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ANADIA ASSINALOU DIA INTERNACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS 

 

O Município de Anadia associou-se ao Dia Internacional das Cidades Educadoras, que se 

comemorou a 30 de novembro. A data foi assinalada com várias atividades culturais e 

educativas, que decorreram de 27 de novembro a 3 de dezembro. 

Um dos pontos altos das comemorações decorreu no dia 30 de novembro, na Universidade 

Sénior da Curia, que se associou a esta iniciativa. Durante a sessão foi projetado um vídeo 

realizado pelo projeto “Ser + em Anadia”. De seguida, a vereadora Jennifer Pereira teceu 

algumas considerações sobre esta temática, sublinhando a importância de Anadia ser uma 

Cidade Educadora. Deixou ainda um agradecimento a todas as pessoas, entidades, associações 

e instituições de solidariedade social que têm colaborado, ao longo destes anos, no 

desenvolvimento das diferentes atividades. A finalizar a sua intervenção, procedeu à leitura da 

“Declaração do Dia Internacional da Cidade Educadora 2021”. A sessão terminou com um 

momento cultural, mais concretamente com a versão portuguesa da canção alusiva ao Dia 

Internacional das Cidades Educadoras, interpretada pela Tuna da Universidade Sénior da Curia. 

O Dia Internacional das Cidades Educadoras foi também comemorado com uma exposição 

elaborada pelo projeto “Ser + em Anadia”, no ano 2020. A exposição "Princípios das Cidades 

Educadoras" esteve patente ao público na Biblioteca Municipal de Anadia, de 27 de novembro 

a 3 de dezembro. O programa de comemoração incluiu também o espetáculo infantil “A 

Carochinha”, da companhia “ProtagonizaMagia”. Este musical, com entrada gratuita, ensinou 

os mais novos a respeitar e a aceitar o “outro”. 

O Dia Internacional da Cidade Educadora é uma celebração de alcance mundial que destaca a 

importância da educação e que dá visibilidade ao compromisso dos governos locais nesta área. 

“A Cidade Educadora não deixa ninguém para trás" foi o lema desta edição, que alertou para a 

importância de tornar inclusiva a recuperação, após a pandemia de Covid-19, assim como para 

a necessidade de reforçar a ação municipal na igualdade de oportunidades, na inclusão, no 

progresso social e no crescimento sustentável. A Cidade Educadora vê a educação como um 

vetor de bem-estar, convivência, prosperidade e coesão social. Recorde-se que Anadia aderiu 

ao roteiro de Cidades Educadoras em 2016, passando a fazer parte do grupo de cidades que 

promove a educação ao longo da vida e adota uma política educativa e social. 

http://www.cm-anadia.pt/
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