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O Presidente da Câmara

Álvaro Manuel Balseiro Amaro

Dia Internacional da
Cidade Educadora 2021
A Cidade Educadora
não deixa ninguém para trás
Cara/o Concidadã/ão,

Repensar a “cidade” como ecossistema 
educativo inclusivo, dinâmico e em diálogo 
permanente com a comunidade é um dos 
propósitos das Cidades Educadoras. Ao 
assinalar o Dia Internacional da Cidade 
Educadora, pretende-se criar consciência 
sobre a importância da Educação, 
conferindo-lhe visibilidade, também, enquanto 
compromisso dos governos locais, que a 
reconhecem como geradora de bem-estar, 
convivência, prosperidade e coesão social. 

A atual situação pandémica exige, mais do que 
nunca, que as Cidades Educadoras reforcem a 
ação municipal à luz dos valores da Carta, 
promovendo a cidadania ativa e informada, a 
inclusão, o diálogo e cooperação entre 
gerações, estilos de vida saudáveis, progresso 
social e crescimento sustentável, e 
afirmando-se como territórios de 
oportunidades e direitos para todas as 
pessoas.

Em 2021, as comemorações desta efeméride 
decorrem sob o lema «A Cidade Educadora 
não deixa ninguém para trás», sublinhando a 
inclusão como um dos princípios 
fundamentais da vida. Alinhado com os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 
Agenda 2030 e os princípios das Cartas dos 
Direitos Humanos e dos Direitos da Criança, o 
Município de Palmela prossegue uma visão 
abrangente e integradora para este território, 
construída em parceria com as/os agentes 
locais e a comunidade, e que se consubstancia 
em projetos estratégicos, como o “Eu 
Participo!”, o Projeto Educativo Local, a 
Palmela MAIOR 2021-2025 “Estratégia 
Municipal para o Envelhecimento Ativo, 
Saudável e a Relação entre Gerações”, a 
Estratégia Local de Habitação, os Planos de 
Mobilidade Sustentável ou o Plano Municipal 
para a Igualdade e Não Discriminação. 
Desenvolve, igualmente, atividades e 
intervenções promotoras de inclusão e 
acessibilidade em áreas como a comunicação, 
a cultura, o desporto, o turismo, o atendimento 
ou o espaço público, que garantam o acesso e 
a fruição integral dos recursos.

Em conjunto, continuaremos a percorrer este 
caminho de aprendizagem, descoberta e 
conquista e a trabalhar para a promoção de 
ambientes dinâmicos e felizes, onde seja 
possível crescer e viver com qualidade. 

30 novembro 2021



A Cidade Educadora
não deixa ninguém
para trás
Palmela Município Educador desafia à 
permanente construção de uma cidadania 
livre, consciente das mudanças e 
inquietações que a humanidade enfrenta 
na atualidade. Uma cidadania responsável 
e solidária, capaz de conviver com a 
diferença, sem deixar ninguém para 
segundo plano. 



Palmela,
Cidade Educadora 

Convida a celebrar, durante os meses de novembro 
e dezembro, os direitos da criança e os direitos 
humanos dando voz à nossa missão, enquanto 
Cidade Educadora, de promover espaços de 
reflexão, experimentação e consolidação de valores 
éticos e cívicos, de respeito pelo outro e pelo 
planeta em pleno entendimento e uso da nossa 
cidadania democrática. 



“A CIDADE EDUCADORA
não deixa ninguém para trás”
Data: 30 de novembro 2021
Destinatários: Comunidade em geral

“A TUA VOZ”
Lançamento da última edição
Destinatários: Comunidade educativa
e comunidade em geral

Celebra-se, a 30 de novembro, o Dia Internacional das 
Cidades Educadoras, este ano com o lema ‘A Cidade 
Educadora não deixa ninguém para trás’. 
Neste dia, convidamos a refletir sobre o significado
de Cidade Educadora e a partilhar connosco fotos, 
gravações áudio ou outros para decs@cm-palmela.pt
Durante este dia, a equipa “Direitos a AGIR” circulará 
por vários locais do concelho a colocar a questão:
O que é para ti uma Cidade Educadora? Os 
testemunhos serão registados em gravações áudio
e serão partilhados, posteriormente, para toda a 
comunidade através do site e redes sociais da 
Câmara Municipal e Blogue Jornal “Eu Participo, e tu?”. 
Tem dúvidas? Espreite o vídeo.

https://youtu.be/3Bc5oFqIKXU?list=PLpPKAmniGB3E 

Mmkn4KT0o5h3sKUNKRif

Após os últimos artigos redigidos neste último ano 
letivo por várias crianças e jovens no âmbito do 
projeto “Eu Participo!”, foi lançada a última edição do 
“A Tua Voz”. Estes novos artigos serão entregues a 
todos os estabelecimentos de ensino.

