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O Conselho Educativo de Marvila é um órgão consultivo da Junta de Freguesia de Marvila,
que tem por objectivo promover, a nível da freguesia, uma política educativa eficaz, articulando
a intervenção, no âmbito do sistema educativo local nas suas diferentes dimensões com o
objectivo de promover o desenvolvimento de projectos educativos de consciencialização cívica
e de interesse transversal da freguesia e da comunidade escolar.
A criação do Conselho Educativo de Marvila, servirá para, entre outros objectivos, aproximar
e partilhar experiencias pedagógicas, discutir formas de resolução de problemas comuns
e possibilitar a realização de trabalhos escolares e formativos partilhados e de interesse geral
para a Comunidade.
O CEM tem as seguintes competências:
a) Propor e desenvolver projectos educativos empreendedores, a realizar na freguesia,
envolvendo sempre que possível a comunidade local;
b) Propor medidas de desenvolvimento educativo, no âmbito:
i. Do apoio a crianças e jovens com necessidades educativas especiais;
ii. Da organização de actividades de complemento curricular;
iii. Da qualificação escolar e profissional dos jovens;
iv. Da promoção de ofertas de formação ao longo da vida;
v. Do desenvolvimento do desporto escolar;
vi. Do apoio a iniciativas relevantes de carácter cultural, artístico, desportivo;
vii. Da preservação do ambiente;
viii. Da educação para a cidadania;
ix. Da educação para a saúde e sexualidade.
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Nota Introdutória

1.

c) Propor programas e acções concertadas de prevenção e segurança dos espaços
escolares e seus acessos, na freguesia;
d) Analisar os problemas que afectem o percurso escolar dos alunos da freguesia,
propondo medidas que melhorem o seu rendimento educativo;
e) Propor medidas concertadas para o reforço da qualidade da educação pré-escolar,
na freguesia;
f) Valorizar as diferentes culturas, através da realização de eventos com as diferentes
comunidades;
g) Apoiar de forma consistente e programada as transições escolares;
h) Promover a comunicação com a Direcção Regional de Educação de Lisboa
e Vale do Tejo.
Marvila é uma das freguesias de Lisboa, onde se concentra grande parte dos recursos
sociais, ao nível institucional, da cidade de Lisboa. No entanto, trata-se de uma
freguesia que continua a debater-se com problemáticas aos diferentes níveis,
económico, social e acima de tudo educativo.
Torna-se premente, uma maior articulação entre todos os agentes educativos,
no sentido de uma política educativa consonante, que permita o acesso equitativo
às respostas sociais e educativas da freguesia, principalmente por parte das pessoas
mais vulneráveis.
Pretendemos que este guia contribua para o maior conhecimento da parte de todos os
agentes educativos, das respostas educativas e lúdico - pedagógicas existentes
na freguesia.
A vogal do Pelouro da Educação
Isabel Fraga

4

Serviço (nome
da instituição):
Público:
Objectivos
Gerais/
Específicos:
Principais
Actividades:
Responsável:
Horário de
Funcionamento:
Localização/
Morada:

Contactos:
Acessos:

Agrupamento de Escolas Damião de Góis  
Pré-escolar, 1º ciclo E.B., 2º ciclo E.B., 3º ciclo E.B., Cursos de Educação e Formação de Jovens; Alfabetização de Adultos
• Cumprir a Lei de Bases do Sistema Educativo
• Contribuir para a integração futura dos alunos na vida activa, promovendo a sua formação escolar e/ou profissionalizante, pessoal e cívica;
• Promover o desenvolvimento da pessoa humana em todas as suas dimensões, de modo integral e harmonioso;
• Promover o sucesso educativo e a igualdade de oportunidades através de metodologias de intervenção ao primeiro sinal, diferenciada e
através do desenvolvimento de metodologias diversificadas, quer ao nível das actividades curriculares, quer das não curriculares;
• Promover o sentimento de uma escola una, promotora da integração das pessoas e do desenvolvimento da comunidade.
Instruir / Educar / Formar
Directora do Agrupamento: Dr.ª Maria Esmeralda Gonçalves
Das 8:00h às 18:00h habitualmente
E.B. 2,3 de Damião de Góis - Rua Cassiano Branco - 1950-057 Lisboa
E.B.1 dos Lóios (Nº.9) - Rua Cassiano Branco - 1950-057 Lisboa
E.B.1 Luíza Neto Jorge - Rua Luíza Neto Jorge - 1950-180 Lisboa
E.B.1 Nº. 195 - Rua Aquilino Ribeiro - 1950-026 Lisboa
E.B. 2,3 de Damião de Góis - Telefone: 218 310 519; Fax: 218 594 571
e-mail: info.damiaogois@aedg.pt
E.B.1 dos Lóios (Nº 9) - Telefone: 218370588; Fax: 218370588
E.B.1 Luíza Neto Jorge - Telefone: 218376677; Fax: 218376677
E.B.1 Nº 195 - Telefone: 218592625; Fax: 218592625
Autocarros nº 10, 755, 794
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2.1 Agrupamento de Escolas

Escolas Públicas
Agrupamento de Escolas

2.1
Serviço (nome
da instituição):
Público:

Objectivos
Gerais/
Específicos:

Pré-escolar, 1º ciclo do ensino básico, 2º e 3º ciclos do ensino básico
1. Criar condições para que as situações de indisciplina e agressividade no meio escolar diminuam, cumprindo e pondo em prática critérios
de actuação comum já definidos e propondo novas soluções.
2. Valorizar a função da escola, por parte de todos os intervenientes do processo educativo, na promoção social e pessoal do aluno e
consequente melhoria dos resultados escolares.
3. Aplicar de forma consistente metodologias de cariz construtivista em todas as áreas com implementação de estratégias de ensino
diferenciado.
4. Envolver pais/EE na realização de eventos e no acompanhamento sistemático do processo escolar dos seus educandos.
5. Optimizar os recursos materiais e humanos existentes no agrupamento, disponibilizando meios financeiros, dentro das possibilidades
orçamentais, para o apetrechamento e modernização dos espaços e ferramentas pedagógico-didácticas.

Principais
Actividades:
Responsável:
Horário de
Funcionamento:

Ensino, educação e formação

Localização/
Morada:

E.B. 2,3 de Marvila - Rua António Gedeão - 1950-346 Lisboa
E.B.1 Prof. Agostinho da Silva - Rua Lino Ferreira - 1950-288 Lisboa
E.B.1 Dr. João dos Santos - Rua Pedro de Azevedo - 1950-234 Lisboa
E.B 2,3 de Marvila Telefone: 218590502; Fax: 218590891;
e-mail: eb23-marvila@netcabo.pt
E.B.1 Prof. Agostinho da Silva - Telefone: 218593084; Fax: 218593084
E.B.1 Dr. João dos Santos - Telefone: 218594072; Fax: 218594072
Estação do caminho de ferro: Marvila; Autocarros: 759,793

Contactos:
Acessos:
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Agrupamento de Escolas Marvila

Director do Agrupamento: Ivan Nikolov Ivanov
Horário das actividades lectivas: das 8H30 às 17 horas  Horário das actividades extra-curriculares: das 8 às 9 horas e das 17 às 19 horas

2.2 Pré-Escolar

Objectivos
Gerais/
Específicos:

EB1/JI Dr. João dos Santos - Agrupamento de Escolas de Marvila
Jardim de Infância e 1º ciclo do ensino básico
1. Criar condições para que as situações de indisciplina e agressividade no meio escolar diminuam,cumprindo e pondo em prática critérios
de actuação comum já definidos e propondo novas soluções.
2. Valorizar a função da escola, por parte de todos os intervinientes do processo educativo na promoção social e pessoal do aluno e
consequente melhoria dos resultados escolares.
3. Aplicar de forma consistente metodologias de cariz construtivista em todas as áreas com implementação de estratégias de ensino
diferenciado.
4. Envolver pais/ Encarregados de educação na realização de eventos e no acompanhamento sistemático do processo escolar dos seus
educandos.
5. Optimizar os recursos materiais e humanos existentes na escola, disponibilizando meios financeiros dentro das possibilidades orçamentais,
para apetrechamento e modernização dos espaços e ferramentas pedagógico-didácticas.

Principais
Actividades:

Ensino, educação e formação.

Responsável:

Lucinda Silva- Coordenadora de Estabelecimento
Director do Agrupamento: Ivan Nikolov Ivanov

Horário de
Funcionamento:
Localização/
Morada:
Contactos:
Acessos:

Das 9h às 17h30- das 8h às 9h  das 15h15 às 19h funcionam os CAF´S

Escolas Públicas
Pré-Escolar

Serviço (nome
da instituição):
Público:

2.2

Rua pedro de Azevedo,1950-234 Lisboa
Telefone: 218594072 (fax)- 911050281
autocarro 755;759 e 718
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2.2 Pré-Escolar

2.2

Escolas Públicas
Pré-Escolar

Serviço (nome
da instituição):
Público:

Objectivos
Gerais/
Específicos:

Principais
Actividades:

Responsável:
Horário de
Funcionamento:
Localização/
Morada:
Contactos:
Acessos:
8

