ATA SUCINTA DA REUNIÃO
DO CONSELHO EDUCATIVO DE MARVILA
Data: 14/05/2014

Local: Espaço Jovem do Intervir em Marvila

N.º: 20

Ata: Joana Gonçalves

Presenças Institucionais:
Junta de Freguesia de Marvila
Hermínio Corrêa
Joana Gonçalves

Colégio Valsassina
Maria Valsassina
IAC – Projeto Rua
Ana Isabel Carichas;
Anabela Lajas

Agrupamento de Escolas Luís António Verney
Valdemar Prates

C.P.C.J. Lisboa Oriental
Isabel Graça

Histórias & Risos Associação
Matilde Vasconcelos

Ordem Trabalhos
1. Aprovação do plano de atividades do CEM;
2. Próximos eventos;
3. Outros assuntos.

Herminio Corrêa felicita todos os parceiros pela sua presença e passa a palavra a Joana Gonçalves, para
apresentar resumidamente a próxima atividade de comemoração do Dia Mundial da Criança, no dia 30 de
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maio, na mata do vale fundão. A festa terá o tema “Obrigada Mãe Terra” tendo em conta o ano
internacional da agricultura familiar, e os parceiros vão dinamizar ateliers e workshops sob este tema. As
escolas e as entidades que trabalham com séniores vão realizar pequenas decorações para expor na
Árvore Mãe.
A Junta vai oferecer os lanches, insufláveis e um espetáculo de magia para os mais pequenos.
Para os ateliers, disponibilizamos a logística de cadeiras e mesas.

A As. História e Risos ofereceu duas pessoas para ajudar no que fosse preciso. A Joana Gonçalves
perguntou se estariam disponíveis para fazer pinturas faciais. E a As. História e Risos aceitou desde que a
JFM arranjasse o material.
Herminio Corrêa procedeu em seguida ao lançamento da atividade “Os + de Marvila” tal como nos anos
anteriores os participantes são Jovens sinalizados pela Escola Secundária D. Dinis (13 alunos); E.B. 2+3
de Marvila (6 alunos); E.B. 2+3 Damião de Góis (6 alunos); Cenfim (2 alunos); Colégio Valsassina (9
alunos); Colégio Cesário Verde (2 alunos); Projeto Intervir em Marvila (2 jovens), (Total de participantes –
40, acompanhados por 6 técnicos, na sua maioria técnicos do Projeto Intervir em Marvila – Psicólogos e
pelo vogal do Pelouro da Educação. Critérios de seleção por parte das escolas: Jovens que se destacaram
ao nível do aproveitamento e comportamento escolar; cada escola escolhe metade do seu total de alunos
que pode sinalizar são os melhores alunos em termos de aproveitamento e comportamento escolar e a
outra metade são os alunos que mais se esforçaram e alcançaram uma mudança evidente em termos de
aproveitamento e comportamento escolar, comparando com o ano letivo anterior. A Atividade consiste num
fim de semana (7 e 8 de Junho) passado em Constância com muitas atividades lúdicas, recreativas e
desportivas para os jovens.
Maria Valsassina informa que o Colégio Valsassina tem a festa do Colégio nesse fim de semana, e reforça
dizendo que acha que o Colégio Cesário Verde também faz a festa na mesma altura.
Ana Isabel Carichas informa que o I.A.C. foi apoiado pelo Rock In Rio.
Todos concordaram que se deve realizar a atividade do Conselho Educativo Júnior uma vez por ano.
Herminio Côrrea lembra que é preciso haver pessoas voluntárias para dinamizar as sessões com as
crianças e jovens.
Também se concordou em comemorar o Mês da Prevenção da Violência em parceria com a C.P.C.J.
Lisboa Oriental- através de filmes como o Taken – Busca Implacável, seguidos de debates com os jovens.
Maria Valsassina informa que o Colégio fez debates sobre a violência no namoro. E reforça que os temas
têm de ser interessantes e adaptados á faixa etária que será o grupo alvo.
Herminio Corrêa ressalva a importância do tema, pois atualmente existe muita violência doméstica, bem
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como cada vez mais se torna pertinente as temáticas ligadas ao consumo do álcool e da publicidade.
Divulga a existência de um Programa que trabalha as questões ligadas á publicidade institucional – Media
Smart.
Isabel Graça também informa que o Grupo de Teatro Contra Senso em parceria com a CPCJ, está a
desenvolver um projeto BIP-ZIP de teatro rápido intergeracional, sobre a violência doméstica, abandono e
absentismo.
Herminio Corrêa a propósito recorda-se de um projeto do IPDJ – Cuida-te em que através do teatro do
oprimido também se trabalhavam as questões ligadas à violência doméstica.
Voltando ao plano de atividades proposto (em anexo) também todos concordaram com a promoção de uma
Semana da Escola Aberta – com o objetivo de promover a constituição de Associações de Pais.
Isabel Graça e Herminio Corrêa informam que o Projeto VIVA da C.P.C.J. Lisboa Oriental, está a trabalhar
na apresentação de uma ideia para um encontro no dia 04 de junho no teatro aberto promovido pela CML
com vista a arranjar parcerias para projetos que venham a ser objeto de financiamento de um Programa
Internacional de promoção dos direitos das crianças.
Após Herminio Corrêa apresentar a ideia das árvores de natal decoradas pelas escolas, Isabel Graça
aconselha que tal atividade seja divulgada junto das escolas logo no início do ano letivo. E Maria
Valsassina acrescenta que a melhor altura para o CEM Júnior é início do 2º período, na segunda semana
de Janeiro.
Herminio Corrêa informa que na Assembleia de Freguesia foi lançada a proposta de se fazer uma grande
conferência sobre a Educação em Marvila “Problemas e Soluções”, bem como houve a sugestão de um
partido político que acha relevante a sua presença neste conselho. Assim, Herminio Corrêa recorda que o
Conselho Educativo é um órgão consultivo da Junta de Freguesia de Marvila e que por altura da discussão
do seu regulamento interno foi decidido democraticamente não envolver os partidos políticos.
Herminio Corrêa divulga a iniciativa do Conselho Municipal da Juventude e são distribuídos cartazes pelos
parceiros.
Isabel Graça propõe fazer-se um passeio fora da freguesia com os técnicos da freguesia ligados á
educação, para terem tempo e espaço para falar sobre as suas necessidades profissionais e encontrar
soluções em parceria.
A propósito desta ideia Joana Gonçalves sugere fazer-se um périplo para que os técnicos conheçam
melhor a freguesia, para que conheçam as entidades que trabalham no território e promover parcerias, bem
como para que os técnicos conheçam melhor a realidade territorial e sócio económica das crianças e
jovens com quem trabalham.
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Em sumula a proposta do plano de atividades do CEM para o próximo quadriénio (em anexo), foi aprovada.

Próxima Reunião: sem data agendada.
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