ATA DA REUNIÃO
ATA Nº 27
Data: 19/10/2016 Hora: 14h30 – 17h00
Local: Associação Tempo de Mudar



Presenças:

Junta de Freguesia de Marvila

Marina Santos
Raquel Trindade

Agrupamento de Escolas de Marvila D. Dinis

José António de Sousa

Associação Ester Janz

Catarina Gião

Colégio Cesário Verde

Félix Bolanos

I.A.C.

Carla Fonseca
Sara Vaz

Associação Tempo de Mudar

Vera Bispo
Vanessa Kene

Nuclisol Jean Piaget - Bº do Condado
SCML – Vale Fundão II

Anabela Tavares Almeida
Florbela Costa
Pedro Esteves

PSP



Ana Paula Antunes

João Duque

Ordem de Trabalhos:
1) Apresentação do Plano Anual de Atividades de cada entidade
2) Conselho Educativo Júnior
3) Outros Assuntos



Síntese:

Iniciamos a reunião informando que a Dra. Isabel Fraga não poderia estar presente por se
encontrar numa outra reunião.
A Dra. Sara Vaz, da Associação Tempo de Mudar (ATM), fez uma breve apresentação da
Instituição, desde a sua génese até aos dias de hoje, com as alterações verificadas ao longo do
tempo e culminando com a exibição de um pequeno vídeo.
Os parceiros manifestaram-se positivamente face à rotatividade do local das reuniões.
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1) Apresentação do Plano Anual de Atividades de cada entidade

Cada entidade expôs, as atividades do seu plano anual de atividades que são extensíveis aos
restantes parceiros, para haver interação entre todos.

Começamos com a apresentação da Associação Tempo de Mudar que informou primeiramente
os parceiros que tinha um restaurante social e atividades desportivas abertas à população em geral.
A Dra. Sara Vaz referiu também que através da candidatura apresentada ao Programa BIP ZIP,
irá haver um festival de 3 dias (em maio de 2017) a culminar na festa comunitária com concertos e
alguns workshops. A SCML será parceira, mas na próxima reunião poderá informar melhor sobre
qual o objetivo deste festival (pois as atividades a preconizar também ainda se encontram em
aberto).

Depois, a Dra. Catarina Gião da Associação Ester Janz comunicou que costumam realizar a
Corrida AEJ no Dia Mundial da Criança para crianças do 1º ciclo e que todas as Instituições estão
convidadas a participar. Equacionou também a possibilidade de se abrangerem as crianças dos 5
anos. Uma vez que no Dia Mundial da Criança existem as comemorações desta data através da JFM
na Mata de Vale Fundão, avaliar-se-á posteriormente a hipótese desta corrida ocorrer dias antes do
dia 1 de junho para que todos possam participar em ambas as atividades.

Os parceiros do Conselho Educativo debruçaram-se de seguida sobre a importância da
comunicação eficaz entre Instituições (de cariz público e privado), no sentido de poderem articular
e comparar as necessidades dos utentes com as vagas existentes.
Foi dada também a sugestão de se realizar uma reunião para se debaterem estas questões e as
dificuldades que existem na organização escolar, como por exemplo na formação de turmas.
Poderia ainda ser discutida a Carta Educativa de Lisboa e ser criada a Carta Educativa de Marvila.
O Professor José Sousa informou que a Carta Educativa de Lisboa está a ser reelaborada pelo
ISCTE e provavelmente a Junta de Freguesia irá ser auscultada no sentido de dar o seu contributo.

No que concerne às atividades do plano anual, o Professor José António comunicou que na
Escola Secundária D. Dinis haverá o Festival “Monstrinha” onde serão exibidos filmes de curta
duração de animação infantil para o público pré-escolar e de 1º ciclo, sendo que todas as Escolas
poderão participar. Ficou de enviar posteriormente o cartaz de divulgação.
Será ainda dinamizado um teatro pelos alunos do Curso Profissional de Apoio à Infância
daquela escola, em junho de 2017, dirigido ao pré-escolar e ao 1º ciclo, onde todas as Escolas
poderão também estar presentes.
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O Professor Félix Bolanos do Colégio Cesário Verde, apresentou algumas atividades que os
alunos desenvolvem durante o ano e que podem ser alvo de eventuais intercâmbios com outras
entidades, nomeadamente: Cerâmica, STOMP, Trabalhar o Teatro, Clube de Fotografia, Flutuarte
(embarcações elaboradas com garrafas de água e presas com adesivos que no final são lançadas ao
rio no Parque das Nações). Esta última mais dirigida ao 2º e 3º ciclos.