Escola Básica de 1º Ciclo /JI nº 54 de Lisboa - Agrupamento de Escolas Luis António Verney
JI- grupos de crianças dos 3 aos 6 anos de idade/ EB1 - alunos do 1º ao 4º ano de escolaridade
Pré-Escolar
Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança; Educar para a cidadania; Promover a igualdade de oportunidades; Estimular o
desenvolvimento global da criança, respeitando as suas características individuais; Desenvolver a expressão e a comunicação, através
da utilização de diversos meios; Despertar a curiosidade e o pensamento crítico; Proporcionar bem-estar e segurança; Identificar as
necessidades educativas precocemente; Incentivar a participação das famílias na vida escolar dos seus educandos.
1º Ciclo
Assegurar a formação e o desenvolvimento de interesses, aptidões e capacidades, promovendo a relação dos diversos saberes;
Proporcionar o desenvolvimento físico e motor e a educação artística; Proporcionar a aquisição de conhecimentos basilares que permitam o
prosseguimento de estudos; Fomentar a consciência cívica, estimulando a solidariedade, a cooperação e o respeito pela diferença; Assegurar
às crianças com necessidades educativas específicas condições adequadas ao seu desenvolvimento; Criar condições de promoção do sucesso
escolar e educativo a todos os alunos; Incentivar a participação das famílias no processo educativo dos seus educandos.
Pré-Escolar
9:00 – 12:00 e 13:00 – 15:00 Actividades Educativas
Áreas de desenvolvimento - Formação pessoal e social - Expressão e comunicação - Conhecimento do Mundo
15:00 – 17:30 Actividades de animação e de apoio à família
8:00 – 9:00 e 17:30 – 18:30 - Componente de Apoio à Família
1º Ciclo
9:00 – 12:00 e 13:00 – 15:00 - Actividades Lectivas
Áreas curriculares disciplinares - Língua Portuguesa, Matemática, Estudo do Meio, Expressões
Áreas Curr. não Disciplinares - Estudo Acompanhado, Área de Projecto, Formação Cívica
15:00 – 17:30 - Actividades de enriquecimento curricular - Inglês, Música, Actividade Física e Desportiva, Expressão Plástica
8:00 – 9:00 e 17:30 – 18:30 - Componente de Apoio à Família
Professora Maria João Barradas
8:00 às 19:00
Rua Engenheiro Cunha Leal- 1900-678 LISBOA
Telef- 218 595 383/ Fax- 218 595 309/ eb54ji3@gmail.com
Bairro do Condado, perto da Praça Eduardo Mondlane, no seguimento da Avenida João Paulo II

2.2 Pré-Escolar

Contactos:
Acessos:

Jardim de Infância Marvila nº4 - Agrupamento de Escolas Damião de Góis
Crianças dos 3 aos 5 anos
Educação Pré-Escolar
Jardim de Infância
Directora do Agrupamento: Drª Maria Esmeralda Gonçalves
Actividades lectivas: das 9h às 15h; Componente de Apoio à Família: das  8h às 9h e das 17.30h às 19h
R. Aquilino Ribeiro, 1950-026 Lisboa
Telefone: 218592625; Fax: 218592625
e-mail: eb1ji195.damiaogois@aedg.pt
Metropolitano: estação de Chelas; Carris: nº 10

Escolas Públicas
Pré-Escolar

Serviço (nome
da instituição):
Público:
Objectivos
Gerais/
Específicos:
Principais
Actividades:
Responsável:
Horário de
Funcionamento:
Localização/
Morada:
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2.2 Pré-Escolar

Escolas Públicas
Pré-Escolar

2.2
Serviço (nome
da instituição):
Público:
Objectivos
Gerais/
Específicos:
Principais
Actividades:
Responsável:
Horário de
Funcionamento:
Localização/
Morada:

Jardim de Infância Marvila nº1 - Agrupamento de Escolas Damião de Góis

Contactos:

Telefone: 218376676 ; Fax: 218376676
e-mail: eb1jilnj.damiaogois@aedg.pt
Metropolitano: estação da Belavista; Carris: nº 10; 755; 794

Acessos:
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Crianças dos 3 aos 5 anos
Educação Pré-Escolar
Jardim de Infância
Coordenadora de Estabelecimento: Maria José Tereza
Actividades Lectivas: Das 9h às 15H; Componente de Apoio à Família: Das 8h às 9h e das 15h às 19h
R. Luíza Neto Jorge,  1950-180 Lisboa ( Bairro da Flamenga )

Serviço (nome
da instituição):
Público:
Responsável:
Horário de
Funcionamento:
Localização/
Morada:

EB1/JI do Bairro do Armador - Agrupamento de Escolas das Olaias

Contactos:

218428980 (Agrupamento Escolas das Olaias)
218313120 EB1 Bairro do Armador

Crianças do JI e 1º Ciclo
Director/Prof Francisco Simões ; Coord Est. Mª da Graça Barata
Das 8h às 18h30
Rua Gilberto Freyre

2.2

Escolas Públicas
Pré-Escolar
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2.3 Escolas 1º Ciclo

2.3

Escolas Públicas
Escolas 1º ciclo

Serviço (nome
da instituição):
Público:
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Objectivos
Gerais/
Específicos:

EB1/JI Dr. João dos Santos - Agrupamento de Escolas de Marvila
Jardim de Infância e 1º Ciclo do Ensino Básico
1. Criar condições para que as situações de indisciplina e agressividade no meio escolar diminuam, cumprindo e pondo em prática critérios
de actuação comum já definidos e propondo novas soluções.
2. Valorizar a função da escola, por parte de todos os intervinientes do processo educativo na promoção social e pessoal do aluno e
consequente melhoria dos resultados escolares.
3. Aplicar de forma consistente metodologias de cariz construtivista em todas as áreas com implementação de estratégias de ensino
diferenciado.
4. Envolver pais/ Encarregados de Educação na realização de eventos e no acompanhamento sistemático do processo escolar dos seus
educandos.
5. Optimizar os recursos materiais e humanos existentes na escola, disponibilizando meios financeiros dentro das possibilidades orçamentais,
para apetrechamento e modernização dos espaços e ferramentas pedagógico-didácticas.

Principais
Actividades:

Ensino, educação e formação.

Responsável:

Lucinda Silva- Coordenadora de Estabelecimento
Director do Agrupamento: Ivan Nikolov Ivanov

Horário de
Funcionamento:
Localização/
Morada:
Contactos:
Acessos:

Das 9h00 às 17h30 - das 8h às 9h  das 15h15 às 19h funcionam os CAF´S
Rua Pedro de Azevedo,1950-234 Lisboa
Telefone: 218594072 (fax)- 911050281
autocarro 755; 759 e 718

2.3 Escolas 1º Ciclo

Objectivos
Gerais/
Específicos:

Escola Básica do 1º CEB Professor Agostinho da Silva
1º Ciclo do Ensino Básico
1. Criar condições para que as situações de indisciplina e agressividade no meio escolar diminuam,cumprindo e pondo em prática critérios
de actuação comum já definidos e propondo novas soluções.
2. Valorizar a função da escola, por parte de todos os intervinientes do processo educativo na promoção social e pessoal do aluno e
consequente melhoria dos resultados escolares.
3. Aplicar de forma consistente metodologias de cariz construtivista em todas as áreas com implementação de estratégias de ensino
diferenciado.
4. Envolver pais/ Encarregados de Educação na realização de eventos e no acompanhamento sistemático do processo escolar dos seus
educandos.
5. Optimizar os recursos materiais e humanos existentes na escola, disponibilizando meios financeiros dentro das possibilidades orçamentais,
para apetrechamento e modernização dos espaços e ferramentas pedagógico-didácticas.   

Principais
Actividades:

Ensino, educação e formação.

Responsável:

Coordenadora de Estabelecimento: Fátima Joaquim
Director do Agrupamento: Ivan Nikolov Ivanov
Horário das actividades lectivas: das 09h00 às 15h30. Horário das actividades de apoio à família e enriquecimento curricular: das 08h00 às
09h00 e das 15h30 às 19h00

Horário de
Funcionamento:
Localização/
Morada:
Contactos:
Acessos:

Escolas Públicas
Escolas 1º ciclo

Serviço (nome
da instituição):
Público:

2.3

Rua Lino Ferreira 1950-288 Lisboa
Telefone e Fax: 218593084; e-mail: eb23-marvila@netcabo.pt
Estação do caminho de ferro: Braço de Prata; Autocarro: 755
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2.3 Escolas 1º Ciclo

Escolas Públicas
Escolas 1º ciclo

2.3

14

Serviço (nome da
instituição):
Público:
Responsável:
Horário de
Funcionamento:
Localização/
Morada:

EB1 Bairro do Armador / Agrupamento de Escolas das Olaias

Contactos:

218428980 (Agrupamento Escolas das Olaias)
218313120 EB1 Bairro do Armador

Crianças do JI e 1º Ciclo
Director/Prof Francisco Simões ; Coord Est. Mª da Graça Barata
Das 8h às 18h30
Rua Gilberto Freyre

2.3 Escolas 1º Ciclo

Objectivos
Gerais/
Específicos:

Principais
Actividades:

Responsável:
Horário de
Funcionamento:
Localização/
Morada:
Contactos:
Acessos:

Escola Básica de 1º Ciclo /JI nº 54 de  lisboa - Agrupamento de Escolas Luis António Verney
JI- grupos de crianças dos 3 aos 6 anos de idade/ EB1 - alunos do 1º ao 4º ano de escolaridade
Pré-Escolar
Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança; Educar para a cidadania; Promover a igualdade de oportunidades; Estimular o
desenvolvimento global da criança, respeitando as suas características individuais; Desenvolver a expressão e a comunicação, através
da utilização de diversos meios; Despertar a curiosidade e o pensamento crítico; Proporcionar bem-estar e segurança; Identificar as
necessidades educativas precocemente; Incentivar a participação das famílias na vida escolar dos seus educandos.
1º Ciclo
Assegurar a formação e o desenvolvimento de interesses, aptidões e capacidades, promovendo a relação os diversos saberes;
Proporcionar o desenvolvimento físico e motor e a educação artística; Proporcionar a aquisição de conhecimentos basilares que permitam o
prosseguimento de estudos; Fomentar a consciência cívica, estimulando a solidariedade, a cooperação e o respeito pela diferença; Assegurar
às crianças com necessidades educativas específicas condições adequadas ao seu desenvolvimento; Criar condições de promoção do sucesso
escolar e educativo a todos os alunos; Incentivar a participação das famílias no processo educativo dos seus educandos.
Pré-Escolar
9:00 – 12:00 e 13:00 – 15:00 Actividades Educativas
Áreas de desenvolvimento - Formação pessoal e social - Expressão e comunicação - Conhecimento do Mundo
15:00 – 17:30 Actividades de animação e de apoio à família
8:00 – 9:00 e 17:30 – 18:30 - Componente de Apoio à Família
1º Ciclo
9:00 – 12:00 e 13:00 – 15:00 - Actividades Lectivas
Áreas curriculares disciplinares - Língua Portuguesa, Matemática, Estudo do Meio, Expressões
Áreas curriculares não disciplinares - Estudo Acompanhado, Área de Projecto, Formação Cívica
15:00 – 17:30 - Actividades de enriquecimento curricular - Inglês, Música, Actividade Física e Desportiva, Expressão Plástica
8:00 – 9:00 e 17:30 – 18:30 - Componente de Apoio à Família
Professora Maria João Barradas
8:00 às 19:00
Rua Engenheiro Cunha Leal- 1900-678 LISBOA
Telef- 218 595 383/ Fax- 218 595 309/ eb54ji3@gmail.com
Bairro do Condado, perto da Praça Eduardo Mondlane, no seguimento da Avenida João Paulo II

