
ENQUADRAMENTO

A Associação Internacional das Cidades Educadoras é um movimento criado com o propósito de estreitar 
as relações entre os Governos Locais para a promoção do valor educativo do espaço urbano, fomentando 
políticas e intervenções públicas transformadoras da cidade, em espaço propício para o desenvolvimento 
humano e cidadão. Cascais integra esta rede desde 1997.

Cascais teve o prazer de receber o compromisso para ser anfitriã do XV Congresso Internacional das 
Cidades Educadoras em 2018 pela cidade de Rosario (Argentina), onde se realizou o último Congresso, 
em Junho de 2016, com a entrega do Manifesto da Infância pelas Crianças da Argentina.

Cascais comprometeu-se também a construir o Manifesto da Infância pelas crianças de Cascais.  

O município convidou a comunidade educativa a responder às seguintes questões:

•   O QUE É UMA CIDADE EDUCADORA?
•   O QUE SIGNIFICA PERTENCER À CIDADE?

Tendo-se envolvido cerca de 2000 crianças na produção, do pré-escolar ao ensino básico.
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3º ano – Escola Básica Malveira da Serra; 4º ano – Escola Básica Raul Lino; 1º ano – Escola Básica do Cobre;  

2º ano – Colégio Os Aprendizes.

MANIFESTO 
DA 

INFÂNCIA  

PELAS CRIANÇAS DE CASCAIS



>    Todas as pessoas são especiais.

>    Sentir-se confortável e feliz.

>    Para mim é ter liberdade, pertencer a tudo e 
podermos divertir-nos, e jogar jogos divertidos.

>    Todos podem ficar aqui, por exemplo: um 
inglês, um espanhol, um chinês. Pertencer à 
cidade é: “liberdade e respeito”.

>    Ter uma família.

>    Ter uma casa.

>    Significa brincar com os outros .

>    Os animais desta cidade são todos 
bem tratados, alimentados e nunca são 
agredidos ou abandonados.

>    Nesta cidade adoramos a natureza e por 
isso, respeitamos o ambiente.

>    Saber ajudar os outros quando necessitam. 

>    Gostar de nós como somos.

>    Haver disparates divertidos.

>    Estarmos atentos a todos.

>    Haver artistas. 

>    As pessoas andam de bicicleta nas cidades. 

>    É ter uma casa, ter amigos e um barco 
para viajar.

>    Significa semear semente pela cidade.

>    Partilhar mais as nossa coisas com os 
vizinhos. Dar o nosso melhor para ajudar.

>    Vivermos todos numa casa grande, em vez 
de cada família na sua casa.

>    Viver num lugar alegre, onde se ama e onde 
damos e aprendemos.

>    Vivermos felizes para sempre.

>    Ter mais pessoas giras por dentro, 
pessoas com mais valores.

>    Haver magia e conseguimos criar amigos. 
Não haver ninguém sem amigos. Num mundo 
sem amizade estávamos todos triste.

>    Viver em paz, sem confusões. Os maus 
passavam a ser bons e deixava de haver 
guerra como na Síria.

>    Ter uma cidade de gente solidária com a 
família, com os refugiados, com os idosos, que 
partilhe sorrisos e abraços. 

>    É poder ser livre, curioso e é aprender mais 
sobre a tua cidade, é pertencer a uma família.

>    Desafiar e ser-se desafiada a ser melhor 
pessoa todos os dias.

>    Vivê-la, senti-la, fazer parte dela!

>    Colaborar para que tudo funcione bem em 
função de todos e de tudo.

>    Respeitar as diferenças de todos desde 
os mais novos aos mais velhos.

>    Aprender na cidade, com a cidade e com as 
pessoas.

>    É ter liberdade. Por exemplo: aprender a 
ir as compras, ter uma vida de liberdade e 
nunca acabar a nossa vontade.

>    Respeitar os deficientes e ajudá-los.

>    Manter a cidade limpa.

>    Termos uma cidade para cuidar e termos 
uma cidade que cuida de nós.

>    Nós queremos uma cidade mais segura e 
feliz, queremos ter muitos amigos, não ter 
medo de podermos confiar nos outros.

>    Quer dizer que a cidade também é nossa, 
devemos poder construir coisas que nos 
interessam e não aceitar o que não queremos. 

>    Reconhecer os nossos erros e tentar 
não repetir.

>    É andar livre.

>    Ser um entre milhares. É sermos bem 
acolhidos e acolhermos outros.

>    É ter algo dentro de nós que nos faz 
diferentes e faz crescer a cidade.

>    Ter trabalho, empenho, respeito e muita 
alegria.

>    Também significa gostar do que fazes e 
do que vês.

>    Pertencer a uma cidade significa ter 
uma vida.

>     É poder dar a nossa opinião e não ficar 
de fora. É ser ouvido. É ter um lugar para 
estar, onde posso escolher o que quero ser.

>    Ter oportunidade de crescer e de ser algo 
mais do que nós mesmos. É saber viver 
essa cidade.

>    É as pessoas terem inspiração.

>    Identificar-se com o seu ambiente, a rotina 
e valores daqueles que a habitam.

>    Para mim pertencer à cidade é muito bom, 
porque ajudo a cidade.

>    Nascer lá, viver lá, fazer amigos e crescer 
com a cidade.

>    A cidade onde vivo ajuda-me aprender 
lendas e histórias novas.

>    Para mim pertencer a cidade é ser/estar 
feliz, viver descansado num local como este. 

>    É partilhar com as outras pessoas tudo o 
que o sítio oferece.

>    É estarmos felizes e brincarmos juntos.

>     É um sítio onde podemos ver a vista.

>    É bom pertencer a um sitio que eu sempre 
gostei e sempre aqui hei-de viver.

