
 

 

 

 
 

 

 
 

IMPORTANTE: programa de acordo com o fuso horário finlandês (EET) 

29 de março de 2022: 
 

15:00-17:00 Visitas de estudo (ver descrição nas páginas 2-4) 

Ponto de encontro: 14:45h na recepção do Marriott Courtyard Hotel 
 

Escolha UMA das opções seguintes: 

 Hiedanranta – projeto de distrito com foco na cultura urbana e inovação 
(https://hiedanranta.fi/en/hiedanranta/ )   
 

 Museus Vapriikki 
 

30 de março de 2022: 
 

09:00-13:00 Visitas de estudo (ver descrição nas páginas 2-4) 

Transporte oferecido pela organização 

Ponto de encontro: 08:45h na recepção do Marriott Courtyard Hotel 
 

Escolha UM dos itinerários seguintes: 
 

Itinerário 1: 

 Escola de Educação Básica Vuores 
Vídeo de apresentação da Escola Vuores: 
https://www.youtube.com/watch?v=QGQ9IZaVsdo   

 Centro Polivalente 13 
  

Itinerário 2: 

 Centro de Educação para Adultos Tampereen Seudun Työväenopisto 
 Escola de Educação Básica Vuores (a mesma que no Itinerário 1) 

 
13:00- 14:00  Almoço oferecido pela Câmara Municipal de Tampere 
Restaurante Majakka, Tampere Hall, segundo andar - Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere 

14:00-14:15 Acreditações e café de boas-vindas 
Endereço: Tampere Hall - Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere 
 
14:15-19:00 Sessão de boas-vindas a cargo da Câmara Municipal de Tampere e  
Assembleia Geral da AICE  
   
19:30 Cocktail de despedida (Antiga Câmara Municipal, Keskustori 10 | Praça Central) 
 

Um serviço de ônibus está planejado de Tampere Hall/Marriott Hotel para a Antiga Câmara 
Municipal depois da Assembleia. Depois da recepção, aproximadamente às 21h30, 
Tampere oferecerá bilhetes de elétrico para retornar ao Tampere Hall (estação de Tulli, a 
200m do Tampere Hall) para testar o novo elétrico local. 

29-30 MARÇO 2022 EM TAMPERE (FINLÂNDIA) 

 

Assembleia Geral das Cidades Educadoras 
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 Visitas de estudo  

Informação básica sobre a educação formal na Finlândia:  

A educação na Finlândia é organizada em programas de creches (para bebés e crianças 
pequenas), um ano de pré-escolar (para crianças de seis anos); ensino básico e obrigatório 
de nove anos de duração (para alunos de 7 a 16 anos), educação secundária pós-
obrigatória (itinerário académico ou vocacional), educação superior (universidade) e 

educação para adultos (educação ao longo da vida). 
 

 HIEDANRANTA  

“ 
Antiga zona industrial que está a ser reconvertida com a participação cívica e a colaboração 
de activistas culturais e artistas. As antigas fábricas terão novos usos, com a ideia de que 
este novo bairro da cidade terá como foco na cultura urbana e a inovação. Atualmente a 
área abriga atividades culturais e criativas e serve como laboratório de inovação urbana, 
com foco na reciclagem e reaproveitamento de materiais. 
 
A área de Hiedanranta abrigará cerca de 20.000 habitantes no futuro e é um dos bairros-
chave para gerenciar o crescimento da cidade de Tampere. 
 

Mais informação: https://hiedanranta.fi/en/hiedanranta/ 
 

 ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (Rautiolanrinne 2, 33870 Tampere) 
 

O ensino elementar (dos 7 a 16 anos) em Tampere é feito nas escolas de educação básica 
geridas pela Autarquia.  
  

A cidade de Tampere também proporciona ensino para alunos com necessidades especiais 
e para alunos poliglotas. Existe a possibilidade de completar o ensino básico em idiomas 
diferentes do finlandês: sueco, inglês, francês e alemão Também é possível completar os 
cursos do 1º a 6º seguindo o programa pedagógico Montessori.  Os alunos que não são 
membros da Igreja Evangélica-Luterana recebem aulas de ética em vez de religião. 
  

