Proposta de Plano de Atividades do
Conselho Educativo de Marvila para 2014 - 2017

1. Introdução

A Lei de bases do Sistema Educativo (Lei nº 46/86 de 14 de Outubro, com a redação
que lhe foi dada pela Lei nº115/97, de 19 de Setembro) prevê, nos seus princípios
organizativos (Alínea g) do nº1 do artigo 3º) que o sistema educativo se organize de
forma a “descentralizar, desconcentrar e diversificar as estruturas e ações educativas,
de modo a proporcionar uma correta adaptação às realidades, um elevado sentido de
participação das populações, uma adequada inserção no meio comunitário e níveis de
decisão eficientes”.
O Conselho Educativo de Marvila é um órgão consultivo da Junta de Freguesia de
Marvila, que tem por objetivo promover, a nível da freguesia, uma política educativa
eficaz, articulando a intervenção, no âmbito do sistema educativo local nas suas
diferentes dimensões com o objetivo de promover o desenvolvimento de projetos
educativos de consciencialização cívica e de interesse transversal da freguesia e da
comunidade escolar.
O Conselho Educativo de Marvila, continuará a servir para, entre outros objetivos,
aproximar e partilhar experiencias pedagógicas, discutir formas de resolução de
problemas comuns e possibilitar a realização de trabalhos escolares e formativos
partilhados e de interesse geral para a Comunidade.

Assim, o CEM continuará a ter como competências as que estão plasmadas no seu
regulamento, e para o exercício das mesmas devem os seus membros disponibilizar
informação de que disponham relativa aos seus projetos educativos, de forma a
promover uma melhor articulação entre as instituições educativas da freguesia:
1. Servir de articulação da política educativa com outras políticas sociais, em
particular nas áreas da saúde, da ação social, da formação e do emprego;
2. Propor e desenvolver projetos educativos a realizar na freguesia, envolvendo
sempre que possível a comunidade local;
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3. Propor medidas de desenvolvimento educativo, no âmbito:
a. Do apoio a crianças e jovens com necessidades educativas especiais;
b. Da organização de atividades de complemento curricular;
c.

Da qualificação escolar e profissional dos jovens;

d. Da promoção de ofertas de formação ao longo da vida;
e. Do desenvolvimento do desporto escolar;
f. Do apoio a iniciativas relevantes de carácter cultural, artístico,
desportivo;
g. Da preservação do ambiente;
h. Da educação para a cidadania.
i.

Reorganização da rede escolar da freguesia de Marvila;

j.

Combate á violência escolar;

k. Combate ao abandono e absentismo escolar.

4. Propor programas e ações concertadas de prevenção e segurança dos
espaços escolares e seus acessos, na freguesia;

5. Analisar os problemas que afetem o percurso escolar dos alunos da freguesia,
propondo medidas que melhorem o seu rendimento educativo;

6. Propor medidas concertadas para o reforço da qualidade da educação préescolar, na freguesia;

7. Valorizar as diferentes culturas, através da realização de eventos com as
diferentes comunidades;

8. Apoiar de forma consistente e programada as transições escolares;
9. Promover a comunicação com a Direção de Serviços da Região de Lisboa e
Vale do Tejo e com a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares.

