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Presenças:
Isabel Fraga

Junta de Freguesia de Marvila

Elizabete Ribeiro
Marina Santos

Agrupamento de Escolas de Marvila D. Dinis

José António de Sousa

Nuclisol Jean Piaget - Bº do Condado

Ana Paula Antunes

Associação Ester Janz

Fátima Berto Cortês

Colégio Cesário Verde

Félix Bolanos

CENFIM

Edite Moita

I.A.C.

Anabela Alves

Associação Tempo de Mudar
C.P.C.J.
Assoc. Pais EB1 Manuel Teixeira Gomes



Sara Vaz
Vanessa Kene
Glória Almeida
Carla Marina Melo
Marta Alexandra da Silva M.

Ordem de Trabalhos:

1. Preparação do próximo ano letivo;
2. Outros Assuntos.



Síntese:

1. Iniciou-se a reunião com o balanço das atividades realizadas no ano letivo anterior.
Foi apresentada pela Vogal, Drª. Isabel Fraga, a sugestão de estender aos alunos do 1 º Ciclo
dos estabelecimentos de ensino da Freguesia de Marvila, a atividade “Os + de Marvila” que existe,
há já vários anos, para os alunos que concluem os 2.º e 3.º Ciclos, Secundário e Cursos Profissionais.
O objetivo desta atividade é premiar os alunos de cada instituição que se destacam ao nível do
aproveitamento e comportamento escolar, com um fim de semana de atividades lúdicas,
recreativas e desportivas, dinamizadas pela equipa do Projeto Intervir em Marvila. É um
reconhecimento e uma valorização da JFM, pelo seu esforço ao longo do ano letivo. Os alunos são
selecionados pela Instituição.
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A ser incluído o 1º ciclo, teria de se pensar em que moldes poderia ser realizada esta atividade
e é sugerido que passe a ser apenas um dia de atividades.
Os parceiros sugerem que apenas seja incluído o 4º ano devido à diferença de idades. Também
é sugerido que cada instituição possa levar 1 adulto responsável pelas suas crianças como figura de
referência e desta forma, que estas se sintam mais seguras.
A Equipa da JFM informa que a inclusão na atividade de um adulto por cada instituição, fará
com que se reduza o numero de crianças participantes e o que se pretende é abranger o maior
número de crianças possíveis e promover o convívio dos alunos de várias escolas, proporcionar-lhes
um momento fora da sua instituição, já pensando na maior “autonomia” inerente à nova etapa
escolar em que vão entrar. Neste sentido seria suficiente o acompanhamento pelos monitores da
JFM.
Cada instituição ficou de perceber junto dos seus alunos qual seria o impacto desta atividade,
se os alunos iriam necessitar de ter este adulto de referência e na próxima reunião, será tomada a
decisão.
Foi sugerido pela Dra. Isabel Fraga que, com base na experiência do corrente ano letivo e
passados, o Conselho Educativo escolhesse os “eventos da Freguesia de Marvila”, para integrarem
o Plano Anual de Atividades das várias instituições.
Uma das atividades propostas para fazer parte do Plano Anual é o Sarau de Ginástica.
Inicialmente foi feita uma avaliação do evento por parte dos parceiros.
Sara Vaz, da A.T.M. referiu que houve algum receio no início mas que foi um evento muito
positivo e bem organizado, no qual houve cuidado com as crianças mais pequenas.
A Associação de Pais da M.T. Gomes afirma que os pais não têm conhecimento de muitas
atividades que são realizadas na freguesia.
O Prof. José António, do Agrupamento de Escolas de Marvila, refere que é importante que se
decida quais as atividades a incluir no Plano Anual, uma vez que este é feito em setembro e é mais
fácil integrar as atividades que estão programadas.
Afirma também que o resultado foi acima da expetativa, mesmo o evento tendo sido
organizado em cima do acontecimento.
Informa que as Escolas públicas do seu Agrupamento, não puderam participar, devido ao fato
de estarem sobrecarregadas com diversos projetos e de ser difícil incluir uma atividade no decorrer
do ano letivo.
Os parceiros deram a sugestão de no próximo Sarau haver um melhoramento do espaço e a
cortina poder ser retirada, nem que fosse apenas metade, para os participantes poderem ver as
atuações uns dos outros.
Foi um evento muito positivo e permitiu que se pudesse ter uma noção do trabalho excelente,
que é feito nas diversas instituições e estabelecimentos de ensino da Freguesia.
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Assim sendo, todos concordaram que se incluísse o Sarau de Ginástica, no Plano Anual de
Atividades do próximo ano letivo.
Ficou como proposta de data de realização do Sarau, o dia 6 de maio de 2017, na Escola
Secundária D. Dinis. Apenas ficou como nota de atenção para se ver se não coincidia com as
