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Dia Internacional de Cidades Educadoras

30 anos transformando cidades e pessoas para um mundo melhor

Cara/o concidadã/ão,
Em junho de 2000, o Município de Palmela aderiu
ao Movimento Internacional de Cidades
Educadoras por se rever numa política educativa
ampla, com carácter transversal e inovador. Uma
política que compreende todas as modalidades
de Educação ao longo da vida, assim como
as diferentes manifestações culturais, fontes
de informação e vias de descoberta da realidade
que se produzem no território.
Desde então, temos vindo a intensificar
o conhecimento e as potencialidades dos
Princípios da Carta de Cidades Educadoras,
agora revista pelos quase 500 municípios-membro
da Associação Internacional de Cidades
Educadoras (AICE). Esta intensificação assenta no
desenvolvimento de medidas educativas
intencionais, transversais e participadas, tal como
o “EU CONQUISTO o meu sucesso” - Plano
Inovador de Combate ao Insucesso Escolar.

Palmela, enquanto Município Educador
e Território de Convivência, e o seu Projeto
Educativo Local fazem valer esta forma de estar
e de fazer com as pessoas, a partir dos lugares
de vida, conjugando a diversidade e o
desenvolvimento integral, num diálogo
de cooperação e convivência. Ao longo do ano,
trabalhamos com a comunidade e devolvemos-lhe
projetos, ações e iniciativas que ocorrem no
território e que revelam todas estas diferentes
e magníficas dimensões da Educação.
Para marcar o início de um ano letivo
particularmente simbólico e desafiante, pelo
contexto que vivemos, lançámos, em setembro,
a campanha “Educação com sentido é ir no sentido
de todos”, que remete para uma Educação anterior
e posterior à escola, implicada no progresso e na
garantia de princípios de igualdade, democracia,
justiça social, equilíbrio e sustentabilidade.

Ao associar-se às comemorações do Dia Internacional
de Cidades Educadoras e aos 30 anos da Carta,
sublinhamos a importância destes “30 anos
transformando cidades e pessoas para um mundo
melhor” e o compromisso com a aprendizagem ao
longo da vida. Em alinhamento com os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável para a próxima
década, reafirmamos a Educação como um direito
universal, que cria espaço para possibilidades
e sonhos, que fomenta o diálogo entre gerações num momento em que o envelhecimento das
comunidades, em particular, no mundo ocidental,
é um desafio premente - e que procura mobilizar
as pessoas para comportamentos e práticas
sustentáveis que permitam curar a relação entre
a Humanidade e a Natureza.
Contamos convosco para continuar a trilhar este
caminho, de permanente humildade, descoberta
e conquista.
O Presidente da Câmara

Álvaro Manuel Balseiro Amaro

30 anos transformando cidades e pessoas para um mundo melhor

Palmela, Município Educador e o Projeto Educativo Local (PEL) assumem o compromisso da educação ao longo da vida.
A educação é um direito universal ao serviço de todas as idades e do diálogo entre gerações. Dá espaço à reafirmação
de direitos e sonhos e pode mobilizar as pessoas para comportamentos e práticas sustentáveis que podem salvar o Planeta.

Palmela, Cidade Educadora,
30 anos de Aprendizagem
O PEL procura acompanhar as diferentes dinâmicas do território
e responder às necessidades e oportunidades atuais. Em conjunto
com a comunidade o município estabelece pontes de diálogo,
valoriza saberes e competências, capacita agentes e tece novas
redes de colaboração.
Cidade de Todas as Idades - Outubro Maior
Encontro - Receção à Comunidade Educativa
Partilha - Fórum do Projeto Educativo Local
Diversidade e Promoção Cultural - Fantasiarte
Educação, Um Direito de Todos - Clique Sem Idade
Educação Para os Valores - Kids Guernica
Possibilidades Educadoras - Aprender a Nadar

Identidade do Território - Mercado da Cidadania
Diálogo Intergeracional - Dia dos Avós
Educação ao Longo da Vida - (A)Linhas
Inserção Social - Clique sem Idade
Colaboração - Plano Inovador de Combate ao Insucesso Escolar
Participação e Cidadania - Eu Participo
Identidade, Interação Cultura e Educação - Festival Internacional de Gigantes
Identificar e Responder a Problemas - Saúde Palmela
Aprender a Viver e a Conviver - Transportes escolares
Inclusão e Coesão Social - Network of Role Models
Educação Formal em Contexto Amplo - Semana da Dança
Proteção e Autonomia - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens

Ordenamento do Espaço Urbano – Ciclovias
Desenvolvimento Humano - Museu Municipal de Palmela
Formação Agentes Educativos – Ações de Capacitação para Docentes
Ao Serviço Integral das Pessoas – Viatura de Atendimento Municipal
Inovação Social e Educativa - Reforço Alimentar nas Escolas
Acesso à Informação - Bibliotecas Municipais de Palmela
Participação para o Desenvolvimento Humano - Formação para a Comunidade
Sustentabilidade - Projeto Eco-Famílias
Colaboração na Luta Contra as Desigualdades – Conselho Local de Ação Social
Desenvolvimento Humano - PRIA, Percursos em Rede para a Inclusão Social
As Cidades Aprendem Umas com as Outras - Dia Internacional de Cidades Educadoras

Learning about Sustainable Development Goal 4
https://youtu.be/RACDK-Q5G6E

De que forma educam as cidades?
https://youtu.be/LBfT4FlEKtE

Educating cities video concept
https://youtu.be/qySZwtTosp8
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