Por outro lado, a Dra. Florbela Costa da SCML – Vale Fundão II, referiu que estão a trabalhar na
formação de um grupo de teatro com as crianças.

Seguidamente, a Dra. Carla Fonseca do IAC mencionou que desenvolvem acções de formação e
workshops sobre diversas temáticas com base nas necessidades elencadas (ex. direitos da criança e
comportamentos de risco) dirigidas aos profissionais. Referiu ainda que também dispõem de apoio
jurídico e psicológico.

Por fim, neste primeiro ponto, a Dra. Ana Paula Antunes da Nuclisol, manifestou terem
disponibilidade para receber estagiários. Apresentou depois o CAPSE que congrega respostas ao
nível da Psicologia, Terapia da Fala e Nutrição. Explanou ainda o serviço de apoio domiciliário que
têm, aberto à população desde Janeiro de 2016 e falou ainda no programa ABC (no âmbito da
linguagem e psicomotricidade, com sessões grupais e que também potencia os pré-requisitos da
leitura e da escrita).

2) Conselho Educativo Júnior
Quanto a este ponto, decidiu-se (face ao levantamento que foi efetuado) que existirão 6 grupos
de trabalho no dia 16 de novembro, nomeadamente: 3 de manhã e 3 de tarde.
De manhã teremos 3 salas em funcionamento simultâneo: um grupo de 3/4 anos (c/ 2 crianças
representantes de cada equipamento escolar), um grupo de 5 anos (c/ 2 crianças representantes de
cada equipamento escolar) e um grupo de 1º ciclo (c/ 2 crianças do 4º ano representantes de cada
equipamento escolar).
À tarde, teremos outros três grupos concomitantes: um grupo de 2º ciclo (com 3 crianças do 5º
ano e 3 crianças do 6º ano representantes de cada equipamento escolar), um grupo de 3º ciclo
(com 1 jovem do 7º, 1 jovem do 8º e 2 jovens do 9º ano representantes de cada equipamento
escolar) e um grupo de ensino secundário/ensino profissional (com 3 jovens do 10º, 3 jovens do
11º, 3 jovens do 12º ano e 6 jovens dos cursos profissionais representantes de cada equipamento
escolar).
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Em cada sala existirão 2 animadores/dinamizadores (elementos do Conselho Educativo que se
voluntariaram, nomeadamente: Nuclisol (sala dos 5 anos), ATM (sala dos 3/4 anos), Associação
Ester Janz (1º ciclo), Colégio Cesário Verde (2º ciclo), Escola Secundária D. Dinis (3º ciclo) e Centro
Social e Paroquial S. Maximiliano Kolbe (que pese embora não estivesse estado presente nesta
reunião, havia manifestado interesse em colaborar com os jovens mais velhos) e 1/2 relatores
(Técnicos da JFM para observarem as dinâmicas desenvolvidas e registarem as verbalizações das
crianças/jovens).

Foi também reiterada a informação que a JFM assegurará no dia do evento, o autocarro para as
deslocações das crianças.

Marcou-se depois uma reunião para o dia 2.11.2016 pelas 14h30 na Associação Ester Janz só
com

os

Dinamizadores

para

que

possam

trocar

ideias

e

pensar

nas

estratégias/dinâmicas/atividades a desenvolver em cada grupo sobre a temática da 2ª Edição do
Conselho Educativo Júnior, “A Escola e a Comunidade”.

Próxima Reunião:
11 de janeiro de 2017, no IAC – Instituto de Apoio à Criança (Delegação de Marvila), pelas 14h30.
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