ATA DA REUNIÃO
ATA Nº 30
Data: 20/04/2017 Hora: 14h30 – 16h30
Local: Centro Social e Paroquial S. Maximiliano Kolbe



Presenças:
Junta de Freguesia de Marvila

Raquel Trindade

SCML Vale Fundão 2

Florbela Costa

IAC – Instituto de Apoio à Criança

Carla Fonseca

Nuclisol Jean Piaget - Bº do Condado

Ana Paula Antunes
Anabela Almeida

Nuclisol Jean Piaget - Bº do Armador

Manuela Antunes

Colégio Valsassina

Maria Valsassina

Centro Social e Paroquial S. Maximiliano
Kolbe
ATM



Marina Santos

Zaida Marques
Vera Bispo
Vanessa Kene

Ordem de trabalhos:

1) Avaliação da Apresentação dos Resultados CEM Júnior – 2ª Edição
2) Sarau de Ginástica – 2ª Edição
3) Dia Mundial da Criança 2017
4) Outros Assuntos


Síntese:

Dra. Zaida Marques do CSP S. Maximiliano Kolbe deu início à reunião, agradecendo a presença
das presentes.
Raquel Trindade referiu que a Dra. Isabel Fraga agradeceu a recetividade do Centro de S.
Maximiliano Kolbe. A Vogal não pôde estar presente porque se encontrava em reunião de
avaliação, no âmbito do SIADAP, das assistentes operacionais. Desejou também bom trabalho a
todos os parceiros.
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1) Avaliação da Apresentação dos Resultados CEM Júnior – 2ª Edição
Pretendeu-se, neste ponto, perceber o parecer dos parceiros sobre esta atividade, de forma a
avaliar o grau de satisfação, identificando os pontos fortes e os aspetos a melhorar, bem como
outras observações relevantes.
A Dra. Vera Bispo da ATM referiu que se tratou de uma iniciativa muito importante e muito
positiva. Mencionou que face ao contexto, a intervenção do Vogal do Espaço Público poderia ter
sido mais direccionada ao público em questão. Explanou ainda que as crianças tiveram
oportunidade de apresentar o que viveram e esse momento foi muito significativo. Considera
também que o transporte foi “espetacular” (sic) e que o evento foi bem organizado.
A Dra. Anabela Almeida e a Dra. Ana Paula Antunes da Nuclisol do Bairro do Condado
verbalizaram que as crianças gostaram e que foi uma experiência muito positiva. Porém, os
mais pequenos acusaram algum cansaço e adormeceram. Até colocaram a possibilidade destas
crianças de tenra idade não participarem nesta devolução de informação. Puseram também a
hipótese de se equacionar outro tipo de dinâmica para os mais pequenos. Sugeriram ainda
alargar o convite a outras entidades para além daquelas que participaram no CEM Júnior.
Também consideraram que a intervenção do Vogal do Espaço Público poderia ter sido dirigida
para as idades das crianças e jovens da plateia.
A Dra. Maria Valsassina do Colégio Valsassina explanou que os alunos do seu colégio que foram
(a partir dos 10 anos) gostaram da iniciativa. Apenas ressaltou que o evento demorou um
pouco mais do que estava previsto.
A Dra. Carla Fonseca do IAC mencionou que a disponibilização de transporte foi um elemento
altamente facilitador. Considera que o apelo aos pais foi importante, mas que o discurso do
Vogal do Espaço Público poderia ter sido ajustado às circunstâncias. Referiu ainda que, para as
crianças mais novas, foi denso. Todavia explica que a atividade em si correu bem.
2) Sarau de Ginástica – 2ª Edição
Neste ponto, as entidades presentes referiram a estimativa do n.º de crianças que irão
participar na segunda edição do Sarau de Ginástica, bem como o número de atuações.


SCML – Vale Fundão 2 - 42 crianças + 6 adultos – 1 atuação



Nuclisol Bairro do Condado - 44 crianças – 1 atuação (6 minutos)



Colégio Valsassina -35 crianças – 1 atuação (6 minutos)



SCML – Vale Fundão 1- ainda não se sabe o n.º de crianças – 1 atuação (5 minutos)



CSP S. Maximiliano Kolbe – 60 crianças – 1 atuação (6 minutos)
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ATM - 88 crianças –4 atuações (12 minutos). As colegas referiram que só irão participar do
evento se todas as crianças puderem atuar.

3) Dia da Criança 2017
Relativamente a este ponto e sendo que este ano a Temática serão as Regiões de Portugal,
pretendia-se perceber que entidades pretendem realizar atividades alusivas à temática em
questão e começar a pensar em que moldes o pretendem fazer.
A Dra. Ana Paula Antunes da Nuclisol do Bairro do Condado mencionou que irão desenvolver
atividades relacionadas com a Beira Baixa.
A Dra. Florbela Costa da SCML Vale Fundão 2, partilhou com as presentes que seria
interessante pensar-se numa abordagem sobre diabetes para crianças (a partir dos 3 anos),
pois recentemente através da Associação de Diabéticos, teve acesso à obra “MIA” que teve
impacto significativo nas crianças da sua Instituição.
4) Outros Assuntos
Raquel Trindade reiterou a divulgação da Caminhada Solidária que será no dia 25 de abril (na
Mata de Vale Fundão), uma vez que a informação já havia sido enviada por e-mail.
Quanto à atividade comunitária de limpeza (um dos objetivos para o futuro da 2ª Edição CEM
Júnior) auscultou-se as presentes. Foi proposto o dia 9 de junho entre as 10h00 e as 11h30.
Quanto aos locais a intervir, foram sugeridos os seguintes:


Lóios: equacionou-se formar dois grupos (um para a zona da ATM e outro para a zona
do Colégio Valsassina)



Bairro do Condado (zona envolvente à Nuclisol e ao CSP S. Maximiliano Kolbe)



Bairro do Armador (zona envolvente à Nuclisol)



Vale Fundão

Foi ainda referido que seria importante divulgar a iniciativa nos órgãos de comunicação e
alargar o convite a outras entidades.
Foi ainda solicitado às colegas da ATM que enviassem para o e-mail da Educação da JFM, o
logotipo da sua Instituição para colocação nos cartazes de sensibilização ambiental elaborados
pelas suas crianças e posterior distribuição por todas as entidades do CEM.
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Raquel Trindade concedeu também o novo número de telefone do Espaço Jovem do Intervir –
218371517.
Referiu ainda que no que concerne à participação no Festival MURO, a informação já seguiu
superiormente relativamente à vontade expressa de participação de S. Maximiliano Kolbe.
Quanto ao Projeto de Ciências Naturais do Colégio Cesário Verde, informou que também já
foram solicitadas directrizes superiores e aguarda-se feedback.
Marina Santos explanou às presentes que no âmbito da Semana de Prevenção dos Maus-Tratos
da CPCJ, a Polícia Segura pretende levar a cabo uma iniciativa de largada de balões, ou na Mata
de Vale Fundão ou no Parque da Bela Vista. Os parceiros referiram que eram necessárias mais
informações sobre a iniciativa, mas o Parque da Bela Vista parece ser uma melhor opção.
Também referiram que na parte da manhã poderia ser para as crianças mais pequenas e no
período da tarde para os mais velhos.
Próxima reunião – Dia 23/05 pelas 14h30 na Nuclisol do Bairro do Armador.
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