Escolas Públicas
Escolas 1º ciclo

Serviço (nome
da instituição):
Público:

2.3
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2.3 Escolas 1º Ciclo

Escolas Públicas
Escolas 1º ciclo

2.3
Serviço (nome
da instituição):
Público:
Objectivos
Gerais/
Específicos:
Principais
Actividades:
Responsável:
Horário de
Funcionamento:
Localização/
Morada:
Contactos:
Acessos:

16

Escola EB1 Manuel Teixeira Gomes - Agrupamento de Escolas de Santa Maria dos Olivais
Infantil
Educação
Ensino Jardim de Infância e 1º Ciclo
Coordenador - Manuel Bento
09.00 - 17.30h
Rua Manuel Teixeira Gomes - 1950-185 Lisboa
Telefone e fax - 218594529     
mail- eb1mtgomes@gmail.com
Metropolitano Linha Vermelha; Carris - 759; 794; 10; 49

2.3 Escolas 1º Ciclo
Escola EB1 nº 195 - Agrupamento de Escolas Damião de Góis
Crianças do 1º ao 4º ano de escolaridade
Educação
Ensino - 1º Ciclo do Ensino Básico
Coordenadora de Estabelecimento: Maria Cristina Abreu
Actividades lectivas: das 9h às 15h; AECs: das 15.30h às 17.30h;
Componente de Apoio à Família: das  8h às 9h e das 17.30h às 19h
R. Aquilino Ribeiro,  1950-026 Lisboa
Telefone: 218592625; Fax: 218592625; email: eb1ji195.damiaogois@aedg.pt
Metropolitano: estação de Chelas; Carris: nº 10

Escolas Públicas
Escolas 1º ciclo

Serviço (nome
da instituição):
Público:
Objectivos
Gerais/
Específicos:
Principais
Actividades:
Responsável:
Horário de
Funcionamento:
Localização/
Morada:
Contactos:
Acessos:

2.3
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2.3 Escolas 1º Ciclo

Escolas Públicas
Escolas 1º ciclo

2.3
Serviço (nome
da instituição):
Público:
Objectivos
Gerais/
Específicos:
Principais
Actividades:
Responsável:
Horário de
Funcionamento:
Localização/
Morada:
Contactos:
Acessos:
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Escola EB1 dos Lóios - Agrupamento de Escolas Damião de Góis
Crianças do 1º ao 4º ano de escolaridade
Educação
Ensino -  1º Ciclo do Ensino Básico
Coordenadora de Estabelecimento: Maria José Godinho
Actividades lectivas: das 9h às 15h; AECs: das 15.30h às 17.30h;
Componente de Apoio à Família: das 8h às 9h e das 17.30h às 19h
R. Cassiano Branco,  1950-057 Lisboa (Bairro dos Lóios)
Telefone: 218370588; Fax: 218370588;
email: eb1jil.damiaogois@aedg.pt ou eb1loios@gmail.com
Autocarros da Carris: nº 10, 755, 794

2.3 Escolas 1º Ciclo
Escola EB1 Luíza Neto Jorge - Agrupamento de Escolas Damião de Góis
Crianças do 1º ao 4º ano de escolaridade
Educação
Ensino - 1º Ciclo do Ensino Básico
Coordenadora de Estabelecimento: Tânia Inácio
Actividades lectivas: das 9h às 15h; AECs: das 15.30h às 17.30h;
Componente de Apoio à Família: das 8h às 9h e das 17.30h às 19h
R. Luíza Neto Jorge,  1950-180 Lisboa (Bairro da Flamenga)
Telefone: 218376677; Fax: 218376677; email: eb1jilnj.damiaogois@aedg.pt
Metropolitano: estação da Belavista; Carris: nº 10, 755, 794

Escolas Públicas
Escolas 1º ciclo

Serviço (nome
da instituição):
Público:
Objectivos
Gerais/
Específicos:
Principais
Actividades:
Responsável:
Horário de
Funcionamento:
Localização/
Morada:
Contactos:
Acessos:

2.3
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2.4 Escolas 2º e 3º Ciclo

Escolas Públicas
Escolas 2º e 3º ciclo

2.4
Serviço (nome
da instituição):
Público:
Objectivos
Gerais/
Específicos:

E.B. 2º ciclo e 3º ciclo, Cursos de Educação e Formação de Jovens; Alfabetização de Adultos
• Cumprir a Lei de Bases do Sistema Educativo
• Contribuir para a integração futura dos alunos na vida activa, promovendo a sua formação escolar e/ou profissionalizante, pessoal e cívica;
• Promover o desenvolvimento da pessoa humana em todas as suas dimensões, de modo integral e harmonioso;
• Promover o sucesso educativo e a igualdade de oportunidades através de metodologias de intervenção ao primeiro sinal, diferenciada e
através do desenvolvimento de metodologias diversificadas, quer ao nível das actividades curriculares, quer das não curriculares;
• Promover o sentimento de uma escola una, promotora da integração das pessoas e do desenvolvimento da comunidade.

Principais
Actividades:
Responsável:
Horário de
Funcionamento:
Localização/
Morada:

Instruir / Educar / Formar

Contactos:

Telefone: 218 310 519; Fax: 218 594 571
e-mail: info.damiaogois@aedg.pt
Autocarros nº 10, 755, 794

Acessos:
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E.B. 2,3 de Damião de Góis - Agrupamento de Escolas Damião de Góis  

Directora do Agrupamento: Dr.ª Maria Esmeralda Gonçalves
Das 8:00h às 18:00h habitualmente
Rua Cassiano Branco   1950-057 Lisboa

2.4 Escolas 2º e 3º Ciclo

Objectivos
Gerais/
Específicos:

EB 2+3 de Marvila - Agrupamento de Escolas Marvila
2º e 3º ciclos do ensino básico
1. Criar condições para que as situações de indisciplina e agressividade no meio escolar diminuam, cumprindo e pondo em prática critérios
de actuação comum já definidos e propondo novas soluções.
2. Valorizar a função da escola, por parte de todos os intervenientes do processo educativo, na promoção social e pessoal do aluno e
consequente melhoria dos resultados escolares.
3. Aplicar de forma consistente metodologias de cariz construtivista em todas as áreas com implementação de estratégias de ensino
diferenciado.
4. Envolver pais/EE na realização de eventos e no acompanhamento sistemático do processo escolar dos seus educandos.                                                                                                         
5. Optimizar os recursos materiais e humanos existentes no agrupamento, disponibilizando meios financeiros, dentro das possibilidades
orçamentais, para o apetrechamento e modernização dos espaços e ferramentas pedagógico-didácticas.

Principais
Actividades:
Responsável:
Horário de
Funcionamento:
Localização/
Morada:

Ensino, educação e formação

Contactos:

Telefone: 218590502; Fax: 218590891;
e-mail: eb23-marvila@netcabo.pt                                                                                                                                                           
Estação do caminho de ferro: Marvila; Autocarros: 759,793

Acessos:

Director: Ivan Nikolov Ivanov
Horário das actividades lectivas: das 8,30 às 17 horas  
Horário das actividades extracurriculares: das 8 às 9 horas e das 17 às 19 horas

Escolas Públicas
Escolas 2º e 3º ciclo

Serviço (nome
da instituição):
Público:

2.4

Rua António Gedeão 1950-346 Lisboa                                                                     
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2.5 Escolas Secundárias

Escolas Públicas
Escolas Secundárias

2.5
Serviço (nome
da instituição):
Público:
Objectivos
Gerais/
Específicos:

Principais
Actividades:
Responsável:
Horário de
Funcionamento:
Localização/
Morada:
Contactos:
Acessos:
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Escola Secundária de D. Dinis
Jovens (3º Ciclo e Secundário)
1. Proporcionar aos alunos formação científica, técnica e profissionalizante e valores de cidadania que lhes permitam enfrentar o futuro
como cidadãos úteis, solidários, activos e conscientes dos seus direitos e deveres e com contributos válidos para o desenvolvimento da
comunidade, da sociedade e do país.
2. Contribuir para a realização pessoal e profissional de todos quantos constituem a comunidade escolar.
3. Constituir-se como pólo dinamizador e difusor de cultura, de humanismo e de valores de cidadania junto da comunidade escolar, bem
como da comunidade envolvente
Cursos Profissionais de Apoio à Infância, Informática e Multimédia
Cursos Científico-Humanistas de Ciências e Tecnologias, Línguas e Humanidades e Ciências Sociais e Humanas
3.º Ciclo do Ensino Básico
Cursos de Educação e Formação de Adultos, em regime nocturno
Unidades de Formação de Curta Duração, em regime nocturno
Vários Projectos : Promoção e Educação para a Saúde, AcrossTheBible, eTwinning, ENIS.
Dr. José António de Sousa
Seg - Sex: 8:00 - 23:45
Rua Manuel Teixeira Gomes, 1950 - 186 Lisboa
Tel: 218310190; Fax: 218590769;
E-mail: info@esecddinis.pt
Carris: 10, 49, 718, 755, 759; Metro: Chelas; Rodoviária de Lisboa: 302

Serviço (nome
da instituição):

Escola Superior de Ciências da Saúde - Universidade Lusófona/ERISA

Público:

Estudantes que pretendam efectuar os Cursos de Licenciatura de Análises Clínicas e Saúde Pública, Enfermagem, Radiologia e Farmácia,
Mestrados e Pós-graduações referentes às areas de saúde

Objectivos
Gerais/
Específicos:
Principais
Actividades:
Responsável:
Horário de
Funcionamento:
Localização/
Morada:
Contactos:
Acessos:

De acordo com o Curso pretendido
Aulas teóricas, práticas, laboratoriais e ensinos clínicos
Directora - Adelina Motta da Cruz
8 horas/22 horas
Rua do Telhal aos Olivais, nº 8 -8A   1900-693 Lisboa
Tel. 218 621 060; Fax. 218 621 061; email. informacoes@erisa.pt
Comboio (Estação de Braço de Prata) e Carris

3.1
Escolas Superiores

3.1 Escolas Superiores
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3.1 Escolas Superiores

Escolas Superiores

3.1
Serviço (nome da
instituição):
Público:

Objectivos
Gerais/
Específicos:

Principais
Actividades:

Responsável:
Horário de
Funcionamento:
Localização/
Morada:
Contactos:
Acessos:
24

ISEL - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Candidatos ao Ensino Superior Politécnico Público nas áreas da engenharia
1. Como estabelecimento de ensino superior, realiza fundamentalmente actividades nos domínios do ensino, da formação profissional,
da investigação e da prestação de serviços à comunidade, e ainda outras desde que enquadradas na lei e na sua Missão.
2. O ISEL prossegue os seus objectivos nos domínios genéricos da ciência, particularmente no âmbito da Engenharia, visando:
a) A formação inicial e pós-graduada de profissionais com elevado nível de preparação nos aspectos humano, sociocultural,
científico e tecnológico;
b) O desenvolvimento de projectos de permanente requalificação dos profissionais da Engenharia;
c) O desenvolvimento de actividades de investigação;
d) A prestação de serviços à comunidade nos domínios específicos da sua intervenção, nos termos da lei;
e) A promoção de uma estreita ligação com a comunidade na organização das suas actividades, visando, designadamente, a
inserção dos seus diplomados na vida profissional;
f) O intercâmbio cultural, científico e técnico com instituições congéneres, nacionais e internacionais;
g) A contribuição, no seu âmbito de actividades, para o desenvolvimento do País e da região em que se insere, assim como da
cooperação internacional, da compreensão e da ajuda entre os povos;
• Realização de cursos conducentes à obtenção dos graus de licenciado e de mestre;
• Realização de cursos creditáveis com certificados ou diplomas adequados;
• Promoção ou cooperação com outras instituições de ensino superior, na organização e realização de cursos de
graduação, de pós-graduação, mestrados e doutoramentos;
• Organização ou cooperação em actividades de extensão de natureza educativa, cultural, científica e tecnológica;
• Promoção da prestação de serviços à comunidade;
• Implementação e a cooperação em trabalhos de investigação;
• Estabelecimento de acordos, convénios e protocolos de cooperação com organismos públicos e privados, nacionais e
internacionais.
Professor Doutor José Carlos Lourenço Quadrado
Expediente normal: 9:00 – 17:00
Actividades lectivas: 8:00 – 23:00
Rua Conselheiro Emídio Navarro, 1 - 1959-007 Lisboa
Telefone: (+351) 218 317 000 - Fax: (+351) 218 317 001 - E-mail: isel@isel.pt
Metro: linha vermelha (Oriente) - estação de Chelas - Carris: 10, 49, 718, 755, 759,794, 203,208

3.1 Escolas Superiores

Objectivos
Gerais/
Específicos:

Principais
Actividades:

Responsável:
Horário de
Funcionamento:
Localização/
Morada:
Contactos:
Acessos:

Escola Superior de Actividades Imobiliárias
Alunos do ensino secundário, Quadros médios e superiores
Escola
• Privilegiar a investigação científica, o ensino, o desenvolvimento tecnológico, a inovação e a formação ao longo da vida no sector
imobiliário;
• Promover o desenvolvimento de sinergias entre os domínios científicos que prossegue;
• Adoptar o princípio da Internacionalização, concretizado na mobilidade de estudantes, docentes e investigadores, e na participação em
redes universitárias de formação e de investigação e desenvolvimento;
• Procurar contribuir para a competitividade da economia nacional através de uma cultura de empreendedorismo e de inovação;
• Valorizar a responsabilidade social, designadamente no que se refere ao apoio à inserção dos diplomados no mundo do trabalho, e promove
a realização dos valores humanistas nas suas vertentes científicas e artísticas                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Licenciatura:                                                                                                                                                                                                                                                                                   
A licenciatura em “Gestão Imobiliária” tem como principais objectivos definidos desenvolver uma base sólida de conhecimentos, capacidades
e competências indispensáveis para o mercado de trabalho no ramo imobiliário. E o desenvolvimento do conhecimento, da compreensão e
a consciência crítica sobre a teoria e a prática da Gestão Imobiliária e o desenvolvimento das capacidades analíticas necessárias à solução
de problemas no âmbito imobiliário.                                                                                                                                    
• Ensino superior na área do imobiliário
• Investigação científica e tecnológica
• Formação pós-graduada
• Tribunal Arbitral - Centro de Arbitragem da Propriedade e do Imobiliário                                                                                                                                                                                       
• Prestação de serviços à comunidade
• Colaboração com entidades oficiais e  nacionais ou estrangeiras, vocacionadas para o estudo das políticas de educação, ciência e cultura
• Intercâmbio cultural, científico e técnico com instituições de nível idêntico em todo o mundo
Julie Lefebvre, Dra.

Escolas Superiores

Serviço (nome
da instituição):
Público:

3.1

13h30 às 20h30
Praça Eduardo Mondlane, 7 C - 1950-104 Lisboa
Tlf: 21 836 70 10  -  Fax: 21 836 70 19  -  Tlm: 96 4498869  -  Tlm: 91 6882890  -  Tlm: 93 8531274  -  Email: esai@esai.pt
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4. I.P.S.S.(s)

I.P.S.S. (s)

4
Serviço (nome da
instituição):

Associação para o Planeamento da Família - Delegação Lisboa, Tejo e Sado

Público:

Intervém no campo do Planeamento Familiar, Educação Sexual, Direitos Sexuais e Reprodutivos e Cidadania com profissionais de saúde e
educação, crianças, jovens e adultos. Desenvolve a sua actividade nos distritos de Lisboa, Santarém e Setúbal.
Apoiar escolhas livres e conscientes no âmbito da Sexualidade e Planeamento Familiar;
Contribuir para a promoção da Igualdade de Direitos e Oportunidades entre homens e mulheres;
Promover a Educação Sexual e o Aconselhamento sobre Sexualidade e Planeamento Familiar;
Promover a formação de profissionais e voluntários no âmbito da Saúde Sexual e Reprodutiva
Formação para  profissionais da saúde e educação, bem como a restante comunidade educativa ao nível da Educação Sexual;
Intervenção Comunitária nas Freguesias de Marvila (Lisboa) e Casal de Cambra (Sintra) no âmbito da Gravidez e Parentalidade Adolescente
e Juvenil;
Avaliação e Promoção de Competências Parentais;
Projecto de Saúde Sexual e Reprodutiva para Rapazes;
CAOS - Centro de Atendimento e Orientação em Sexualidade;
Grupos de Jovens Mediadores Comunitários em SSR
Sónia Duarte Lopes

Objectivos
Gerais/
Específicos:

Principais
Actividades:

Responsável:
Horário de
Funcionamento:
Localização/
Morada:
Contactos:
Acessos:
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Das 10h às 18h de 2ªf a 6ªf
Rua Eça de Queirós nº 13 1º/ 1050- 095 Lisboa
Telf. 21 383 23 92/ 21 388 89 01 /Fax: 21 195 59 2 5/ Tlm 91 385 28 18/ apflisboa@apflisboa.net
Metro Marquês de Pombal

Serviço (nome
da instituição):
Público:
Objectivos
Gerais/
Específicos:

Principais
Actividades:

Responsável:
Horário de
Funcionamento:
Localização/
Morada:
Contactos:
Acessos:

Associação Ester Janz
Instituição Particular de Solidariedade Social, Pessoa Colectiva de Utilidade Pública sem fins lucrativos
Creche, Pré-Escolar e 1.º CEB - Recebe crianças desde os 4 meses até aos 10 anos (final do 1.º CEB)
Educar e formar os Filhos dos Colaboradores do Grupo das empresas Janz e as Crianças da comunidade envolvente, contribuindo para o seu
desenvolvimento integral, numa Escola que marca a diferença, fazendo melhor. A AEJ pretende ser uma escola de referência, reconhecida
pela população em geral pela excelência do seu ensino, através do cumprimento do lema da escola - Ensinar com amor, elevar o nível de
civismo e elevar a cultura, para fazer crescer para um mundo melhor. A AEJ procura proporcionar às Crianças elevados níveis de satisfação
e segurança, colocando os seus interesses no centro dos processos de tomada de decisão.
Creche: para além das actividads educativas, abrange ainda as seguintes actividades educativas complementares a partir dos 2 anos:
Educação Física e Música.
Pré-Escolar: para além das actividads educativas, abrange ainda as seguintes actividades educativas complementares: Educação Física, Música,
Inglês (a partir dos 4 anos) e, a partir dos 5 anos, o “atelier pré-escolar” que visa uma melhor preparação dos Alunos para o ingresso no 1.º Ciclo.
1.º CEB: as actividades lectivas curriculares disciplinares e não disciplinares são enriquecidas com tempos lectivos dedicados às seguintes
actividades complementares, todas de frequência obrigatória e abrangidas pela mensalidade: Educação Física, Música, Inglês, Expressão
Plástica, Informática, Expressão Dramática e a actividade “Descobrir a Biblioteca” que se realiza na Biblioteca Fernando Pessoa, a nossa
biblioteca escolar que se encontra inserida na Rede de Bibliotecas Escolares.
Semanalmente, existem, ainda, tempos lectivos denominados “Hora Animada”, dinamizados pelas Animadoras Sócio-culturais que também
promovem actividades diversas com os Alunos nos períodos não lectivos e nas interrupções escolares.
Actividades Extracurriculares:
Pré-Escolar - Inglês para os Alunos das salas de 3 anos; Taekwondo; Dança Criativa; Ensino de Instrumentos Musicais (Piano, violino e
guitarra); Futsal para os Alunos das salas dos 5 anos (esta actividade encontra-se incluída no valor da mensalidade).
1.º CEB - Futsal e Ginástica Desportiva (actividades incluídas no valor da mensalidade); Taekwondo; Dança Criativa; Ensino de Instrumentos
Musicais (Piano, violino e guitarra); Catequese em colaboração com a Paróquia de Marvila. Colónia de Férias durante o mês de Julho - 3
semanas para o 1.º CEB e duas semanas para o Pré-Escolar; uma semana de deslocação à praia na Creche (salas dos alunos de 2 anos).
Gabinete de Psicologia que funciona como estrutura de apoio, orientação e promoção do desenvolvimento, adaptação e sucesso escolar
dos Alunos.
Teresa Janz Guerra
7h30-19h30
Av. Infante D. Henrique, n.º 286  1950-421 Lisboa
Telefone: 21 831 12 00  Fax: 21 831 12 09  E-mail: aej@ester.janz.pt   site: www.ester.janz.pt
http://www.ester.janz.pt/contactos.html

