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Palmela, Município Educador celebra a edição 2022 do Dia 
Internacional da Cidade Educadora, a 30 de novembro, 
com o tema «A cidade Educadora, Cidade de Paz e 
Oportunidades». São várias as propostas realizadas neste dia e 
que se prolongam até 11 de dezembro, numa associação ao 
Dia Internacional dos Direitos Humanos, 10 de dezembro.
O papel transformador que cada uma/um pode assumir na 
comunidade, no exercício de uma cidadania plena, contribui 
para um processo de desenvolvimento mais digno e inclusivo, 
num compromisso com a prossecução dos ODS - Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável nas áreas: respeito pelos 
direitos humanos; combate à pobreza; igualdade de género; 
ambiente; desenvolvimento económico justo e em 
alinhamento com a Carta das Cidades Educadoras e o PEL – 
Projeto Educativo Local.
Num mundo complexo e em mudança, para garantir a 
necessária transformação social, económica, política e 
ambiental, precisamos de conhecer os desafios que se 
colocam a todas/os a uma escala ��������, entender a sua 
interligação, as suas causas, consequências e agir - «semear 
um futuro» - o  mundo  que  queremos.

Dia Internacional da Cidade Educadora 
A CIDADE EDUCADORA, CIDADE DE PAZ E OPORTUNIDADES

Nesta responsabilidade partilhada, qual vai ser 
o seu papel para «semear um futuro?

A Educação não muda o mundo.
Muda as pessoas que vão mudar o mundo.

(Paulo Freire)

A educação gera confiança. 
A confiança gera esperança. 
A esperança gera paz. 
(Confúcio)
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30 nov.
14h30 | Castelo de Palmela, Igreja de Santiago
Celebrar o Dia Internacional da Cidade Educadora 
«A  CIDADE  EDUCADORA, CIDADE  DE  PAZ  E 
OPORTUNIDADES»
Maria João Camolas, Vereadora da Câmara Municipal de Palmela

14h40 | Vídeo «SEMEAR UM FUTURO»
Inserido na campanha «Educação com sentido é ir no sentido 
de todos» a narrativa deste vídeo convida-nos à desconstrução 
das realidades, numa simbiose com a Instalação «Território 
dos Afetos», fala da forma como a comunidade se sente e das 
suas aspirações para o futuro. 
O autoconhecimento e reconhecimento mútuo são linhas de 
diálogo que unificam as populações e permitem a edificação 
de um amanhã melhor. A ideia da construção conjunta e de 
encontro no território experienciando-o como lugar-comum é 
geradora de identidade, sentimento de pertença 
imprescindível à possibilidade de sonhar em conjunto. 

30 NOV.

a 11 DEZ.
2022

Informações: decs@cm-palmela.pt
Destinatários: população em geral
Org.: Município de Palmela com parceiros locais

Entrada livre e gratuita

PROGRAMA
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Sublinhando que a Educação «vai para além das paredes da 
Escola, para impregnar todo o território» o que é que 
pretendemos semear?
O vídeo será posteriormente disponibilizado nas redes sociais 
do Município.
Produção: Associação Dar cor à Vida
Realização: Leonardo Silva

14h45 | Instalação - «TERRITÓRIO  DOS  AFETOS»
Inauguração da instalação artística participativa construída 
em colaboração com gerações de diferentes idades, patente 
na Igreja de Santiago - Castelo de Palmela, até 11 de 
dezembro. Enaltece o sentido de pertença e de regeneração 
da comunidade, a disponibilidade de envolvimento coletivo e 
resiliência face às dificuldades. Reafirma os direitos de 
cidadania, entrecruza vivências, semeia sonhos e perspetivas 
de mudança. 
É imperativo semear o reforço dos laços afetivos que 
sustentam a nossa identidade coletiva. Em comunidade 
precisamos pensar no que queremos ver crescer neste 

território, neste corpo coletivo que nos diferencia dos demais. 
Esta é uma oportunidade para fazer parte – em Palmela, 
Município Educador a sublinhar que uma educação com 
sentido é ir no sentido de todos.
Produção: Associação Dar cor à Vida
Realização: Paula Moita

15h00 |  POEMA «PELO  SONHO  É  QUE  VAMOS» 
Leitura coletiva do poema de Sebastião da Gama pelas/os 
alunas/os do Curso - Técnicos Auxiliares de Educação da 
Escola Secundária de Pinhal Novo 

15h05 |  AULA  ABERTA  DE  BIODANZA
Momentos de paz a dançar a vida...
A Biodanza resgata em cada um a sua própria dança, a sua 
própria forma de ser, de viver e também a possibilidade de se 
ligar a si, ao outro, à alegria e ao prazer de viver.
Com: Diana Pereira | Obs. Roupa confortável; meias aderentes 

30 nov.
Agrupamentos de Escolas
«TODOS  A  UMA VOZ – SEMEAR  UM  FUTURO» 
«SEMEAR  A  IGUALDADE  E  A  PAZ»
A comunidade educativa é desafiada a participar em iniciativas 
simbólicas na Escola que promovem a partilha dos valores da 
Carta das Cidades Educadoras e apelam ao entrecruzar das 
aprendizagens formais e não formais: - Cantar o hino da 
Cidade Educadora e ou, pintar e recortar desenhos de flores, 
escrevendo as oportunidades do território e desejos de 
transformação social em cada pétala.

5 a 9 dez.
Escola Secundária de Palmela
DECLARAÇÃO  UNIVERSAL  DOS  DIREITOS  DO 
HOMEM  DAS  NAÇÕES  UNIDAS 
Ao longo da semana, leitura de artigos da Declaração 
Universal dos Direitos do Homem, na Escola, pelas alunas/os.

10 dez. 
Canais web do Município
«DIREITO  A  ENVELHECER  COM  DIREITOS»
Compilação de testemunhos dos adultos de mais idade, com 
diferentes perfis sobre direitos de cidadania no 
Envelhecimento. Integrada no Dia Internacional dos 
Direitos Humanos esta iniciativa resulta da ação de 
sensibilização dinamizada mensalmente pelo município, entre 
maio e outubro do presente ano. Pretende contribuir para a 
alteração de mentalidades, um maior compromisso com a 
oportunidade da longevidade e um envelhecimento de 
qualidade.
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Município de Todas as Idades


