ATA SUCINTA DA REUNIÃO
DO CONSELHO EDUCATIVO DE MARVILA
Data: 29/01/2015

Local: Espaço Jovem do Intervir em Marvila

N.º: 21

Ata: Joana Gonçalves

Presenças:
Junta de Freguesia de Marvila
Isabel Fraga
Joana Gonçalves
Ricardo Ribeiro

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

Centro S. P. São Maximiliano Kolbe
Cristina Cruz;
Zaida Lopes

Ass. Tempo de Mudar
Selma Damásio
Ana Rita Azevedo
Nuclisol Jean Piaget – Bº do Condado
Ana Paula Antunes
Nuclisol Jean Piaget – Bº do Armador
Maria Manuela Antunes

CENFIM
Telma Carvalho;
Edite Moita
Página 1 de 5

S.C.M.L.
Ana Miguel

Ordem Trabalhos
1. Apresentação da nova vogal da Educação;
2. Revisão do plano de atividades do CEM
3. Próximos eventos;
4. Outros assuntos.

Isabel Fraga agradece a presença de todos e começa por se apresentar, recordando que já foi responsável
em anos anteriores pelo CEM.
Isabel Fraga informa que o Herminio Correa deixou de fazer parte do executivo da JFM, por motivos
pessoais e mais especificamente por razões de saúde.
Isabel Fraga repara que não conhece algumas pessoas e pede que todos se apresentem.
Joana Gonçalves começa por se apresentar como psicóloga da equipa do Projeto Intervir em Marvila. Em
seguida apresenta-se Ana Rita da Ass. Tempo de Mudar como Educadora de Infância. Selma Damásio
apresenta-se como Coordenadora Pedagógica da Ass. Tempo de Mudar e diz que têm algumas dúvidas,
para perceber se se trata de uma parceria que dê frutos para ambas as partes.
De seguida, apresenta-se Ana Carichas e Anabela Alves do IAC – Projeto Rua que trabalha com jovens até
aos 18 anos e suas famílias – tem um grupo de adolescentes duas vezes por semana e sessões na E.B. 1 Nº
54 sobre os direitos das crianças, bem como realizam duas a quatro animações de intervalos no recreio, ao
longo do ano letivo.
Cristina Cruz apresenta-se como Coordenadora Pedagógica da creche do Centro S. P. São Maximiliano
Kolbe e Zaida Marques como Coordenadora pedagógica do pré-escolar e C.I.J.
Edite Moita do CENFIM apresenta-se como Psicóloga Educacional, trabalha com os jovens as questões
ligadas à motivação para a aprendizagem e integração no mercado de trabalho. Telma Carvalho do
CENFIM também é psicóloga.
Ana Miguel também psicóloga da S.C.M.L. informa que trabalha com J.I., creche e com situações de
emergência social.
Maria Valsassina do Colégio Valsassina.
Manuela Antunes Coordenadora da Nuclisol Jean Piaget do Armador informa que já trabalhou em ano
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anteriores em Marvila e que agora está de regresso.
Ana Paula Antunes Coordenadora da Nuclisol Jean Piaget do Bairro do Condado informa que continua
disponível para ajudar no que for preciso.
Isabel Fraga começou a rever o plano de atividade para o quadriénio 2014 – 2017 aprovado na reunião
anterior do CEM e justificou que este ano não se pediu às escolas decorações de natal porque a decoração
de marvila foi muito singela e a própria ainda não era vogal da educação e não podia assumir a mesma
atividade.
Ricardo Ribeiro assessor do desporto divulga as Olisipíadas, informa que ainda estão a tempo de se
inscreverem e diz que gostava de fazer um levantamento de necessidades das escolas de professores de
educação física. Bem como, questiona os presentes se estão disponíveis para participar num sarau
desportivo da freguesia.
Ana Paula Antunes diz ter dúvidas acerca das Olisipíadas, pois o regulamento é muito rígido, parece que os
professores têm de estar sempre presentes aos fins de semana e as modalidades desportivas parecem
muitos exigentes.
Isabel Fraga esclarece que não têm de ter professores responsáveis, para se inscreverem nas Olisipíadas,
basta que seja um encarregado de educação.
Joana Gonçalves pergunta a Anabela Alves que pertence ao Grupo das Escolas da C.P.C.J. – Projeto VIVA,
como está o Projeto devido ao Ponto 2.2. do plano de atividades do CEM.
Anabela Alves informa que Isabel Graça e Herminio Correa estão ausentes devido a problemas de saúde e
no momento este projeto do grupo escola está parado, a ideia é voltar a chamar as pessoas envolvidas
para reativar este grupo cujas ações se centram no objetivo de sensibilização para a necessidade e para a
forma melhor de como sinalizar, junto das escolas.
Telma Carvalho relativamente ao plano anteriormente aprovado reforça que ao nível da prevenção de
consumos haveria muito a fazer em especial com a população jovem.
Ana Miguel fala da importância de se trabalhar com grupos de pais, pois também há muita violência em
casa.
Maria Valsassina fala que no Colégio Valsassina existiu uma atividade intitulada – Semana da Tolerância –
que passou para dinamização de debates e colocação de cartazes - “Eu quero ser tolerante”, à qual a
população do colégio aderiu bem.
