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Dia Internacional da Cidade Educadora, 30 novembro 2018
Tecendo uma rede de cumplicidades
O Município de Pamela associa-se, pelo 3.º ano consecutivo,
à comemoração do Dia Internacional da Cidade Educadora,
que contribua, de forma determinante, para a interpretação
de um mundo complexo e que valorize a participação das pessoas,
das organizações, das instituições e das escolas na transformação
do mundo.
Os Princípios das Cidades Educadoras são fator de união entre
o conjunto de municípios de todo o mundo, membros da Associação
com o desenvolvimento de políticas que promovam o bem-estar,
a prosperidade económica e a qualidade de vida das/os cidadãs/ãos,
garantindo o equilíbrio e a horizontalidade entre as dimensões
económica, social e ambiental.

Este ano, aproveitamos o dia 30 de novembro para sublinhar,
também, a importância dos governos locais na construção de
projetos e ações que contribuam para a educação e a construção
de uma cidadania ativa, empenhada e comprometida com
das pessoas. Uma cidadania que seja garante de coesão, inclusão,
equidade, sustentabilidade e paz.
Consciente do papel determinante do trabalho em rede, o Município
de Palmela desenvolve, ao longo do ano, um conjunto de ações com
os parceiros locais que evidenciam uma forte rede de cumplicidades
com as pessoas de todas as gerações. Potenciam-se, assim, novas
oportunidades de participação, de formação, de construção de
identidades e sentimentos de pertença, que fazem com que Palmela
seja, cada vez mais, um Município Educador e Território de Convivência.
Contamos consigo nesta caminhada.
O Presidente da Câmara

Álvaro Manuel Balseiro Amaro

Tecendo uma Rede de Cumplicidades
Mercado da Cidadania
Palmela, Município Educador - Território de Convivência reforça e valoriza
o território ao serviço das pessoas como fator fundamental da qualidade de vida.
O Mercado da Cidadania, na sua 2ª edição, reforça a rede de cumplicidades que
se constrói no Território com as Pessoas através da partilha de ideias, de experiências
dinamização comunitária, enquanto reforço da coesão social e do desenvolvimento
de competências potenciadoras da autonomia e da participação, da igualdade
de oportunidades e da cidadania.

Plano Inovador de Combate ao Insucesso Escolar “Eu Conquisto o Meu Sucesso”
Projeto de desenvolvimento territorial, integrado no PORLisboa2020 e com forte impacto
na sala de aula, onde se destaca a participação da família e da comunidade, é uma aposta
do município e das escolas na rentabilização dos recursos, na cooperação e na
coresponsabilização de práticas colaborativas, que reforçam o valor da educação pública
inclusiva, plural e promotora de oportunidades de aprendizagem ao longo da vida.

Receção à Comunidade Educativa
Outubro Maior

Espaços e momentos de convivência e diálogo de diferentes culturas e grupos sociais
que valorizam a cidadania intergeracional, apresentando-se como oportunidades
de participação e reforço da ação coletiva na construção de um mundo melhor.

Tecendo uma Rede de Cumplicidades
Eu Participo
Projeto de educação em diretos e cidadania democrática, que promove a participação
na vida pública desde a infância. A interação das crianças com as autarquias e outras
instituições tem favorecido, nos últimos anos, a identificação de questões, a apresentação
e debate de propostas e a implementação de soluções que resultam numa intervenção
direta na escola, no bairro, no concelho, com melhorias concretas. Mais informadas
e despertas para a importância do envolvimento na vida da sua comunidade, estas
crianças serão, certamente, cidadãs e cidadãos mais conscientes.

Fantasiarte
A aproximação da arte e educação, fomentadas pelo projeto, tem permitido
aos professores/as e educadores/as potencializar a criatividade e a imaginação
dos alunos, integrando-as nas práticas pedagógicas, acrescentando-lhe novas
dinâmicas e possibilidades, a favor do sucesso educativo, da participação
e da cidadania.