Esta publicação encontra-se disponível on-line
https://issuu.com/cataventopalmela/docs/jornal_print_02_af_web
e https://jornaleuparticipo.wixsite.com/blogue/post/a-tua-voz

mailto:decs@cm-palmela.pt
https://youtu.be/3Bc5oFqIKXU?list=PLpPKAmniGB3E Mmkn4KT0o5h3sKUNKRif
https://issuu.com/cataventopalmela/docs/jornal_print_02_af_web
https://jornaleuparticipo.wixsite.com/blogue/post/a-tua-voz


“UM DIA A OLHAR O MUNDO”

Data: 2ª a 5ª feira, mediante inscrição prévia
(novembro e dezembro 2021)
Destinatários: Crianças e jovens em idade
de pré-escolar até 3º ciclo de ensino básico

É uma proposta de viagem pelo mundo dos direitos 
da criança e direitos humanos no nosso Planeta.
De acordo com a idade dos caminhantes a viagem 
será organizada em três tipos de percursos. Por 
vezes, poderemos ter o mesmo ponto de partida. No 
entanto, os percursos assumir-se-ão diferentes para 
cada turma porque cada uma vai escolher, pelo seu 
olhar, o caminho
que quer seguir.

Para mais informação ou inscrição: 
gparticipa@cm-palmela.pt

mailto:gparticipa@cm-palmela.pt


FILME “Reciclar para
o Planeta Salvar” 
Data: 24 novembro
Destinatários: Comunidade educativa
e comunidade em geral

QUESTIONÁRIO “Conta-nos
o que é importante para ti!”
Data: Dezembro

Este filme surge de um projeto “Eu Participo” de um 
grupo de seis alunas, que está a ser desenvolvido 
desde 2019. Da pesquisa sobre os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável e o impacto dos lixos 
nos oceanos, decidiram criar um trabalho que 
permitisse ajudar os mais novos e os mais velhos a 
entenderem a importância e como fazer a reciclagem. 
O filme será enviado para todos os estabelecimentos 
de educação e ensino.
https://youtube.com/playlist?list=PL_Z8qptMl0ljYoitFQzhr-8kWVs_BTxgu

OS DIREITOS QUE
HABITAM NAS HISTÓRIAS 
Data: novembro e dezembro

Visite as Bibliotecas Municipais de Palmela e Pinhal Novo 
e consulte os destaques bibliográficos selecionados para 
celebrar os direitos humanos e da criança.

Com o objetivo de dar voz às crianças e jovens, que 
residem, estudam ou frequentam o nosso concelho, 
este questionário pretende aferir quais as suas 
preocupações e eventuais propostas para a sua 
resolução. Estas poderão contribuir para identificar e 
ajustar necessidades de resposta por parte da ação 
municipal.
Dirigido a crianças e jovens dos 6 aos 18 anos, conta 
com a colaboração das instituições de educação e 
ensino do concelho para sua aplicação.

https://youtube.com/playlist?list=PL_Z8qptMl0ljYoitFQzhr-8kWVs_BTxgu


XII Fórum Social Palmela
“Habitação digna,
inclusiva, para todas/os”

Data: 30 de novembro, 9h30
na Biblioteca Municipal de Palmela

Consulte o programa e Ficha de Inscrição aqui: 
Inscrições abertas: Fórum Social Palmela debate Habitação - CM 
Palmela (cm-palmela.pt)

ou inscreva-se através dos contactos:
212 336 606 e/ou clasp@cm-palmela.pt

O XII Fórum Social Palmela é uma
organização da Rede Social Palmela.

mailto:clasp@cm-palmela.pt


Associação Internacional
de Cidades Educadoras: 
https://www.edcities.org/pt/

PEL/Projeto Educativo
de Palmela 
https://www.cm-palmela.pt/viver/ed
ucacao/programas-projetos-e-ativida
des/projeto-educativo-local

Palmela Maior 2021-2025
Estratégia Municipal para
o Envelhecimento Ativo,
Saudável e a Relação entre Gerações 
https://www.cm-palmela.pt/cmpalmela/uploads/writer_file
/document/15952/palmela_maior_caderno_a5_af_web.pdf 

https://www.edcities.org/pt/
https://www.cm-palmela.pt/viver/educacao/programas-projetos-e-atividades/projeto-educativo-local
https://www.cm-palmela.pt/cmpalmela/uploads/writer_file/document/15952/palmela_maior_caderno_a5_af_web.pdf