Cristina Cruz recorda o grupo de que o formato do Ciclo de Conferências era um encontro entre as 15h e as
18h, de 3 horas no máximo.
Joana Gonçalves pergunta quem já adere ao dia do pijama para comemoração do aniversário da
convenção dos direitos das crianças e alguns respondem que aderem.
Ana Paula Antunes diz que faz o dia da pantufa, e que envolve a família que vai à escola nesse dia, outra
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atividade é quando dormem todos no ginásio em camarates de sexta para sábado.
Cristiana Cruz informa que C.S.P. S. Max. Kolbe junta-se à UNICEF nesse dia e no último ano, trabalharam a
comparação entre um dia de um menino de Marvila e um dia de um menino de África.
Isabel Fraga explica que o Sarau desportivo das escolas todas de Marvila pode ser para o final do ano
letivo, por exemplo no Polidesportivo da Escola Secundária D. Dinis. Maria Valsassina diz que no final do
ano letivo é muito complicado porque há muitas atividades e sugere que seja na Páscoa, no final do 2º
período.
Ana Paula Antunes diz que deve ser feito a um sábado e que devem ser os pais a levar os filhos, e sugere à
semelhança dos sarus da Nuclisol que haja um tema para uniformizar. Até costumam usar o tema do
Carnaval para poderem reutilizar os materiais.
Cristina Cruz diz que a Esc. Sec. D. Dinis não tem capacidade para receber toda a gente, Ana Paula Antunes
diz que normalmente as pessoas vão circulando.
Isabel Fraga fala que podemos convidar a classe especial de ginástica do Colégio Militar, e Ricardo Ribeiro
fala no Ginásio Clube de Portugal.
Cristina Cruz manifesta concordância com a Ideia do Sarau.
Falou-se que se pode usar o auditório da Esc. Sec. D. Dinis para as apresentações dos mais pequenos, pois
é mais acolhedor.
Ricardo Ribeiro diz que talvez se possa organizar o sarau para o próximo ano no final do 2º período e assim
dá-se tempo às escolas para inserirem esta atividade no plano educativo das escolas.
Cristina Cruz diz que para as escolas públicas é mais complicado dinamizar atividades ao sábado.
Ana Paula Antunes diz que se formos a pensar na disponibilidade das escolas públicas então também só
podemos realizar atividades de manhã entre as 10h e as 14h.
Cristina Cruz pediu esclarecimento sobre o Carnaval, mais especificamente pediu informações acerca do
local. Isabel Fraga esclarece que todos podem pedir transporte da JFM.
Perguntam acerca de do valor dos prémios, porque Maria Manuela Antunes informa que via participar mas
não vai a concurso e foi-lhe dito que os prémios normalmente são cerca de 400€ em vales da Worten ou
da Fnac, e que não teria nada a perder em entrar a concurso.
Joana Gonçalves sugere juntar-se as atividades CEM Júnior para comemorar os direitos das crianças com as
crianças e o ciclo de conferências para trabalhar com professores e encarregados de educação. Todos
concordam.
Isabel Fraga sugere que a atividade Os + de Marvila se mude para finais de maio e CEM Júnior para
novembro 2015.
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Fala-se no dia da Criança que é uma segunda – feira e Os + de Marvila para 6 e 7 de junho ou início de
maio, mas acabou por se decidir pelo fim de semana antes de começar as aulas a 12 e 13 de Setembro do
ano letivo seguinte. Com inscrições até ao final do ano letivo, no final de maio.
Todos concordaram em realizar-se um Ciclo de conferência temático com convidados externos, local a
circular pelos parceiros entre as 15h e as 18h.
Marvila dos Sabores é 26, 27 e 28 de junho e Cristina Cruz questiona se o CEM vai estar presente e se não
devemos preparar alguma coisa.
Houve a informação de que existiria a Feira dos produtos Regionais este fim de semana no Bairro do
Condado e a Festa das sopas dos escuteiros da Igreja de Stª Clara.
Telma Carvalho pede para ajudar a divulgar um curso de Desenho e Projecto de Construções Mecânica que
abriu para jovens com o 9º ano de escolaridade.
Ricardo Ribeiro questiona mais uma vez da necessidade de professores de educação física nas entidades
presentes.
Cristina Cruz questiona acerca do custo desta oferta e Isabel Fraga informa que se houver necessidade será
uma oferta da J.F.M..
A.T. M. e C.S.P.S. Max. Kolbe e S.C.M.L. dizem que são as educadoras que dinamizam as atividades de
expressão motora e portanto gostariam de ter acesso a atividades dinamizadas por professores de
educação física, desde que isso não represente custos adicionais para a entidade que representam.
Próxima Reunião: 29 abril às 10h no IAC (Av. João Paulo II lote 561 1º piso).

Ordem de trabalhos da próxima reunião: Dia da Criança; Os + de Marvila; CEM Júnior; Ciclo de
Conferências; Sarau de Ginástica; Participação do CEM no Marvila dos Sabores; Outros assuntos.
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