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“PENSAR A CIDADE”
Santo Tirso Integra a Associação Internacional das Cidades Educadoras desde
o ano de 2010.
A adesão a este movimento e a subsequente subscrição da carta das cidades
educadoras simbolizou o compromisso do Município de Santo Tirso em adotar,
na sua atividade diária, os princípios que definem um território verdadeiramente
inclusivo e educador, a começar pelo seu princípio 1: “O direito de todos a uma
cidade educadora”
Uma cidade educadora é aquela que atende às suas diferentes dimensões educativas. Tudo é passível de ser transformado em educação. O Projeto de Cidade
Educadora é um projeto de todos e para todos.
O Dia Internacional das Cidades Educadoras, assinalado no dia 30 de novembro,
pretende demonstrar isso mesmo. Envolvendo toda a comunidade, este dia tem
permitido dar a conhecer os resultados de um trabalho em rede em prol do projeto de transformar Santo Tirso uma cidade cada vez mais educadora.
A Edição de 2019 foi dedicada ao tema “Escutar a Cidade para a Transformar”,
tendo sido lançado o desafio a toda a comunidade (escolas, associações,
IPSS’s,..) para, sob a forma de cubos, representarem as suas opiniões sobre
o que é e o que deve ser uma cidade educadora.
Estes 15 cubos expostos são o resultado da participação, que envolveu
os seguintes parceiros:
- Escola Secundária
D. Afonso Henriques;
- EB de S. Martinho do Campo;
- EB do Olival;
- Jardim de Infância de Areias;
- EB da Lama;
- EB de Merouços;
- EB de S. Bento da Batalha;
- Associação do Infantário
de S. Tomé de Negrelos;

- CASATIR - Centro de Ação Social
de Acolhimento à Terceira Idade;
- Cruz Vermelha;
- Colégio de Lourdes;
- Jardim Escola João de Deus;
- Colégio Santa Teresa de Jesus;
- Universidade Sénior Tirsense.
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