ATA SUCINTA DA REUNIÃO
DO CONSELHO EDUCATIVO DE MARVILA
Data: 13/10/2015

Local: CENFIM

N.º: 23

Ata: Marina Santos

Presenças:
Junta de Freguesia de Marvila
Marina Santos
Ricardo Ribeiro

Agrupamento de Escolas de Marvila D. Dinis
José António de Sousa

Nuclisol Jean Piaget
Bº do Condado - Ana Paula Antunes
Bº Armador – Maria Manuela Antunes

CENFIM
Telma Carvalho
Edite Moita

S.C.M.L.
Ana Miguel

Associação Ester Janz
Catarina Gião

Colégio Valsassina
Luís Claro
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Ordem Trabalhos
1) Os + de Marvila – avaliação da atividade
2) Sarau de Ginástica
3) CEM Júnior
4) Ciclo de Conferências

5) Outros assuntos.

1) Os + de Marvila – avaliação da atividade

Foi apresentado a atividade “Os + de Marvila 15” aos membros do Conselho Educativo e foi informado que
os jovens fizeram uma avaliação positiva da atividade e que foi importante a integração de jovens da CERCI
nestas atividades.
2) Sarau de Ginástica

O Sarau de Ginástica está a ser organizado pela Junta de Freguesia de Marvila com o apoio na logística dos
estagiários da Escola Secundária D. Dinis.
Está previsto acontecer no dia 8 ou 15 de abril de 2016, sendo uma sexta-feira da parte da tarde, ficando a
data a ser confirmada posteriormente.
O local onde será realizado o Sarau depende do número de inscritos. O Prof. José António explica que se
forem poucos inscritos se torna inadequado a realização na E.S.D. Dinis. e será melhor ser num sítio mais
pequeno.
Catarina Gião da Associação Ester Janz informa que também poderemos utilizar o ginásio da Associação,
caso não haja um grande número de inscritos e apesar do mesmo não ter bancadas dá para poucos alunos.
Prof. José António explica que era importante saberem da informação do Sarau antes do final de outubro,
uma vez que é necessário articular com todos os estabelecimentos de ensino e programar os ensaios para
o Sarau.
Ricardo da JFM informa que fará os possíveis para dentro da próxima semana enviar o regulamento e a
ficha de inscrição do Sarau.
3) CEM Júnior

Foi apresentado o C.E.M. Júnior aos parceiros e informado que o tema seria “EU E O FUTURO = NÓS”,
decidido na reunião anterior.
Foi dito aos parceiros que era importante que houvesse uma maior envolvência de todos no planeamento
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e realização do CEM Júnior.
Marina sugere que se faça uma equipa de trabalho para organizar o CEM júnior e que também irá ser
necessário haver dinamizadores em cada sala com os alunos e o melhor seria os parceiros voluntariaremse para o fazerem.
Foi feito um levantamento de possíveis locais para a realização do CEM Júnior, no qual a Associação Ester
Janz disponibiliza as suas instalações durante o dia todo. O Prof. José António também disponibiliza as
instalações da Escola Secundária D. Dinis mas apenas da parte da tarde e seria mais fácil à quarta-feira.
Mas também poderá ser na Escola renovada dos Loios mas apenas no 2º período, onde terão mais salas
disponíveis.
É sugerido que possa ser apenas de manhã ou de tarde mas terá de ficar sempre consoante a logística da
atividade, nomeadamente do transporte das crianças.
Ficou decidido falarmos na próxima reunião, uma vez que será necessário estar presente a Dra. Isabel.
4) Ciclo de Conferências
Foi adiado este assunto para uma próxima reunião.

5) Outros assuntos
O Prof. José António sugere que seja feito uma agenda de trabalho anual, com todas as atividades a serem
realizadas durante o ano letivo de forma às instituições poderem organizar o seu trabalho.
E que não é necessário haver muitas atividades mas que todo o Conselho Educativo se empenhe nessas
atividades.
É informado que já existe um plano anual mas que o mesmo não tem sido cumprido devido a questões
adversas.
Decidiu-se terminar a reunião e que a data da próxima reunião iria ser informada posteriormente.
Próxima Reunião: A definir, na Junta de Freguesia de Marvila

Ordem de trabalhos da próxima reunião: Sarau de Ginástica; CEM Júnior; Ciclo de Conferências; Outros
assuntos.
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