
 

COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA CIDADE EDUCADORA 2021 

 

Debate: “A cidade educadora não deixa ninguém para trás” 

30/11/2021 – 15h00 

Local: Paços da Cultura – S. João da Madeira 

 

No dia 30 de novembro terá lugar o debate “A cidade educadora não deixa ninguém para trás” 

organizado pelo Município de São João da Madeira em parceria com a RTP Multimédia e os 

seus projetos #soquenao e #ENTR. O evento terá lugar nos Paços da Cultura pelas 15h00. 

Com o envolvimento de jovens da cidade, serão debatidos formas de inclusão social abordando 

temas como o bullying, a homofobia, o racismo ou a deficiência. Nesse debate, será cantado o 

hino das cidades educadoras com a participação de crianças. 

 

"Semana do Desporto Adaptado" 

De 29/11/2021 a 02/12/2021 – 15h30  

Local: Pavilhão das Travessas 

 

"A cidade deverá promover a educação na diversidade para a compreensão, a cooperação 

solidária internacional e a paz no mundo. Uma educação que deverá combater toda a forma de 

discriminação". Assim, a Câmara Municipal de S. João da Madeira em parceria com as escolas, 

irá possibilitar às pessoas excecionais a participação numa atividade desportiva adaptada. Para 

além disso, pretende promover e divulgar o desporto adaptado, favorecer o intercâmbio cultural 

e proporcionar a igualdade de oportunidades, com vista ao exercício pleno da cidadania. 

 

Ação de (In)Formação: “Ampliando famílias” 

Dia: 02/12/2021 – 14h30 

Local: Oliva Creative Factory  

 

A ação de (in)formação “Ampliando famílias” será promovida pela AMPLOS – Associação de 

Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual e Identidade de Género – e é dirigida a 

professores e técnicos de escolas e de instituições sociais. Terá como ponto de partida a 

legislação existente sobre a integração das crianças e jovens com diversidade de orientação 

sexual e de identidade e expressão de género nas escolas. 



 

CELEBRATION OF THE INTERNATIONAL DAY OF THE EDUCATING CITY 2021 

 

Debate: "The educating city leaves no one behind" 

11/30/2021 – 03H00 pm 

Location: Paços da Cultura – S. João da Madeira 

 

On November 30, the debate “The educational city leaves no one behind” will take place, 

organized by the Municipality of São João da Madeira in partnership with RTP Multimedia and 

its projects #soquenao and #ENTR. The event will take place at Paços da Cultura at 03H00 pm. 

With the involvement of young people in the city, forms of social inclusion will be debated, 

covering topics such as bullying, homophobia, racism or disability. In this debate, the anthem of 

educating cities will be sung with the participation of children. 

 

"Adapted Sport Week" 

From 11/29/2021 to 12/2/2021 – 3:30 pm 

Location: Pavilhão das Travessas 

 

"The city should promote education in diversity for understanding, international solidarity 

cooperation and peace in the world. An education that should combat all forms of 

discrimination." Thus, the Municipality of S. João da Madeira, in partnership with schools, will 

enable exceptional people to participate in an adapted sporting activity. Furthermore, it intends 

to promote and disseminate adapted sport, favor cultural exchange and provide equal 

opportunities, with a view to the full exercise of citizenship. 

 

(In)Training Action: "Expanding Families" 

Day: 12/02/2021 – 2:30 pm 

Location: Olive Creative Factory 

 

The (in)formation action “Broadening Families” will be promoted by AMPLOS – Association of 

Mothers and Fathers for the Freedom of Sexual Orientation and Gender Identity – and is aimed 

at teachers and technicians from schools and social institutions. It will take as its starting point 

the existing legislation on the integration of children and young people with diversity of sexual 

orientation and gender identity and expression in schools. 