>     É viver com muita gente e poder aprender 
com elas.

>    É divertido estar com tanta gente 
estrangeira. 

>    Gosto de viver numa vila onde me sinto 
bem e onde todos me dizem “bom dia”.

>    Os sinais de transito educam a minha 
mãe a guiar melhor e educam as outras 
pessoas também.

>    Pertencer a uma cidade educadora é 
saber ser feliz, aproveitar o tempo em vez 
de o desperdiçar. 

>    Às vezes as outras pessoas dizem 
que não somos de cá, mas na verdade, 
nós pertencemos à cidade. Participar 
ativamente na sua evolução; conhecer a 
sua história; defender o seu presente e 
preocupar-se com o seu futuro.

>    Uma cidade para todos.

>    Uma cidade unida.

>    Para mim é uma cidade com paz, liberdade 
e que nos ensina.

>    É uma cidade com respeito.

>    É uma cidade alegre porque as pessoas 
são amigas e solidárias e se ajudam a 
vencer dificuldades e problemas. 

>    É uma cidade que sabe ensinar os outros. 

>    Dá valor às pessoas. 

>    Valoriza a opinião e o trabalho de todos os 
seus habitantes. 

>    É uma cidade que ganha cor por causa da 
“Carta”.

>    Uma cidade com pontes para as pessoas 
se abraçarem, não se esquecerem e para 
encontrarem as famílias.

>    Ter árvores para haver passarinhos.

>    Valoriza as artes, o desporto, as tradições e 
integra todas as comunidades. 

>    É uma pequenina parte do mundo, onde nos 
ensinam a crescer.

>    Pais saem mais cedo e têm mais tempo para 
brincarem com os filhos e irem ao parque.

>    Casas como castelos para todos, coloridas, 
como uma rede de algodão doce. Praias 
com água quente, árvores e piscinas de 
ondas com golfinhos para as pessoas 
pensarem coisas bonitas.

>    As pessoas terem opinião.

>    Uma cidade educadora foi formada por 
pessoas e assim se transformou numa 
cidade colorida com plantas e com mais cor 
nas árvores e nas casas. 

>    Há respeito pelas diferenças e onde convivem 
pessoas de diferentes etnias e religiões.

>    Pratica-se a solidariedade.

>    É as pessoas terem opinião.

>    É amar quem amamos e agradecer a quem 
nos ajudou.

>    É uma cidade que contribuiu para todos 
trabalharem em conjunto.

>    Para mim viver numa cidade educadora 
era ótimo só de poder brincar sozinha sem 
medos e ver todas as pessoas felizes (...) 
era tão bom que nem consigo explicar! 

>    É como se fosse uma teia porque a minha 
mãe educa-me e eu vou educar os meus 
amigos e eles vão educar os outros amigos.

>    É uma cidade onde todos se juntam para 
conseguirem o que querem (...) aproveitando 
o que cada um tem de melhor para partilhar.

>    Sempre a aprender coisas novas para ser 
melhor.

>    A cidade que nos ensina a sermos felizes.

>    As cidades também partilham o seus 
conhecimentos com outras cidades. 

>    Uma cidade de alta inteligência. 

>    É uma cidade onde se aprende a proteger 
o mundo.

>    Tem escolas diferentes, com o espirito de 
solidariedade.

>    É onde se vive e se gosta... onde há sintonia! 

>    É uma cidade cheia do cor.

>    É uma cidade para conseguirmos uma vida 
melhor.

>    É uma cidade que declara e defende a paz.

>    Onde não se dizem asneiras, e onde não se 
dão pontapés.

>    Vamos ter oportunidade de chegar mais longe.

>    Pertencer a uma cidade também quer dizer 
que a cidade também é nossa, devemos 
poder construir coisas que nos interessam 
e não aceitar o que não queremos. 

>    Numa cidade educadora não deverão existir 
preconceitos. 

>    Ter ideias para conseguirmos viver todos juntos.

>    É arrependermo-nos das coisas más que 
fizemos (por exemplo, deitarmos lixo no 
chão) e mudar no próximo dia.

>    É uma cidade evoluída porque todos os 
cidadãos colaboram uns com os outros .

>    É uma cidade em que os velhinhos não estão 
tristes e sozinhos porque todos os dias as 
crianças vão falar com eles.

>    Os velhinhos também podiam ensinar as 
crianças porque já sabem muitas coisas e até 
podiam ser os ajudantes dos professores.

>    Os animais não eram deixados na rua, eram 
levados para canis diferentes, que não 
tinham paredes nem grades, mas vidros 
para que os animais pudessem estar a ver 
a rua e da rua se vissem os animais. Havia 
sempre crianças responsáveis para irem 
brincar com eles todos os dias.

>    Dar raízes e asas para voar.

>    É uma cidade onde todas as pessoas têm 
liberdade para falar e sonhar. É uma cidade 
onde todos podem viver em igualdade.

>    É uma cidade que promove a felicidade para 
os cidadãos que nela habitam.

>    Poder ter amigos e ter uma boa vida.

>    Para mim é uma cidade que dá o exemplo e 
tem qualidade de vida.

>    É uma cidade que nos faz aprender coisas 
novas que nós não sabíamos.

>    É uma cidade que tem mais responsabilidade 
e por isso recebe mais respeito. 

>    É onde todos os senhores educam os filhos. 
Onde há paz e sossego e onde todos se 
cumprimentam.

>    É uma cidade que tem muitas escolas e 
ensina as crianças a serem felizes.

>    É uma cidade onde toda a gente fala comigo, 
é assim que eu arranjo a maioria dos meus 
amigos (...) Até os estrangeiros falam 
português comigo.

>    Para mim seria uma felicidade, porque viver 
numa cidade educadora é bondade.

>    Cidade educadora é saber viver no Mundo.
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