atividades das Olissipiadas.
Outra sugestão para ser incluído no Plano de atividades seria o Conselho Educativo Júnior de
Marvila, no qual a sua primeira edição foi em 2011 e correu muito bem. Houve um feedback muito
positivo dos diversos alunos que participaram nessa atividade.
Está prevista a realização da segunda edição para outubro/novembro de 2016, no qual o
Conselho decidiu que seria importante manter esta atividade e estende-la a todo o Pré-Escolar,
desde os 3 anos, com o intuito de podermos ouvir a opinião das crianças e jovens.
A data proposta foi o dia 16 de novembro de 2016 na Associação Ester Janz e a Coordenação
ficará a cargo da colaboradora da JFM, Raquel Trindade com o apoio de Marina Santos.
Os temas sugeridos foram a Escola, a Comunidade, o que valorizam ou não e que atividades
gostariam que fossem realizadas. Pretende-se que as Crianças e Jovens abordem questões sobre a
Freguesia de Marvila e reflitam sobre as razões que levam os jovens a querer sair da Freguesia e
procurar diversão noutras Freguesias. A refletir sobre o porquê de Marvila não ser tão atrativa para
os jovens.
Os parceiros consideram que há alguma dificuldade nos acessos a toda a Freguesia de Marvila e
que há pouca divulgação sobre o que é feito na Freguesia e que esta deveria ser um ponto forte no
qual a JFM deveria apostar.
Os restantes eventos organizados pela Junta de Freguesia de Marvila, continuarão a ser
promovidos, tais como:
Dia da Criança – Fátima Cortez, da Associação Ester Janz, sugere que o tema seja divulgado com
maior antecedência, para poder haver uma maior envolvimento e participação através da
dinamização de atividades ou realização de exposições.
Ana Paula da Nuclisol, afirma que é importante haver mais Escolas e Instituições a dinamizarem
ateliers, de forma dinâmica e com iniciativa, pois seria mais benéfico, tanto para as crianças que
teriam mais ateliers onde pudessem fazer atividades, como também ajudava quem estava a
dinamizar os ateliers pois não ficavam tão sobrecarregados.
Comenta também que seria importante haver insufláveis, pois é sempre algo que as crianças
gostam muito.
A Equipa da JFM responde que o fato de não haver insufláveis se deveu ao fato das Empresas
que tinham a documentação legal exigida, já não terem insufláveis disponíveis na altura.
Ficou decidido que será divulgado o tema no início do ano letivo, na primeira reunião do
Conselho Educativo de Marvila de 2016/2017.
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Desfile de Carnaval – o Carnaval é a 28 de fevereiro de 2017. A atividade será provavelmente na
6.ª-feira da semana anterior, a 24 de fevereiro.
Fátima Cortez, da Associação Ester Janz sugere que o tema também possa ser divulgado com
maior antecedência, para dar tempo para a preparação da participação.
2. Relativamente a outros assuntos:
Dr.ª Isabel Fraga informa que enviará posteriormente aos Parceiros um email a divulgar um
projeto, sobre o ambiente, as florestas e a reciclagem, etc., nas Escolas, no qual a JFM assegurará as
deslocações caso estejam interessados.
Também informa que é intenção do Vogal do Pelouro da Cultura, Joaquim Brito, organizar uma
Feira Medieval, em setembro de 2016 e será realizada, em princípio, na Mata do Vale Fundão. O
Encenador Miguel Mestre poderá ser convidado a participar.
O objetivo é também envolver as Escolas da Freguesia a participar e a visitar o Evento. Assim
que a Vogal souber de mais pormenores, informará os Parceiros.
O Prof. José António informa que a D. Dinis estará a comemorar o seu aniversário e que irá
averiguar a possibilidade em poderem participar na Feira.
Os parceiros sugerem que:
- Seja feita a divulgação na revista da Junta de Freguesia de Marvila, do nome das instituições
que participam nos eventos que são promovidos e apresentados (por exemplo, a notícia referente
ao Sarau não indica as Escolas que participaram).
- A atualização do Guia de Recursos Educativos de Marvila (data de 2011), nem que seja em
PDF, para que possa estar sempre atualizado.
- É informado da recente abertura da Biblioteca Municipal de Marvila que proporciona muitas
atividades para Pais e Crianças – exemplo: oficinas de hip hop e aulas de parkour.



Próxima Reunião: 29 de setembro de 2016, na Associação Tempo de Mudar, no Bairro dos
Lóios.

É sugerido que na próxima reunião, cada instituição do CEM apresente uma atividade do seu
Plano Anual de Atividades que seja extensível aos restantes parceiros, para haver interação entre
eles.
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