
 
 

Saiba mais sobre… Cidades Educadoras 
 

Sugestão de Livros: 
 
Cidades em Rede e Rede de Cidades 
O movimento das cidades educadoras 
Autor: Jorge Salgado Simões 
Ano: 2011 
Editora: Edições Humus 
Sinopse: À medida que os territórios urbanos se apresentam como destinos 
inelutáveis para a esmagadora maioria da população mundial, faz-se sentir a 
urgência da reflexão sobre as políticas e as condições de vida urbana. As Cidades 
Educadoras, pelo que podem representar para a vida urbana, são, sem dúvida, 
um dos eixos centrais dessa reflexão. Todavia, elas extravasam os limites das 
políticas educacionais propriamente ditas e, na sua enunciação, revelam um 
amplo feixe de ações e desafios socioculturais com que a cidade contemporânea 
se depara. 
 
A Cidade como projeto educativo 
Autores: Carmen Gómez-Granell e Ignacio Vila 
Editora: Penso 
Sinopse: Os desafios da sociedade contemporânea exigem o envolvimento de 
toda a sociedade e a introdução de modificações em nossas cidades que 
reformulem comportamentos, hábitos e espaços de interação para favorecer a 
educação integral e cidadã, assumindo o importante papel de Cidades 
Educadoras. 
Os autores deste livro descrevem os elementos essenciais que inspiram os 
chamados Projetos Educativos de Cidade, em que Barcelona foi pioneira. Um 
grande movimento cidadão que envolveu não só as escolas da cidade, mas 
também os economistas e arquitetos, os empresários e aposentados, os artistas 
e cidadãos, nos quais incutiu a solidariedade e o desejo de participação. 
 
Cidade Educadora - Princípios e Experiências 
Autores: Moacir Gadotti, Paulo Roberto Padilha e Alicia Cabezudo 
Sinopse: Este é o primeiro volume da coleção, e apresenta uma coletânea de 
textos sobre a cidade educadora, seus princípios e algumas experiências que se 
sucederam desde a “Declaração de Barcelona”. Esta coleção tem por referência o 
compromisso de fortalecer a luta para transformar as comunidades rurais e 
urbanas em espaços pedagógicos e construir a “Cidade Educadora”, 
reestruturando e mobilizando todos os seus setores e instâncias. O livro reafirma 
sua busca permanente pela justiça social e educação com qualidade social para 
todas as pessoas. Um verdadeiro desafio pela cidade! 
 
 
 



Sugestão de Artigos: 
 
Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras (RTPCE) 
http://www.edcities.org/rede-portuguesa/ 
 
Carta das cidades educadoras 
Declaração de Barcelona (1990) 

https://5cidade.files.wordpress.com/2008/04/cartacidadeseducadoras.pdf 
 
Funchal, cidade educadora 
http://www.cm-
funchal.pt/educacao/index.php?option=com_content&view=article&id=517&Ite
mid=430 
 
Lisboa, cidade educadora 
http://www.cm-lisboa.pt/viver/educacao/lisboa-cidade-educadora 
 

Évora, cidade educadora 
http://www.cm-evora.pt/pt/site-
viver/Educacao/Paginas/EvoraCidadeEducadora.aspx 
 
A escola na cidade que educa 
Moacir Gadotti  
http://www.vitoria.es.gov.br/arquivos/20100930_tempo_integral_texto_2.pdf 
 
Cidade educadora: Novas Perspetivas das Políticas Educativas 
http://www.anpae.org.br/congressos_antigos/simposio2007/42.pdf 
 
A página da AICE, para além de disponibilizar informação sobre a Associação, as 
suas atividades e princípios, divulga um conjunto de experiências que são a 
concretização do conceito “Cidade Educadora” em cada um dos territórios que 
intencionalmente o constrói: as cidades educadoras. 
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Sugestão de Vídeos: 
 
Cidade Educadora 
https://www.youtube.com/watch?v=f1Foze-TLlY 
 
Cerimónia de abertura do 5.º Congresso Nacional das Cidades Educadoras 
https://www.youtube.com/watch?v=4-5GYbwI5mc 
 
Cidades Educadoras 
https://www.youtube.com/watch?v=VHhuw70g9ew 
 
XV Congresso Cidades Educadoras | Candidatura Cascais 2018 
https://www.youtube.com/watch?v=dngWuf40BXI 
 
Congresso das Cidades Educadoras - Évora 
https://www.youtube.com/watch?v=jmryS2za6So 
 
Educação Comunitária e Cidade Educadora - Brasil 
https://www.youtube.com/watch?v=WzNYunxgJ9E 
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