4
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4. I.P.S.S.(s)

4

I.P.S.S. (s)

Serviço (nome da
instituição):
Público:

28

Objectivos
Gerais/
Específicos:
Principais
Actividades:
Responsável:
Horário de
Funcionamento:
Localização/
Morada:
Contactos:
Acessos:

Nuclisol Jean Piaget - Bº do Condado
Creche - 4 meses aos 4 anos; Pré-Escolar - 3 anos aos 6 anos e 1º Ciclo
Responder às necessidades educativas, pedagógicas e outras da população de Marvila e periferia. Desenvolver respostas que promovam a
integração e a inclusão social com rigor, integridade, confidencialidade e privacidade, utilizando políticas e estratégias de proximidade
e envolvimento com a comunidade; Posicionar-se como uma IPSS de referência na dinamização de respostas sociais na área da infância,
juventude, deficiência e gerontologia.                                                                                                            
Educação: - Creche; Pré-escolar e 1º Ciclo: contratos simples, financiado pelo Ministério da Educação, quadro interactivo, ginásio e
auditório;  Formação Profissional; CAPS: Centro de Apoio Preventivo na Saúde - Psicologia, Terapia da Fala, Psicomotricidade, Formação
Parental; Actividades extracurriculares: Educação Fisica, Dança, Karaté, Educação Musical, Inglês-Multimédia, Informática; Colónia de
Férias; Biblioteca Escolar no âmbito do RBE.
Ana Paula Antunes (Directora Pedagógica)
Creche: 7.45 - 19.00; Pré-Escolar e 1º ciclo E.B.: 8.00 - 18.30
Rua Engenheiro Cunha Leal Edifício Nuclisol 1950 - 726 Lisboa
Telf.: 21 831 30 30;  udi.chelas@nuclisol.org
Autocarros nº 759; 755; 793 e 718

4. I.P.S.S.(s)

Objectivos
Gerais/
Específicos:
Principais
Actividades:
Responsável:
Horário de
Funcionamento:
Localização/
Morada:
Contactos:
Acessos:

Nuclisol Jean Piaget- Bº do Armador
Creche: dos 4 meses aos 4 anos; Pré-escolar: dos 3 anos aos 6 anos
Responder às necessidades educativas, pedagógicas e outras da população de Marvila e periferia. Desenvolver respostas que promovam a
integração e a inclusão social com rigor, integridade, confidencialidade e privacidade, utilizando políticas e estratégias de proximidade
e envolvimento com a comunidade; Posicionar-se como uma IPSS de referência na dinamização de respostas sociais na área da infância,
juventude e deficiência.                                                                                                           
Educação: Creche e Pré-escolar; CAPS: Centro de Apoio Preventivo na Saúde - Psicologia, Terapia da Fala, Psicomotricidade, Fisioterapia e
Formação Parental; Actividades extracurriculares: Educação Fisica, Karaté, Educação Musical,
João Pombo
Creche: 7.45 - 19.00; Pré- Escolar: 8.00 - 18.30.

I.P.S.S. (s)

Serviço (nome
da instituição):
Público:

4

Rua Bento Gonçalves 1950 - 336 Lisboa
Telf.: 21 859 75 75; udi.armador@nuclisol.org
Metro Bela Vista
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4. I.P.S.S.(s)

4
Serviço (nome
da instituição):

I.P.S.S. (s)

Público:

Objectivos
Gerais/
Específicos:

Principais
Actividades:
Responsável:
Horário de
Funcionamento:
Contactos:
Acessos:
30

A ATM – Associação Tempo de Mudar para o Desenvolvimento do Bairro dos Lóios – constituída formalmente desde 1998 é uma instituição sem
fins lucrativos que agrega moradores, comerciantes, empresários e outras organizações locais, tais como cooperativas. Encontra-se registada
como IPSS – Instituição Particular de Solidariedade Social – desde 2004, intervindo no Bairro dos Lóios, freguesia de Marvila, em Lisboa. É
responsável, desde 2003, pela gestão do equipamento de Creche e Jardim de Infância Tempo de Crescer.
Crianças de primeira e segunda infância; Jovens; Adultos em situação de desemprego; Condomínios a organizar; Comunidade residente no Bairro dos Lóios
Visão
Todos os moradores da Comunidade e do Bairro dos Lóios com boa qualidade de vida e protagonistas do seu desenvolvimento pessoal e social.
Uma comunidade Tempo de Mudar capacitada e solidária no seu Bairro.
Missão
Ser uma associação de desenvolvimento local que cria e reforça parcerias, que envolve e capacita a comunidade para uma mudança sustentável
e geradora de qualidade de vida a nível pessoal, comunitário e urbanístico. Ser uma referência como associação de desenvolvimento local
com projecção além do espaço de influência. Ser um canal pelo qual a comunidade participa de uma forma activa e democrática.
Objectivos Gerais do Equipamento de Infância:
- Promover atitudes e valores que permitam à criança e família tornarem-se cidadãos conscientes, participativos e solidários;
- Promover o desenvolvimento global da criança, partindo da livre expressão dos seus saberes mais próximos e alargando as inter-relações
para uma maior diversidade de experiências educativas e sociais;
- Valorizar as competências e capacidades das crianças e suas famílias e rentabilizá-las na acção;
- Desenvolver competências parentais;
- Envolver as Famílias no Equipamento e processo educativo das crianças;
- Estabelecer relações de colaboração e parceria com os recursos locais e a comunidade.
• Actividade Desportivas:
Futsal: Treino de 3 equipas de Futsal Federadas (2x semana) - Infantis, Juvenis e Iniciados    
Judo: Treino de 2 turmas de Judo (2x semana) - Idades: 6 aos 10 anos; 11 anos aos 18 anos
Grupo de Dança Juvenil: (ensaios 2x semana)
• Creche Jardim de Infância Tempo de Crescer; Habitação; Espaço Público; Formação Profissional; Animação sociocultural; Projectos
Economia Solidária; Fóruns Sociais
Directora do Equipamento- Joana Marques  -  Coordenadora Pedagógica- Mónica Santos
7h30 - 19h
R. Pedro José Pezerat, Bloco B (edifício Azul) - Bairro dos Lóios – 1950-241 Lisboa - Tel.: 21 859 67 83 - Fax: 21 859 67 85 - E-mail: atm@atm.org.pt
Junto ao Polidesportivo dos Lóios

4.1 Escolas Profissionais
CENFIM - Centro de Formação Profissional da Ind. Metalúrgica e Metalomecânica - Núcleo de Lisboa
Jovens e adultos
Promover a orientação e valorização profissional no sector da Industria Metalúrgica e Metalomecânica, através da formação profissional
sob as formas de cursos de educação e formação, aprendizagem, reconversão e aperfeiçoamento, abrangendo todos os níveis profissionais
Formação Profissional; Centro de Novas Oportunidades
Eng. Frias Gomes
Das 09h às 21h
Rua Amigos de Lisboa, s/ nº 1950-307 Lisboa
218610151; fax 218686498; email: lisboa@cenfim.pt
Autocarros :28,718,781,782; Comboios: Estação de Braço de Prata ou Marvila

I.P.S.S. (s)
Escolas Profissionais

Serviço (nome
da instituição):
Público:
Objectivos
Gerais/
Específicos:
Principais
Actividades:
Responsável:
Horário de
Funcionamento:
Localização/
Morada:
Contactos:
Acessos:
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4.2 Necessidades Educativas Especiais

I.P.S.S. (s)
Necessidades
Educativas Especiais

4.2
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Serviço (nome
da instituição):
Público:
Objectivos
Gerais/
Específicos:
Principais
Actividades:
Responsável:
Horário de
Funcionamento:
Localização/
Morada:
Contactos:
Acessos:

CERCI – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL
Pessoas com deficiência intelectual
O objectivo geral e os objectivos específicos do trabalho desenvolvido pela CERCI Lisboa encontram-se descritos na missão: “contribuir para a
qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual, actuando na prevenção, sensibilização, promoção de capacidades e competências
e desenvolvimento de actividades, apoiada por uma comunidade que se rege pelo optimismo, motivação e pela não discriminação.
As respostas sociais/serviços da cerci são: intervenção precoce na infância, actividades ocupacionais, lar-residencial, formação profissional,
centro de atendimento acompanhamento e animação para pessoas com deficiência e centro de recursos para a inclusão
Julieta Sanches – Presidente da Direcção
O horário de funcionamento depende da resposta social/serviço e do dia da semana: os centros de actividades ocupacionais, a formação
profissional, a intervenção precoce na infância; e o centro de atendimento acompanhamento e animação para pessoas com deficiência
funcionam de segunda a sexta das 9h às 17h; o lar residencial funciona de segunda a sexta das 17h às 9h e aos fins-de-semana durante
24 horas. O centro de recursos para a inclusão funciona no horário escolar, na medida em que este serviço se desenvolve directamente nas
escolas
Avenida Avelino Teixeira da Mota lote e, 1950-033 Lisboa
21 839 17 00
Metro da Bela Vista.  Autocarros: 794; 710

5.1 Escolas Privadas

Objectivos
Gerais/
Específicos:

Principais
Actividades:

Responsável:
Horário de
Funcionamento:
Localização/
Morada:
Contactos:

Colégio Valsassina
Jovens dos 3 aos 18 anos
0 objectivo principal da educação do Colégio Valsassina é o crescimento harmonioso do aluno que compreende o respeito pelos valores dos direitos
fundamentais da pessoa humana.
Crescimento Equilibrado
0 nosso conceito de educação, mais do que transmitir conhecimentos, é possibilitar, pela experiência e pela vivência de situações, uma tomada de
consciência que leva: ao conhecimento do próprio “eu” individual e único; ao reconhecimento do papel que o indivíduo desempenha na sociedade;
• a agir em defesa dos valores e princípios que norteiam o humanismo equilibrado; ao respeito pelas diferenças culturais, religiosas e ideológicas.
Educar pela experiência e pela vivência de situações
Consideramos que é o indivíduo, na sua globalidade, que motiva e dá sentido à nossa acção educativa:
a. pelo desenvolvimento da visão positiva de si mesmo.
b. pela sensibilidade face aos grandes problemas sociais: a violência, a injustiça, a fome, a doença, a miséria, e todo o tipo de discriminação.
c. pela sensibilidade em relação aos problemas que derivam da degradação do meio ambiente, da destruição do património, da desumanização
decorrente das alterações ambientais e culturais.
d. pelo recurso as novas tecnologias sem perder o sentido do bem comum.
e. pela capacidade critica que o leva a corrigir os seus próprios erros e a intervir em liberdade para melhorar a sociedade em que vive.
f. pelo desejo de se superar a si mesmo, como indivíduo, como estudante e como cidadão, sem comprometer os ideais de solidariedade e de
cooperação.
Para os alunos consideramos as seguintes dimensões: a dimensão académica e a dimensão humana que compreende, por sua vez, os aspectos do
desenvolvimento pessoal e social.
Cabe à escola proporcionar aos seus professores:
Um bom ambiente de trabalho e aperfeiçoamento profissional.
Cabe à escola proporcionar aos pais: através dos Coordenadores de Ano e dos Directores de Ciclo, uma informação detalhada sobre as características
dos alunos conforme a turma, ano e ciclo no que se refere, quer às suas atitudes, interesses e motivações, quer à evolução da sua aprendizagem com
a base no actual conceito de acompanhamento tutorial; Informação sobre o Carácter Próprio e o Projecto Educativo do Colégio e sua organização;
Participação nas festas escolares e principais eventos culturais e desportivos em que os seus filhos e educandos tomem parte.
João Valsassina (Director Pedagógico)
Das 8h às 19h
Av. Avelino Teixeira da Mota
Quinta das Teresinhas 1959-010 LISBOA
Tel. 218 310 900    Fax. 218 370 304

Escolas Privadas

Serviço (nome
da instituição):
Público:
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6. O.T.L.

6

O.T.L. (s)

Serviço (nome da
instituição):
Público:
Objectivos
Gerais/
Específicos:

Principais
Actividades:

Responsável:
Horário de
Funcionamento:
Localização/
Morada:
Contactos:
Acessos:
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Geração Adolescer - Associação para a Integração Psicossocial de Crianças e Jovens
Crianças e jovens
O objectivo principal é o de integrar psicossocialmente crianças e jovens, o que se traduz nos seguintes objectivos específicos:                                                       
- Promoção e protecção de crianças e jovens;
- Cooperação e solidariedade entre crianças, jovens, família e comunidade;
- Desenvolvimento de actividades de promoção de competências pessoais, sociais, educativas e profissionais, bem como das capacidades
psicomotoras, cognitivas, culturais e comunitárias;
- Promoção da cooperação entre os seus associados para a realização de iniciativas relativas à problemática da juventude.
A Geração Adolescer promove vários projectos, sendo o do Conselho de Marvila o P.I.S.C.J.A. (Projecto de Inclusão Social de Crianças e
Jovens do Armador), nele desenvolvem-se as seguintes actividades: Apoio Psicopedagógico; Apoio Escolar; Mediação Escolar e Familiar;
Escola Virtual; Encaminhamento para cursos de Formação Profissional; Oficina de emprego; Formação Certificada em TIC’s; Actividades
Ludico-pedagógicas; “Tubo ou Nada” - Orquestra Recreativa; Acesso livre à internet; “Oficina Multimédia”; Actividades Pedagógicas;
Newsletter/ Blog PISCJA / PISCJA nos Media; “Cartas Desenhadas” - Educação Intercultural; “Aventura pela Cidade” - Visitas a Organizações
da Comunidade; “Montra Comunitária” - Informações à Comunidade; “Clube das Familias”; Festas Comunitárias; Clube Jovem; Jovens em
InterAcção (Intercâmbios Juvenis); Solidariedade à Solta (Intercâmbios Juvenis); Filme PISCJA; Clube Juvenil
Presidente da Geração Adolescer: Dra. Sónia Fernandes
Horário de Funcionameto do P.I.S.C.J.A. - 9h00 às 19h00
P.I.S.C.J.A. - Av. Vergílio Ferreira, Lote 769 Loja Dta., 1950-339 Lisboa
P.I.S.C.J.A. - 218590704
Coordenadora do P.I.S.C.J.A. Dra. Ana Miguel - 917132451 / piscja.pe@gmail.com
Metro - Estação da Bela Vista / Autocarro nº 10, 793, 794

6. O.T.L.

Objectivos
Gerais/
Específicos:

Principais
Actividades:

Responsável:
Horário de
Funcionamento:
Localização/
Morada:
Contactos:
Acessos:

Projecto Intervir em Marvila
Crianças e Jovens da Freguesia de Marvila, com idades compreendidas entre os 6 anos e os 20 anos
Este projecto visa proporcionar às crianças e jovens de Marvila, um conjunto de experiências que lhes permite aumentar o seu repertório
de comportamentos sociais adaptados, optimizando as competências já adquiridas e minimizando as lacunas existentes na história pessoal
de aprendizagem social de cada indivíduo, fomentando assim, o seu desenvolvimento cognitivo e psicológico, no sentido da autonomização
e socialização.
- Aplicação semanal a alunos de Escolas de 1º, 2º, 3º Ciclo nossas parceiras, de Programas de Promoção das Competências  Pessoais e Sociais
(P.P.C.P.S).
- Funcionamento de um Gabinete de Apoio à Criança que presta avaliação psicológica, a alunos da E. B. 1 João dos Santos.
- Conversas com Pais, é um espaço de reflexão e partilha de experiências entre pais e pais e técnicos do Projecto, nas E.B. de 1º Ciclo nossas
parceiras.
- Funcionamento de um Espaço Jovem com acesso à Internet ; Atelier de Expressão Plástica e outras actividades, das 14h30 às 18h00 e
encerramos à Quarta.
- Actividades pontuais de Ocupação de Tempos Livres (O.T.L.), nas férias escolares, para os jovens da freguesia, tais como: Ocupa as Tuas
Férias na Páscoa e Férias No Bairro no Verão.
- Funcionamento de um Gabinete de Apoio ao Jovem no Espaço Jovem, que acompanha os jovens na procura de percursos educativos
alternativos.
Dra. Joana Gonçalves
P.P.C.P.S.: Todos os dias da parte da manhã.
Espaço Jovem : Segundas,Terças, Quintas e Sextas das 14h30 às 18h00.

O.T.L. (s)

Serviço (nome da
instituição):
Público:

6

Av. Vergilio Ferreira, Lote 765 Cave loja esq., Bº do Armador
Tel.: 21 859 58 62; email: projectointervir@jf-marvila.pt ou joana.goncalves@jf-marvila.pt
Metro: Estação Bela Vista; Carris: 10, 793,794
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O.T.L. (s)
Colectividades Desportivas

6.1

6.1 Colectividades Desportivas
FUTEBOL CLUBE RECREATIVO DO ROSSÃO
Largo Artur Bual, Loja 1 A 5
1950-362 LISBOA
Tel.: 218598770; Fax: 218598770
VALE FORMOSO FUTEBOL CLUBE
R. Vale Formoso de Cima, Qtª do Leal 48
1950-272 LISBOA
Tel.: 218372910; Fax: 218372910
CLUBE ORIENTAL DE LISBOA
Praça David Leandro da Silva, nº 22 - 1º
1950-064  LISBOA
Tel.: 218681055; Fax: 218680236
CLUBE FUTEBOL DE CHELAS
Rua Oliveira Cadornega, Lote 55 A
1950-771 LISBOA
ORIENTAL RECREATIVO CLUBE
R. Pedro de Azevedo
1950-234 LISBOA
Tel.: 218590402
CLUBE RECREATIVO CULTURAL MARVILA JOVEM
Av. João Paulo II, Lote 550 - 2º C e D
1950-154 LISBOA
Tel.: 218377055; Fax: 218377055
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7.1 SCML - C.S.C. B.º Flamenga

Objectivos
Gerais/
Específicos:

Principais
Actividades:
Responsável:
Horário de
Funcionamento:
Localização/
Morada:
Contactos:
Acessos:

Santa Casa da Misericordia De Lisboa - Centro Social Comunitário Bº Flamenga
Creche - Crianças 3 meses aos 2 anos Jardim De Infância - Crianças 3/4 Anos -  Jovens - 10-18 Anos
Objectivos Gerais
a) Cooperar com a família na sua missão educativa;
b) Organizar serviços de apoio e ajuda complementar às famílias no âmbito do processo educativo da criança;
c) Promover a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança e do jovem, tendo em vista a sua inserção na sociedade como ser
autónomo, livre e solidário;
d) Promover e incentivar o espírito de convivência e solidariedade humana e social na família e entre famílias. São objectivos específicos
da creche: resposta social desenvolvida em equipamento de natureza sócio-educativa que se destina a acolher crianças até aos 36 meses
de idade, durante o período diário correspondente ao trabalho dos Encarregados de Educação, proporcionando-lhes a continuidade dos
cuidados assegurados pela família e as condições adequadas ao seu desenvolvimento. São objectivos específicos do Jardim-de-infância,
tendo em conta o quadro de referência das Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar: resposta social desenvolvida em
equipamento vocacionada para o desenvolvimento da criança de idades compreendidas entre os 3 anos e a idade de ingresso no ensino
básico, proporcionando-lhe actividades educativas e actividades de apoio à família.    
São objectivos específicos da valência de Animação Sócio-Educativa e Cultural: Resposta social cujas actividades abrangem principalmente
pré-adolescentes e adolescentes  fora dos horários escolares, proporcionando-lhes oportunidades e experiências que apoiem o seu pleno
desenvolvimento e a sua inserção familiar e comunitária.                                           
Os serviços prestados  definem-se em três componentes:
1. Componente de apoio sócio-familiar
2. Componente de desenvolvimento da criança
3. Componente educativa – pedagógica
Directora: Ana Maria Viana  - Coordenadora Pedagógica (creche e Jardim Infância)                                                  
Isabel Mota - Coordenadora Animação socio-cultural - Vanessa Silva

Outros
SCML

Serviço (nome da
instituição):
Público:

7.1

CRECHE - 8.00H às 18.00H - Animação Socio-cultural - 13.00H - 20.00H
Rua Ferreira de Castro
218394590
Metro - Estação da Bela Vista  - Autocarros 794 -10 -793 e 755
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7.1 SCML - C.D.C. B.º dos Lóios

7.1

Outros
SCML

Serviço (nome
da instituição):
Público:

Objectivos
Gerais/
Específicos:

Principais
Actividades:
Responsável:
Horário de
Funcionamento:
Localização/
Morada:
Contactos:
Acessos:
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Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - Centro de Desenvolvimento Comunitário do Bº dos Lóios - Espaço Jovem
Jovens dos 10 aos 25 anos
• Possibilitar vivências positivas, estimulantes e diversificadas, criando novos centros de interesse e valorizando outras formas de estar;
• Reforçar as capacidades dos jovens, promovendo o seu desenvolvimento e estimulando a auto-estima e a criatividade;
• Contribuir para a construção e reforço de laços de amizade, criando novas redes de comunicação, promovendo a solidariedade e o sentido
de pertença;
• Fomentar o espírito crítico, capacidade de organização e gestão das actividades;
• Mobilizar para a participação comunitária, como factor de desenvolvimento pessoal e social;
• Contribuir para o sucesso escolar;
• Apoiar os jovens ao nível da educação, da saúde, da família, esfera social, do apoio psicológico e profissional.
• Actividades culturais, recreativas e desportivas, organizadas e dinamizadas de acordo com o interesse e necessidades dos jovens.
• Actividades comunitárias e intergeracionais.
• Sessões de Informação.
• Apoio ao Estudo.
• Apoio Psicossocial.
Dr.ª Teresa Pinho
De 2ª a 6ª das 10h00 às 20h00
Rua Pedro José Pezarat, nº 13, Edificio Amarelo, 1950, Marvila (Bº dos Lóios)
Telf: 21 836 5000 // Fax: 21 836 5009 // Email: cdc.loios@scml.pt
Carris: 794 / 755 / 721 / 731 / 710 / 750  Metro: Chelas (saída Isel)

7.1 SCML - C.A. Infantil Vale Fundão I

Principais
Actividades:
Responsável:
Horário de
Funcionamento:
Localização/
Morada:
Contactos:
Acessos:

Centro de Acolhimento Infantil Vale Fundão I
Crianças dos 3 aos 36 meses
Promover a criação e manutenção de actividades e serviços que desenvolvam acções de caráter pedagógico, recreativo e de acção sócio
cultural, que contribuam para o desenvolvimento e inserção familiar e comunitária das crianças.
Creche e Creche Familiar
A Creche e Creche Familiar devem assegurar com estabilidade e qualidade, a continuidade dos cuidados assegurados pela família, não
esquecendo que o desenvolvimento de cada criança é individual, caracterizado por transições especificas, tempos estáveis e regressões.
Florbela Costa
08:00 às 18:00 com prolongamento da manhã das 07:30 às 08:00 e da tarde das 18:00 às 18:30

Outros
SCML

Serviço (nome
da instituição):
Público:
Objectivos
Gerais/
Específicos:

7.1

Largo Vitoriano Braga 1950-845 Lisboa
21 831 06 20     Fax:21 831 06 27
Autocarros: 755 e 749
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7.1 SCML - C.A. Infantil Vale Fundão II

Outros
SCML

7.1
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Serviço (nome da
instituição):
Público:
Objectivos
Gerais/
Específicos:
Principais
Actividades:
Responsável:
Horário de
Funcionamento:
Localização/
Morada:
Contactos:
Acessos:

Centro de Acolhimento Infantil Vale Fundão II da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Crianças dos 3 aos 36 meses (Creche) e com 3,4 anos (Jardim de Infância)
Promover a criação e manutenção de actividades e serviços que desenvolvam acções de carácter pedagógico, recreativo, desportivo e de
acção sócio-cultural, que contribuam para o desenvolvimento e inserção familiar e comunitária de crianças e jovens
Creche e Jardim de Infãncia
Andreia Fernandes
8h/18h, com prolongamento de manhã (7h30m-8h) e á tarde (18h-19h)
Azinhaga Vale Fundão (Impasse/perpendicular à R. Pedro Azevedo)
Telefone: 218360050  Fax: 218360059   e-mail: andreia.fernandes@scml.pt
Autocarro 759 e autocarro “porta a porta” da C.M.L.

7.1 SCML - C.A. Inf. Dr. José Dom. Barreiro

Principais
Actividades:
Responsável:
Horário de
Funcionamento:
Localização/
Morada:
Contactos:
Acessos:

Centro de Acolhimento Infântil Dr. José Domingos Barreiro
3 meses aos 36 meses - Creche e Creche Familiar; 3  anos aos 4 anos - Jardim de Infância; 3 meses aos 12 anos Baby-Sitting Social
Promover a criação e manutenção de actividdades e serviços que desenvolvam acções de carácter pedagógico, recriativo e de acção sóciocultural, que crontribual para o desenvolvimento e inserção familiar e comunitária das crianças e jovens.
Resposta social de creche;
Resposta social de Creche Familiar;                                                                                                                            
Resposta social de Jardim de Infância;
Baby-Sitting Socail
Rosa Lourenço

Outros
SCML

Serviço (nome
da instituição):
Público:
Objectivos
Gerais/
Específicos:

7.1

8h às 18h ; Prlongamento da Manhã: 7h 30m às 8h; Prolongamento da Tarde 18h 19h.
Rua Capitão Leitão nº 8 2º Andar
tel: 218618651 / 53; fax 218618652 ; email cai.domingos barreiro@scml.pt
Autocarros: 28 e 718
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7.2

7.2 Museus

Outros
Museus

Museu da RTP – Lisboa
Contactos:
217 947 000
www.museu.rtp.pt
Art dispersion, Unipessoal Lda – Lisboa (Marvila)
Conservação e Restauro de Obras de
Arte. Produção de Exposições. Produção
e Comercialização de Obras de Arte.
Actividades Fotográficas. Produção, Edição
e Comercialização de Obras de Autor e
Audiovisuais. Produção e Comercialização
de Molduras. Formação Pedagógica e
Artística. Pintura Decorativa e Decoração.
Contactos:
Morada: Avenida República da Bulgária,
Lote 13, 7ºB
1950-442, Lisboa
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7.3 PSP
Polícia de Segurança Pública - Programa Escola Segura de Marvila
Toda a Comunidade Escolar (alunos, professores, assistentes operacionais, etc)
Garantir a segurança da comunidade escolar e contribuir para a diminuição do abandono escolar
Patrulhamentos nas imediações das escolas e acções de sensibilização a alunos, pais e funcionários
Subcomissário Nuno Marques, Comandante da 14ª Esquadra da P.S.P.
De segunda-feira a sexta-feira, das 08H00 às 00H00.

Outros
PSP

Serviço (nome
da instituição):
Público:
Objectivos
Gerais/
Específicos:
Principais
Actividades:
Responsável:
Horário de
Funcionamento:
Localização/
Morada:
Contactos:
Acessos:

7.3

14ª Esquadra - Via Principal de Peões, 105 A, Bairro das Amendoeiras -Marvila, 1950 Lisboa
Tel: 218374060  Fax: 218380724  Telemóvel: 969893922
Av. Dr. Augusto Castro e Rua Engenheiro Ferreira Dias
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7.4 Paróquias

Outros
Paróquias

7.4
Serviço (nome
da instituição):
Público:
Objectivos
Gerais/
Específicos:
Responsável:
Horário de
Funcionamento:
Localização/
Morada:
Contactos:

Paróquia de Marvila
Pessoas de todas as idades
Catequese de Crianças, Jovens e Adultos: Formação catequética na descoberta de Cristo e no aprofundamento a uma adesão a Cristo e à
Igreja, preparação para aos Sacramentos da Iniciação Cristã. Alfabetização: Adultos que tenham interesse em aprender a ler e a escrever,
bem como aprofundar outros conhecimentos de cultura geral.
Pároco à data: Pe. Luís Leal
A contactar o pároco
Rua Direita de Marvila 9 A, 1750-071 Lisboa
218681303 / 968053313 / paroquia.marvila@clix.pt / www.paroquiamarvila.pt.vu

PARÓQUIA DE SANTA CLARA
Av. Avelino Teixeira da Mota
1950 LISBOA
Tel.: 218373322; Fax: 218373921
PARÓQUIA DE SANTA BEATRIZ DA SILVA
Rua Engenheiro Ferreira Dias, Igreja
1950 - 116 LISBOA
Tel.: 218597796; Fax: 218593409
PARÓQUIA de S. MAXIMILIANO KOLBE
Praça Dr.Fernando Amado, Lote 566-3º-I/Lj c/d
1950-191 Lisboa
Tel.: 218373968 / 218595278; Fax:218373921
44

7.5 Escuteiros

7.5

Outros
Escuteiros

AGRUPAMENTO 1260 - BELA VISTA
Rua Rui Grácio, Lote 371 - Loja A1
1950 - 250 LISBOA
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7.6 C.P.C.J. Lisboa Oriental

7.6

Outros
C.P.C.J.

Serviço (nome
da instituição):

Público:

Objectivos
Gerais/
Específicos:

Principais
Actividades:

Responsável:
Horário de
Funcionamento:
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Localização/
Morada:
Contactos:
Acessos:

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens Lisboa Oriental
É uma instituição oficial, não judiciária, que intervém com vista a promover os direitos e garantir a protecção das crianças e jovens em
perigo, bem como prevenir ou pôr termo a situações que possam afectar a sua segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento
integral
Quando a criança ou jovem, menor de 18 anos (ou de 21 anos, a pedido do próprio se encontra em situação de perigo e designadamente
numa das seguintes situações: Está abandonada ou vive entregue a si própria; Sofre maus tratos físicos ou psíquicos ou é vítima de abusos
sexuais; Não recebe os cuidados ou os afectos adequados à sua idade e situação pessoal; É obrigada a actividades ou trabalhos excessivos,
ou inadequados à sua idade, dignidade e situação pessoal ou prejudiciais à sua formação ou desenvolvimento; Está sujeita de forma directa
ou indirecta, a comportamentos que afectem gravemente a sua saúde, segurança, formação, educação ou desenvolvimento sem que os pais
(o representante legal ou quem tenha a guarda de facto) se lhes oponham de modo adequado a remover essa situação.
• A CPCJ intervém por sua iniciativa ou mediante participação verbal ou escrita de qualquer pessoa ou organismo público ou privado;
• A intervenção da CPCJ depende do consentimento expresso dos pais e da não oposição da criança ou jovem com idade igual ou superior a
12 anos;
• Quando deixa de poder intervir, designadamente por falta de consentimento dos pais, ou oposição da criança legalmente atendível,
remete o processo ao Tribunal competente.
Modalidade Alargada
Informar/sensibilizar sobre direitos da criança;
Prevenção Primária do risco e constituição de rede de respostas sociais adequadas.
Modalidade Restrita
Intervir nas situações em que uma criança ou jovem está em perigo;
Decidir a aplicação, acompanhar, rever as medidas de promoção e protecção:                                    
• Medidas em Meio Natural de Vida (apoio junto aos pais, apoio junto de outro familiar, confiança a pessoa idónea, apoio para autonomia de
vida);
• Medidas de colocação (acolhimento familiar e acolhimento em instituição).
Presidente: Rita Bexiga
Secretário: Elizabete Silva Ribeiro
A CPCJ Lisboa Oriental funciona de Segunda a Sexta-feira das 09:30 às 12.30 e das 14.00 às 17.30.
O regime de contactibilidade, fora do horário de funcionamento, é assegurado através do sistema de fax ou via e-mail.
Em caso de extrema urgência contacte a: LINHA DE EMERGÊNCIA SOCIAL 144 - (24h/dia)
Espaço Municipal da Flamenga, Rua Ferreira de Castro, Bairro da Flamenga, 1900-697 Lisboa
Telefone: 21 831 12 33  -  Fax: 218376895  -  e-mail: cpcj.lisboa.oriental@gmail.com
Metropolitano: Estação Bela Vista  -  Carris: 793, 794 e 10

