ATA DA REUNIÃO
ATA Nº 31
Data: 23/05/2017 Hora: 14h30 – 16h30
Local: Nuclisol do Bairro do Armador



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
Nuclisol Jean Piaget - Bº do Armador



Marina Santos

Ana Paula Antunes
Anabela Almeida
Manuela Antunes
Isabel Freitas

Colégio Valsassina

Maria Valsassina

Associação Ester Janz

Catarina Gião

Ordem de trabalhos:

Ordem de trabalhos:
1) Avaliação da 2ª Edição do Sarau de Ginástica CEM
2) “A brincar, a brincar de Marvila vamos cuidar”
3) Dia Mundial da Criança 2017
4) Outros Assuntos


Síntese:

Dra. Manuela Antunes da Nuclisol Bairro do Armador deu início à reunião, agradecendo a
presença das presentes. Apresentou a Instituição e fez o convite para estarem presentes no
Arraial de 3 de junho. Apresentou ainda a Educadora Isabel Freitas que pertence à Instituição e
que também esteve presente na reunião.
Raquel Trindade referiu que a Dra. Isabel Fraga agradeceu a recetividade da Nuclisol do Bairro
do Armador. A Vogal não pôde estar presente porque se encontrava a resolver uma situação de
urgência no âmbito da Ação Social. Desejou ainda bom trabalho a todos os parceiros.
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1) Avaliação da 2ª Edição do Sarau de Ginástica CEM
Pretendeu-se, neste ponto, conhecer o parecer dos parceiros sobre esta atividade, para avaliar
o grau de satisfação, identificando os pontos fortes e os aspetos a melhorar, bem como outras
observações a tomar em consideração.
A Dra. Florbela Costa da SCML Vale Fundão 2 referiu ter gostado da iniciativa. Considera que
foi bem organizado e que foi respeitado o que havia sido solicitado. Julga que teve um impacto
significativo para as crianças da sua Instituição. Lamenta que as famílias não invistam tanto
neste tipo de atividades como gostaria, mas gostou muito do resultado final.
A Dra. Maria Valsassina do Colégio Valsassina considera que correu muito bem.
A Dra. Catarina Gião da Associação Ester Janz lamenta não terem participado, mas de facto no
final deste ano letivo foi difícil conciliar as diversas atividades.
A Dra. Ana Paula Antunes da Nuclisol do Bairro do Condado mencionou que gostaram muito de
participar e que cumpriram com o tempo estipulado. Referiu porém que a ATM ultrapassou o
tempo definido e que isso se refletiu em cansaço das crianças que estavam a aguardar a sua vez
para atuar. Verbalizou ainda que a Dra. Fátima Touguinha (Professora de Educação Física da
sua Instituição) sugeriu intercalar grupos (quando há vários da mesma Instituição) para
diminuir o tempo de espera dos restantes.
A Dra. Ana Paula Antunes referiu, por fim, a importância do estabelecimento de parcerias e
disse que gostaria de contar para o Sarau da Nuclisol do Bairro do Condado, com duas
entidades que estiveram no Sarau de Ginástica do CEM, nomeadamente: a classe de ginástica
acrobática do COL e o Grupo de Ginástica Sénior da JFM. Pensa que será uma mais-valia e uma
troca de experiências.
2) “A brincar, a brincar de Marvila vamos cuidar”
Até à data foram recebidas 6 inscrições, nomeadamente: CSP S. Maximiliano Kolbe, Nuclisol
Bairro do Condado, EB 2+3 Marvila, Colégio Valsassina, Creche Vale Fundão I - SCML e PRODAC
– SCML. Sendo que a EB 2+3 Marvila propõe a intervenção dentro da própria escola e o Colégio
Valsassina no dia 14/06.
A Dra. Cataria Gião da Associação Ester Janz, menciona que caso venham a participar,
gostariam de o fazer também no dia 14/06 e a Dra. Manuela Antunes da Nuclisol do Bairro do
Armador também propõe participaram nesta data. Todos os restantes concordam com o dia
09/06 entre as 10h e as 12h.
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As inscrições terminam na presente data. O próximo passo será enviar cartazes para
divulgação e começar a preparar a intervenção face ao n.º de inscritos.
As presentes concordaram que o evento fosse aberto à população.
3) Dia da Criança 2017
Foi reiterado que a temática este ano são as “Regiões de Portugal” e informou-se que até à data
já há 11 entidades inscritas (para dinamização de ateliês) e cerca de 1700 crianças a participar,
das escolas públicas e privadas da freguesia.
A Dra. Maria Valsassina do Colégio Valsassina sugeriu ainda que se convidassem os Bombeiros
para dinamizar um ateliê neste evento.
4) Outros Assuntos
Raquel Trindade procedeu, por fim, à leitura do parecer da Professora Maria Leonor Carvalho,
Diretora da EB1/JI n.º 195, relativo ao Desfile de Carnaval, conforme solicitado via e-mail pela
própria:
“Exmº Sr.
Após leitura da ata em que é referida a E.B.1 nº 195 "Falou-se ainda da não participação no
Desfile da Escola n.º 195 (por opção dos responsáveis daquela entidade educativa) e das
repercussões que isso teve em alguns encarregados de educação, pais e avós que demonstraram
desagrado pelo facto dos seus educandos não terem participado" gostaria que na próxima
reunião do Conselho Educativo de Marvila fosse lida a avaliação do referido desfile, enviada por
este estabelecimento de ensino, para que se soubesse o porquê da nossa desistência. Segue-se a
referida avaliação.
"Consideramos que o desfile de carnaval não correu bem. Não foi tido em conta que havia
crianças com 3 anos e que não aguentam muito tempo paradas no mesmo sítio, Chegámos ao
local do desfile pelas 10h10m e fomos para uma fila que não tinha visibilidade nenhuma para o
suposto espaço de desfile. Às 11h 20m começou-se a ouvir uns tambores mas vê-los... nada. As
crianças estavam todas impacientes, com fome e a precisarem constantemente de fazer as suas
necessidades fisiológicas. Às 11h e 30m e com o aval de muitos pais que nos acompanharam,
decidimos abandonar o local. Consideramos que o não cumprimento de horários em nada
beneficia estas atividades. Não havia nenhuma animação de rua o que talvez ajudasse a animar a
criançada e tornasse o local mais animado, próprio de carnaval. Quiça uns palhaços. O local não é
o mais indicado.
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Só quem estava encostado às barreiras e nos terrenos à volta conseguiam ver o terreiro do desfile.
As crianças, para quem era a festa, não viam nada. Talvez um espaço, tipo campo de jogos, em
que há bancadas, houvesse mais visão e sempre se iam distraindo.
Pelo que foi dito, em breve avaliação, consideramos que não valeu a pena termos aderido ao
convite".
Mais uma vez agradeço que seja lida esta breve avaliação, já que o que fizemos foi com o aval dos
pais que nos acompanhavam e que não demonstraram desagrado.
Atentamente
Leonor Carvalho”

Próxima reunião – Dia 11/07 pelas 14h30 no Colégio Valsassina.
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