2. Atividades propostas
Assim, propomo-nos realizar determinadas atividades, como forma de melhor
alcançarmos alguns destes objetivos:
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2.1. - 2ª Reunião do Conselho Educativo Júnior – Objetivo: ouvir a opinião dos alunos
sobre a escola e a educação em Marvila e promover o intercâmbio entre escolas.
Assim é preparado um dia temático numa das escolas da freguesia onde são realizados
vários grupos de trabalho moderados pelos professores/ educadores ou técnicos
designados pelo C.E.M..
O transporte será assegurado pela Junta de Freguesia de Marvila. Entre as 10h e as
12h funcionará CEM Júnior para crianças de Pré-escolar numa sala e em simultâneo
outra sala para 1º Ciclo; Entre as 15h e as 17h funcionará CEM Júnior para jovens do
2º Ciclo, em simultâneo outra sala para 3º Ciclo e outra para Ensino Secundário.
No que respeita ao n.º de alunos convidados, acompanhados por um professor/
educador, para o CEM Júnior:
- No ensino pré-escolar, serão dois representantes, com 5 anos, de cada
escola/instituição;
- No 1.º ciclo do ensino básico, serão dois representantes, do 4.º ano, de cada
escola/instituição;
- No 2.º ciclo do ensino básico, serão dois representantes do 6º ano, de cada
escola/instituição;
- No 3.º ciclo do ensino básico, serão dois representantes do 9º ano, de cada
escola/instituição;
- No ensino secundário: cursos regulares (Esc. Sec. D. Dinis e Colégio Valsassina),
serão dois representantes do 10.º ano, um representante do 11.º ano e um
representante do 12.º ano; dos cursos profissionais (Esc. D. Dinis e CENFIM), serão
dois representantes do 10.º ano, um representante do 11.º ano e um representante do
12.º ano; dos cursos tecnológicos (Esc. Sec. D. Dinis), um representante do 11.º ano e
um representante do 12.º ano.
Pretende-se que os alunos selecionados possam espelhar uma amostra representativa
da heterogeneidade da população escolar.
2.2. Comemorar o mês da prevenção da violência - Objetivo: Sensibilizar para a a
prevenção da violência. O Pelouro da Educação da J.F.M. em parceria com o projeto
V.I.V.A do grupo de escolas da C.P.C.J. Lisboa Oriental irá propor filme e disponibilizálo às escolas para o passarem e debaterem.
2.3.- Semana da Escola Aberta – Objetivo: Promoção de relações positivas entre a
escola e a comunidade.
Como forma de comemorar o Dia da Família (15 de Maio) cada escola (em cada turma)
ficaria responsável por encontrar um encarregado de educação disponível para ir á
escola falar sobre a sua família e a importância desta na educação dos seus filhos.
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2.3. – Comemoração do Dia Mundial da Criança - Convidamos todas as escolas a
participarem nas atividades, onde o C.E.M. deverá estar presente, de uma forma a
definir pelos seus membros. Exemplo: Com uma banquinha a distribuir uma
lembrança, um livro, com jogos didáticos e atividades lúdico-pedagógicas, etc.
Tendo em conta, o ano internacional da agricultura familiar e a educação para um
ambiente saudável, propomos que o Comilão (mascote de Marvila) lance um
movimento de agradecimento á terra por tudo o que ela nos dá. Durante o próprio dia
seriam dinamizados vários momentos em que esta gratidão seria manifestada através
de um «abraço a uma árvore».
2.4.- Os + de Marvila – Objetivo: Promoção do sucesso escolar.
Participantes: 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 adultos).
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 em dois dias passados fora da freguesia de Marvila com muitas
atividades lúdicas, recreativas e desportivas para os jovens.
As despesas (transportes; alimentação; pernoita; atividades e seguro) com esta
atividade serão suportadas pela Junta de Freguesia de Marvila.
A sinalização dos jovens deverá ser feita pela escola até ao dia indicado
posteriormente e para isso iremos necessitar de receber uma ficha de inscrição, com a
devida autorização dos encarregados de educação e fotocópias do B.I/C.C. do Jovem e
do Encarregado de Educação.
2.5.- Ciclo de Conferências “A educação em Marvila” – Objetivo: Pretende propor
medidas de intervenção e estratégias de desenvolvimento educativo para a freguesia
de Marvila.
Com o formato que o C.E.M. entender e com tema a ser decidido em reunião de
comissão largada do C.E.M., são preparados vários momento de reflexão para toda a
comunidade educativa, podendo para isso recorrer-se a convidados de reconhecido
mérito nas áreas a ser trabalhadas.
1ª conferência propomos que seja na Escola Secundária D. Dinis com o tema ”Que
futuro para a educação em Marvila?”
2.6.- Comemoração do Aniversário da Convenção dos Direitos das Crianças - Objetivo:
Dar a conhecer a Convenção dos Direitos das Crianças.
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Marvila associando-se á ideia da Festa do Pijama da Associação Mundos de Vida,
promove uma visita do Comilão vestido de pijama que vai a todas as escolas de 1º
Ciclo entregar um livro dessa associação para a biblioteca da escola, assinalando o dia,
para que ninguém esqueça esta convenção tão importante.
Durante esse dia as escolas e instituições deverão reservar um espaço para falarem
sobre os direitos da Crianças.
2.7.-Marvila a minha Comunidade Natal – Concurso Árvores de Natal Educativas –
Objetivo: Promoção de educação para a cidadania e perseveração do ambiente.
Promoção de um concurso de construção de árvores com material reciclado. As escolas
deverão trabalhar em parceria com outra escola/entidade mais perto de si. (As escolas
que preferirem trabalhar sozinhas não serão excluídas apenas não serão privilegiadas
na pontuação). Propomos que as árvores das escolas sejam todas montadas na
mesma rua/zona, com a ajuda logística da J.F.M.. As árvores que demonstrem um
espirito natalício mais solidário, comunitário e educativo receberão um prémio para
realizar uma atividade em conjunto entre parceiros (ex. visitas de estudo).
3. Calendarização para 2014 - 2017
Atividades

Data

Local

2º Conselho Educativo
Júnior

A definir

A definir

Comemorar o mês da
prevenção da violência

Abril

Escolas aderentes

12 a 16 de Maio

Escolas aderentes

30 de Maio

Mata do Vale Fundão

7 e 8 de Junho

A definir

A definir

A definir

20 de Novembro

Escolas de 1º ciclo

01 a 06 de Dezembro
(montagem das árvores)

A definir

Semana da Escola Aberta
Dia Mundial da Criança
Os + de Marvila
Ciclo de Conferências “A
Educação em Marvila”
Comemoração do
aniversário da Convenção
dos Direitos da Criança
Marvila a minha
comunidade Natal –
Concurso de Árvores de
Natal Educativas
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