ATA DA REUNIÃO
ATA Nº 26
Data: 29/09/2016 Hora: 14h30 – 16h00



Presenças:
Isabel Fraga

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

EB1 Manuel Teixeira Gomes

Maria Manuela Rodrigues

I.A.C.

Carla Fonseca

Associação Tempo de Mudar

Vera Bispo
Vanessa Kene

Nuclisol Jean Piaget - Bº do Armador

Manuela Antunes

Nuclisol Jean Piaget - Bº do Condado

Ana Paula Antunes

SCML – Vale Fundão II

Florbela Costa

Centro Social e Paroquial S. Maximiliano Zaida Marques
Kolbe



Ordem de Trabalhos:
1) Apresentação do Plano Anual de Atividades de cada entidade
2) Conselho Educativo Júnior
3) Avaliação “Os + de Marvila”
4) Marvila + Saudável
5) Outros Assuntos



Síntese:

A Dra. Isabel Fraga deu início à reunião desejando a todos os parceiros votos de um bom ano
escolar pleno de sucessos.
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Relativamente ao ponto 1, a Vogal Dra. Isabel Fraga, questionou os representantes das
entidades se já teriam o Plano Anual de Atividades (PAA) para apresentar (pois havia ficado
definido na reunião anterior que cada entidade teria oportunidade de expor uma ou mais
atividades do seu PAA que pudesse ser extensível aos restantes parceiros, de forma a existir
interação entre todos).
Como os respetivos planos ainda se encontram em fase de elaboração, ficou delineado que na
próxima reunião seriam então apresentados ao grande grupo.

No que concerne ao ponto 2, a Dra. Isabel Fraga explanou que havia sido decidido na última
reunião que o Conselho Educativo Júnior teria lugar na Associação Ester Janz no próximo dia
16.11.2016. Questionou os presentes se pretendiam manter o tema (“A Escola e a Comunidade”). A
Dra. Florbela Costa referiu a importância de levarmos a cabo uma intervenção que reforce a
Comunidade. Mencionou ainda que agora se encontra a exercer funções no Vale Fundão II devido a
uma restruturação interna da SCML.
Neste sentido, foi ainda focada a importância das atividades intergeracionais e as
representantes da ATM mencionaram que naquela Instituição proporcionam esta resposta para a
população.
Foi partilhado com o grupo, a experiência do 1º Conselho Educativo Júnior. A Dra. Ana Paula
Antunes explicou como decorreu esse dia. Referiu que tinha sido no Colégio Cesário Verde, os
alunos dividiram-se por salas de acordo com os ciclos, a atividade foi levada a cabo pelos
dinamizadores e registada pelos relatores. No final foi elaborado um flyer com as conclusões.

A Dra. Isabel Fraga inquiriu depois os presentes se pretendiam manter a data. A Dra. Florbela
sugeriu que fosse em janeiro de 2017, devido a uma formação interna da SCML em modelos
pedagógicos. A Dra. Ana Paula Antunes verbalizou que novembro seria uma boa altura. O Professor
José António de Sousa mencionou que havia flexibilidade do Agrupamento D. Dinis para se realizar
a iniciativa em novembro. As representantes da ATM tinham algumas dúvidas de como se irá
operacionalizar este Conselho, mas explanou-se que atempadamente tudo seria devidamente
explicado.
Ficou então decidido que o Conselho Educativo Júnior será no dia 16.11.2016 sob o tema “A
Escola e a Comunidade”. Foi ainda requerido às entidades que pensassem se gostariam de
dinamizar atividades (de que tipo e para que público) no Conselho Educativo Júnior ou se gostariam
apenas de participar com os seus alunos.
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Em relação ao ponto 3, a Vogal Dra. Isabel Fraga, começou por dizer que a atividade correu
muito bem. Os jovens apesar de cansados, no final, gostaram imenso da experiência. Marina Santos
e Raquel Trindade da Junta de Freguesia de Marvila (JFM), que também estiveram presentes na
iniciativa Os + de Marvila como Monitoras, deram o seu parecer.
Referiram que os jovens se divertiram, fizeram novas amizades, experimentaram atividades
radicais e diferentes e viram o seu sucesso académico ou esforço ao longo do ano recompensados.
Mencionaram ainda que alguns jovens não teriam tido oportunidade de vivenciar um fim-desemana desta natureza, se não fosse proporcionado gratuitamente pela JFM.
A Dra. Anabela Alves referiu que ao selecionarem os jovens premiaram o comportamento.
Considera que esta atividade foi muito importante para os alunos que participaram, que eles se
mostraram satisfeitos e que com este tipo de dinâmicas se sentem mais auto-confiantes.
O Professor José António de Sousa verbalizou que esta atividade se revestiu de importância
para os alunos da Escola D. Dinis pela partilha de experiências e benefícios adjacentes. Considera
que foi uma mais-valia e destaca a relevância de ser um contributo da JFM.

Quanto à possibilidade deste ano se alargar esta iniciativa ao 4º ano (conforme falado na
reunião anterior), o Professor José António de Sousa referiu que alguns alunos gostariam imenso,
mas que os pais/encarregados de educação têm algumas inseguranças e manifestam preocupação.
Seria importante, caso se avance com este alargamento, apresentar atempadamente aos pais “Os +
de Marvila” e a respetiva Equipa que acompanhará depois as crianças no fim-de-semana.
A Dra. Ana Paula Antunes também considerou pertinente esta iniciativa, mas explanou que não
deverá ir só uma criança por escola e que terá de se avaliar bem internamente os critérios de
seleção dos alunos.
A Dra. Isabel Fraga verbalizou depois que já chegou à JFM um cd com as fotografias da edição
de 2016 d’ Os + de Marvila e que vai fazer chegar às várias entidades.
Quanto ao alargamento para o 4º ano em 2017, ficou então de se ponderar esta hipótese.

Quanto ao quarto ponto, foi divulgado pela Dra. Isabel Fraga, o evento Marvila + Saudável.
Trata-se de uma iniciativa dedicada à Saúde e ao Desporto, que decorrerá no dia 14 de outubro,
entre 9h30 e as 17h00 no polidesportivo Dr. Fernando Amado. Este evento tem como objetivos a
partilha de conhecimentos, a transmissão de boas práticas na área da Saúde e do Desporto, de
forma a fomentar a aquisição de hábitos de vida cada vez mais saudáveis.
Verificou-se que existiam algumas entidades que ainda não haviam recebido e-mail com a
divulgação da atividade, nomeadamente: CAI Vale Fundão II, EB 1 Manuela Teixeira Gomes, ATM e
Centro Social e Paroquial S. Maximiliano Kolbe.
Foi solicitado aos parceiros que se inscrevessem até ao dia 4 de outubro, até porque existirá um
autocarro que assegurará o transporte e é necessário proceder-se ao plano de horários.
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Por fim, e no ponto 5, reiteraram-se algumas informações, em particular:


Sarau de Ginástica – 6 de maio 2017



Dia Mundial da Criança – 1 de junho 2017



“Os + de Marvila” – a definir data numa das próximas reuniões CEM

Foi ainda reforçado que na próxima reunião as entidades deveriam apresentar uma ou mais
atividades do seu plano anual de atividades que sejam extensíveis aos restantes parceiros.

Próxima Reunião:
19 de outubro de 2016, na Associação Tempo de Mudar, no Bairro dos Lóios, pelas 14h30.
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