7.7 I.A.C.

Público:

Objectivos
Gerais/
Específicos:

Principais
Actividades:

Responsável:
Horário de
Funcionamento:
Localização/
Morada:
Contactos:
Acessos:

Instituto de Apoio à Criança - Projecto Rua  Área da Educação e Formação - Marvila
Crianças e jovens residentes na zona Oriental de Lisboa, freguesias do Beato,   Stª Maria dos Olivais e Marvila. Em situação de risco,
apresentando comportamentos desviantes em abandono escolar, sem a escolaridade obrigatória e para os quais foram esgotadas todas as
respostas de integração na área da Educação e Formação.                                                                                                                                                                   
São ainda abrangidas as famílias destas crianças e jovens.
Desenvolver competências pessoais, sociais, escolares e profissionais, assente em metodologias adaptadas, com base em planos individuais
e em parceria.
- Componente Pessoal: Contribuir para a criação de condições que permitam a resolução de situações problema ao nível pessoal e familiar
e a mudança de comportamentos.
- Componente Teórica:
Promover a aquisição de competêncioas escolares de 6º e 9º ano, através da integração nas respostas de educação já existentes.                                                                                                                                   
- Componente Prática: Promover a aquisição de competências profissionais em contexto real de trabalho.                                                                                                           
- Componente Pessoal: Implica a definição de Plano Individuais, com o envolvimento do jovem, dos parceiros, da família e da equipa IAC,
onde se espelham os compromissos/contributos de cada uma das partes referidas. Envolve por um lado, a aplicação de um Programa de
Treino de Competências Pessoais e Sociais, através de sessões em sala, visitas sócio-educativas, ateliers, actividades prémio e sessões
temáticas. Por outro  lado, envolve a vertente do acompanhamento/apoio psicossocial, suportada na Rede de parceiros locais.
- Componente Teórica: Frequência de acções na área da educação e formação com vista à obtenção da certificação escolar.                                                                                                                                        
- Componente Prática: Possibilita a aquisição de competências profissionais que são indispensaveis face à futura integração no mercado
de trabalho. O formando é integrado numa equipa de trabalho e/ou junto de um profissional, onde faz a aprendizagem do exercicio de
uma actividades profissional. Esta aquisição é feita em contexto real de trabalho, o formando experiência na prática, a teoria e aplica as
competências apreendiadas na Componente Pessoal.  Esta componente decorre junto dos parceiros locais, por. ex: C. M. Lisboa, Fundação
D. pedro IV, Centro Social e Paroquial S. Maximiliano Kolbe, Centro Hípico do Campo Grande e Cabeleireiro "Prazes, Araújo".
Matilde Sirgado e Ana Isabel Carichas

Outros
I.A.C.

Serviço (nome
da instituição):

7.7

Horário flexível
Av. João Paulo II, Lote 561, 1º Piso porta 16 e 17, 1950-154 Lisboa
E-mail: iac-pruaaef@iacrianca.pt
Tel: 18592959
Autocarros: 49,755,759,793,718
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Jogos/Dinâmicas

A amiba
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Objectivos
• Fomentar o espírito de
equipa.
• Promover a união do
grupo.
• Incutir a necessidade
de existência de regras
para o funcionamento
do grupo.

Descrição da actividade

Material

Tempo

Destinatários

Divide-se a turma em dois grupos, os quais irão ser enrolados em papel
higiénico. Estipula-se um percurso que terá de ser cumprido pelos
participantes. Antes de os enrolar, pede-se a cada grupo que pense
numa estratégia que possibilite deslocar-se pelo percurso estabelecido
sem romper o papel higiénico que os envolve.

Papel higiénico

Até os alunos
completarem
a actividade               
(cerca de 1h30)

Crianças
do 1º ciclo
(1º e 2º ano)

Material

Tempo

Destinatários

Papel e material
de desenho ou
pintura e tesoura
para cada grupo,
cartões com
o nome dos
pedaços da vaca
(ex.: cabeça,
rabo, pernas,
orelhas, barriga)

Até os alunos
completarem
a actividade               
(cerca de 1h30)

Crianças
do 1º ciclo
(3º e 4º ano);
jovens do 2º
e 3º ciclo
e secundário

Jogo de união de grupo - A vaca
Objectivos
• Fomentar o espírito de
equipa.
• Promover a união do
grupo.
• Incutir a necessidade
de existência de regras
para o funcionamento
do grupo.
• Desenvolver o trabalho
de grupo.

Descrição da actividade
Dividir o grupo em cinco subgrupos. O técnico distribui os cartões com o
nome dos pedaços da vaca e orienta os subgrupos a fazerem os desenhos
correspondentes. Não dá mais nenhuma orientação. Os subgrupos
reúnem-se e fazem os seus desenhos. No plenário, juntam-se todos e
montam a vaca (parece um monstro).
0 Técnico puxa a reflexão sobre o que isso quer dizer no nosso trabalho
quotidiano. Por que isso acontece?
Como se poderia ter uma vaca com todas as partes?
Uma complementação da dinâmica é que os subgrupos voltem a desenhar
os pedaços da vaca, dessa vez acertando juntos alguns detalhes como
tamanho e cor da vaca, por exemplo.
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Descrição da actividade

Material

Tempo

Destinatários

Distribuem-se pela sala encostados a um canto, cada um em cima de
uma cadeira. Objectivo: chegarem TODOS ao outro lado do pântano,
cada um em cima de uma cadeira, como no início. Como estão num
pântano, não podem falar, arrastar as cadeiras ou cair, senão perdem,
pois são atacados pelos jacarés (obs., podem ter várias vidas)

Cadeiras
existentes na
sala de aula

Até os alunos
completarem
a actividade               
(cerca de 1h30)

Crianças
do 1º ciclo
(3º e 4º ano);
jovens do 2º
e 3º ciclo
e secundário

Material

Tempo

Destinatários

Bomba (pode
ser por exemplo
uma caixa de
cartão pequena);           
Corda

Até os alunos
completarem
a actividade               
(cerca de 1h30)

Crianças
do 1º ciclo
(3º e 4º ano);
jovens do 2º
e 3º ciclo

A bomba
Objectivos
• Fomentar o espírito de
equipa
• Pensar os problemas
• Pensar em soluções
• Desenvolver a tomada
de decisão

Neste jogo pretende-se que os alunos retirem a bomba de dentro de
uma área interdita sem virar, tocar, vacilar ou arrastar, tendo apenas o
auxílio de uma corda, em que é feito esse perímetro através de cordas
e cadeiras em que não se podem tocar nas cordas nem nas cadeiras.
Divisão em grupos, cada grupo apresenta 3 estratégias, e depois
realizam a(s) melhor(es).

Jogos/Dinâmicas

Jogo das Cadeiras
Objectivos
• Fomentar o espírito de
equipa.
• Promover a união do
grupo.
• Incutir a necessidade
de existência de regras
para o funcionamento
do grupo.
• Desenvolver o trabalho
de grupo.
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Jogos/Dinâmicas

A estrada da vida
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Objectivos
• Motivar para a
aprendizagem escolar.
• Reflectir sobre
profissões.
• Promover o pensamento
sobre perspectivas de
futuro.

Descrição da actividade

Material

Tempo

Destinatários

Cada aluno terá de desenhar numa folha uma estrada representativa
da sua vida, no passado, presente e futuro, indicando momentos
marcantes.

Folhas de papel e
canetas de feltro

Até os alunos
completarem
a actividade               
(cerca de 1h30)

Jovens
do 3º ciclo
e secundário

Objectivos

Descrição da actividade
• Cada elemento tem um balão que terá de encher o máximo possível
sem o rebentar. Ganha quem tiver o balão maior sem que ele rebente.
Quem arriscou mais e menos?
Quem encontrou bem os limites? É fácil, difícil?                                        
• É marcada uma linha no chão que será a linha máxima do risco, quem
passar da linha passou os limites. Cada aluno, à vez, é colocado pela
turma como se fosse uma escala de risco, e qual o lugar que esse aluno
tem na escala. Depois, é perguntado ao aluno se acha que é o seu
lugar, e se não for, que se coloque onde acha que se deve colocar; e
sucessivamente. A posição de cada um será apontada num quadro. No
fim, reflectir sobre o lugar de cada um na escala, quem está perto e
está longe, em que lugar da escala está a maioria, e como acham que
estão daqui a 5 ou 10 anos?

Material

Tempo

Destinatários

Balões, fita cola
para fazer uma
linha ou uma
corda

Até os alunos
completarem
a actividade               
(cerca de 1h30)

Jovens
do 3º ciclo
e secundário

Os balões e a linha do risco
• Reflectir sobre
comportamentos
de risco.
• Reflectir sobre as
noções de risco,
segurança e limites
• Papéis Sociais
• Consciência de Si no
grupo

Guia
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Av. João Paulo II, lote 526 1.ºA  
1950-159 Lisboa  
Conselho Educativo de Marvila
Telefones: 21 831 03 50 / 21 831 03 59

www.jf-marvila.pt