A partir do terceiro curso, existe a possibilidade de estudar música ou artes visuais com uma 
dedicação especial. Os alunos destas turmas são selecionados mediante provas de aptidão. 
Muitas escolas secundárias oferecem vários itinerários nos seus currículos dos cursos 7º-9º. 
São oferecidas disciplinas optativas, entre outras, educação física, comunicação, informação 
e comunicação tecnológica (ICT), matemáticas, expressão criativa e trabalhos manuais. 

 

Para mais informação: https://www.tampere.fi/en/daycare-and-education/preschool-
education-and-basic-education.html  
 
A escola que visitaremos é especial, pois utiliza a natureza e o meio ambiente como espaço 
de aprendizagem. Também inclui uma creche. 
 
Vídeo de apresentação da escola Vuores: 

https://www.youtube.com/watch?v=QGQ9IZaVsdo   
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 CENTRO MUSEOLÓGICO VAPRIIKKI  
 

O Centro Museológico Vapriikki acolhe cerca de uma dezena de exposições por ano, de 
temas variados incluindo história, tecnologia e ciências naturais. É também  sede do Museu 
de História Natural de Tampere, o Museu dos Meios de Comunicação Rupriikki, e o Museu 
Mineral, o Salão da Fama do Hockey  Finlandês, o Museu de Bonecas, o Museu Postal e o 
Museu Finlandês de Jogos.  
  

O centro museológico está instalado nas antigas instalações da Fábrica Tampella, cujas 
partes mais antigas datam da década de 1880.  
 

Para além da visita às instalações do museu, os visitantes são familiarizados com a política 
cultural de Tampere, o programa de atividades dos museus, a política de preços e as 
iniciativas de promoção para atrair novos visitantes.  

  

Para mais informação: http://vapriikki.fi/en/ 
 
 

 CENTRO POLIVALENTE 13 (MONITOIMITALO 13) 
 

Monitoimitalo 13 é o Centro de Serviços para a Juventude da cidade de Tampere, instalado 

num edifício polivalente de 5 pisos. Oferece uma grande variedade de atividades de lazer e 

outras atividades para jovens e pais, como por exemplo:   

 Atividades abertas: sala de Internet, cafetaria, vários jogos (bilhares, jogos de mesa, 
etc.) de carácter gratuito. Também dispõe de espaço para exposições artísticas.  

 Estudo de música: gravação e edição de vídeos musicais a preços reduzidos, com a 
ajuda de assessores.  

 Atividades guiadas, oficinas e cursos. 

 Aluguer de espaços para particulares, associações e organizações. As instalações 
foram desenhadas com o objetivo de terem vários usos, desde um clube de rock até 
uma sala de baile ou uma sala de reuniões.   
 

Para além deste centro se dirigir para os Serviços de Juventude também funciona como 

estúdio de yoga para pessoas da terceira idade, oficina de arte para alunos de 6º curso, 

espaço de encontro para ONG locais e sala de conferências para negócios.  

 

Para mais informação (em finlandês):  www.nuortentampere.fi/monitoimitalo/ 
 

 

 CENTRO DE EDUCAÇÃO DE ADULTOS: TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO 
 

Centro educativo fundado em 1899, que oferece cursos em muitas áreas:  

 Humanidades e ciências sociais: filosofia, cultura e natureza.  

 Desenvolvimento pessoal e vida saudável: psicologia, saúde, exercício físico e 
dança. 

 Competências práticas: tecnologias da informação, técnicas de vídeo, trabalhos 
manuais e trabalho em madeira.  

 Artes: teatro, escrita criativa, música e artes visuais.  
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 Os idiomas também se encontram bem representados: são oferecidos cursos em 20 
idiomas em diferentes níveis.  

 
 Os cursos estão abertos para cidadãos que não falam finlandês fluentemente. Também 

existem cursos especiais para imigrantes que podem aprender finlandês, inglês e teatro. 
Oferecem, ainda alguns cursos para a utilização do inglês como língua de trabalho. 

 São oferecidos, também cursos para crianças e para bebés em exercício físico, arte e 
música.  
 

Para mais informação: 
https://www.tampere.fi/tyovaenopisto/opistoinfo/inotherlanguages/inenglish.html 

about:blank

