24

outubro

Programa

A Câmara Municipal de Almada assinala
o Dia Municipal para a Igualdade 2016 com o objetivo
de contribuir para a sensibilização da comunidade
sobre as questões da Igualdade de Género consagradas
na Declaração Universal dos Direitos Humanos
e na Constituição da República Portuguesa.

21 de outubro
Señoritas
21h30 | 8 euros | M/6
Auditório Municipal Fernando Lopes-Graça
Señoritas é o novo projeto de Mitó Mendes (A Naifa) e Sandra
Baptista (a Naifa / Sitiados). Em 2014, com o fim d’a Naifa,
as Señoritas criam um novo projeto, partilhando o gosto comum
de ensaiar, compor e tocar juntas. Desta vontade, nasceram um
conjunto de canções que giram em torno de um universo feminino,
de meia-idade, tendencialmente urbano, e expressam toda a
desilusão desta geração. Baseiam-se em contos fictícios, todos com
uma atmosfera densa, feminina e bem portuguesa. Canta-se a vida,
mas de uma forma crua e direta. As músicas, todas originais,
são da autoria da própria banda, e as exceções estão enquadradas
no mesmo imaginário, e têm autoria de poetas contemporâneos
como Francisco Resende e Alexandre Nave.

24 de outubro
Dia Municipal para a Igualdade
Distribuição de fitas que assinalam a comemoração do Dia
Municipal para Igualdade pelo segundo ano no concelho de Almada,
no âmbito do Plano Municipal para a Iguadade de Género.

24 de outubro
Em Cada Rosto Igualdade
Das 10h às 18h (sessões a iniciar às 10h, 14h e 16h)
Clube Recreativo União Raposense, Centro Cívico de Caparica
Nesta oficina de retrato realizaremos desenho de observação com
Câmaras de Desenhar. Este engenho resolve a perspetiva e a
proporcionalidade, facilitando assim a tradução da realidade visível para
um suporte bidimensional. Nesta Oficina cada participante só precisará de
se concentrar no desenvolvimento da expressão individual do seu traço.
Juntando todos os retratos escreveremos a palavra IGUALDADE.
Coordenador: Mário Rainha Campos (Serviço Educativo da Casa da Cerca
– Centro de Arte Contemporânea)
Público-alvo: crianças, jovens e adultos
Lotação: um grupo (30 participantes máximo)
Duração: 90 minutos

25 de outubro
Encontro “Educar para os Direitos Humanos”
Das 16h30 às 19h
Fórum Municipal Romeu Correia | Sala Pablo Neruda
O encontro tem como objetivos: Contribuir para dotar as e os docentes,
educadores e educadoras e pessoal técnico, de informação e
conhecimento para a abordagem de questões sobre Igualdade de Género
nos projetos educativos; Promover a reflexão sobre as questões da
igualdade de Género, com profissionais da área da educação; Partilhar
informação, sobre projetos locais desenvolvidos sobre a temática, em
contexto educativo.
Destinatários: Docentes, educadoras e educadores e pessoal técnico.
16h30: Abertura
17h: Educação para a Igualdade
Dra. Teresa Alvarez, CIG - Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género
Moderação: Prof. Ana Pina, Escola Secundária Fernão Mendes Pinto
continua

Debate
18h: Apresentação de práticas locais
Agrupamento de Escolas Romeu Correia
“A Igualdade faz o meu Género” - Prof. Brígida Batista
Escola Secundária Fernão Mendes Pinto
“O que é isso da Igualdade de Género?”- Prof. Isabel Rosendo
Santa Casa da Misericórdia da Almada
“Igualdade de Género, uma visão entre gerações” - Educadora Andreia Nunes
19h: Encerramento

Concurso “A Igualdade em Cartaz”
Lançamento: 02 de novembro 2016
Receção dos trabalhos: até 20 dezembro 2016
Seleção dos trabalhos: até 15 de janeiro 2017
Iniciativa do município de Almada, no âmbito do Plano Municipal para a
Igualdade de Género, que visa promover a sensibilização para as questões
da Igualdade, nomeadamente, o respeito pela individualidade de cada pessoa
e dos seus direitos.
O cartaz premiado será a imagem das Comemorações Municipais
do Dia Internacional da Mulher 2017.
Destinatários: Jovens do grupo etário dos 15 aos 20 anos, residentes e
estudantes no concelho de Almada.

Para mais informações, consulte:

www.m-almada.pt/igualdade

