ATA SUCINTA DA REUNIÃO
DO CONSELHO EDUCATIVO DE MARVILA
Data: 29/04/2015

Local: I.A.C. – Projeto Rua

N.º: 22

Ata: Joana Gonçalves

Presenças:
Junta de Freguesia de Marvila
Isabel Fraga
Joana Gonçalves
Ricardo Ribeiro
IAC – Projeto Rua
Ana Isabel Carichas;
Anabela Lajas

Centro S. P. São Maximiliano Kolbe
Cristina Cruz

Ass. Tempo de Mudar
Selma Damásio
Ana Rita Azevedo
Nuclisol Jean Piaget – Bº do Condado
Ana Paula Antunes

CENFIM
Telma Carvalho;
Edite Moita

S.C.M.L.
Ana Miguel
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Ordem Trabalhos

1) Dia da Criança;
2) Os + de Marvila;
3) CEM Júnior;
4) Ciclo de Conferências;
5) Sarau de Ginástica;
6) Participação do C.E.M. no Marvila dos Sabores;
7) Outros assuntos.

Isabel Fraga agradeceu o acolhimento do I.A.C. na pessoa de Ana Isabel Carichas e pede a Joana Gonçalves
para apresentar as ideias já desenvolvidas pela equipa.
Joana Gonçalves apresenta o formato de como se pretende desenvolver o Dia da Criança, em muito
semelhante aos anos anteriores e falou na Carta da Tia Marvila deste ano que sugere que as crianças
façam uma peça de um puzzle/ mural sobre os Direitos da Criança (Documentos em anexo).
Paula Antunes informa que já tinham pensado num atelier ligado à ciência para o Dia da Criança e Joana G.
responde que pode estar sempre ligado ao Direito à Educação. A.T.M. informa que também já tem umas
ideias e que em breve se irá inscrever.
Todos os parceiros, à exceção do Cenfim por trabalhar com outra faixa etária, disseram que vão aderir à
atividade do “Dia da Criança”.
De seguida, por questões cronológicas apresentou-se o Concurso “Quem conta um conto, acrescenta um
ponto…” do Comilão para o Marvila dos Sabores, bem como se convidaram os parceiros a participarem na
dinamização da tenda do Comilão neste evento através da “Hora do Conto” (Documentos em anexo).
A atividade Os + de Marvila também foi apresentada para os jovens de Marvila de 2º, 3º ciclo e secundário
(Regulamento e ficha de inscrição em anexo). O I.A.C. – Projeto Rua pergunta se pode sinalizar algum
jovem e Isabel Fraga confirma que sim.
Depois, começou-se a planear o C.E.M. Júnior e como tema surgiu as preocupações com o futuro dos
jovens enquanto profissionais, mas também enquanto cidadãos com direitos e deveres cívicos, que devem
participar na vida comunitária. Os temas andaram por “Pensar o Futuro”; “Sonhar o Futuro”; “Falar do
Futuro”; “O meu Futuro e o futuro da minha comunidade” e todos acabaram por concordar com “EU E O
FUTURO = NÓS”
Com as crianças mais pequenas devemos trabalhar as questões sobre o querem ser quando forem
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grandes.
Também se falou que seria interessante termos presentes, algumas pessoas famosas que pudessem servir
de referência aos nossos jovens. Paula Antunes disse ter um contato do João da telenovela “Mar Salgado”.
Para além do João, falou-se no Ricardo Araújo Pereira, como embaixador da Mimosa, o Nuno Delgado e o
João Pina do Judo.
Isabel Fraga e Ricardo Pereira ficaram de entrar em contacto com a maratonista Dulce Félix e com o Jorge
Pina atleta para-olímpico.
Dada hora avançada, decidiu-se terminar a reunião e adiar os outros pontos da ordem de trabalhos, para a
próxima reunião.
Próxima Reunião: 11 novembro às 10h no Cenfim.

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