UNIVERSIDADE POPULAR ALMADA

6 EIXOS DE AÇÕES
DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL E EDUCATIVO
No âmbito dos cursos e eventos a realizar pela Universidade Popular Almada,
definem-se seis Eixos de Ações de Desenvolvimento Cultural e Educativo ADCE, com os seguintes objetivos, destinatários e áreas:
Objetivos
As ADCE têm como principais objetivos:
 Contribuir para o conhecimento no que diz respeito à História, Património,
Tradições, Cultura, Saúde e Bem-Estar, Artes;
Promover projetos socioeducativos alicerçados nos valores da
solidariedade, sustentabilidade e ecoeficiência;
 Promover, apoiar e divulgar a implementação de boas práticas de
aprendizagem e estimular a produção de recursos didático-pedagógicos de
âmbito local;
 Incentivar a criatividade e a inovação pedagógica e o envolvimento da
comunidade educativa em projetos locais;
 Sensibilizar para a mobilidade urbana dos cidadãos no sentido da
acessibilidade e usufruto dos espaços públicos e culturais;
 Sistematizar e divulgar ações e projetos de âmbito local e nacional, relevantes
em matéria de Cultura e Educação.
Destinatários
As ADCE dirigem-se a:
 A toda a população, adultos e jovens;
 Utentes da rede solidária (IPSS, Associações de Reformados e Idosos);
 Migrantes.
Áreas/Dimensões Socioeducativas
São dimensões a privilegiar, nas atividades culturais e socioeducativas:
 1. Ambiente, Ciência e Tecnologia: Património Natural, Consumo Sustentável,
Eficiência Energética e temas propostos pela UNESCO.
 2. Património e História Local: Património Histórico, Património Construído,
Arte Pública Urbana, Património Cultural e Social, Memórias e Tradições.
 3. Cidadania e Participação: Educação para a Saúde (hábitos de vida saudáveis,
alimentação); Educação para a Multiculturalidade; Educação para os Valores;
Educação para a Solidariedade, Mobilidade Urbana/Acessibilidades; Educação para
a Prevenção e Segurança.
 4. Artes e Expressões: inclui as diversas formas de expressão, nomeadamente
dramática, plástica, corporal, musical, etc.
 5. Leitura, Escrita e Comunicação: promoção de hábitos de leitura e de escrita,
abordagem a obras de autores locais, utilização das tecnologias de informação e
comunicação.
 6. Saúde e Bem-Estar: promoção/aquisição de estilos de vida saudáveis, ações
de formação e terapias, incentivação de práticas e modalidades de atividade física
como fator cultural e de inclusão.
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