Informação n.º 4-2018/2019
Conselho Educativo Marvila Júnior – 3.ª edição
“Eu sou porque tu és. Viver Marvila!”
4.ª-feira, 7 de novembro
Estimada Comunidade Escolar,
Na próxima 4.ª-feira, dia 7 de novembro, entre as 9h30 e as 17h00, terá lugar no
Colégio Valsassina mais uma edição do Conselho Educativo de Marvila Júnior.
No desenvolvimento do nosso Projeto Educativo consideramos fundamental o
envolvimento com a Comunidade e a promoção de uma consciência cívica ativa,
pelo que foi com grande entusiasmo que na Associação Ester Janz abraçámos, desde o início, este
evento impulsionado pela Junta de Freguesia de Marvila, inspirado no Conselho Educativo de Marvila.
Os objetivos são os seguintes:
• juntar Alunos, representantes de vários estabelecimentos de ensino da Freguesia e promover, por
faixas etárias, momentos de debate sobre um tema pré-definido, possibilitando a manifestação
de opiniões individuais e contribuir para a tomada de decisões;
• promover no seio escolar uma cidadania ativa e incentivar os Alunos a
terem uma consciência cívica e serem socialmente ativos, envolvendo-se
com a respetiva Comunidade, tornando-se mais autónomos e responsáveis.
A 1.ª edição do Conselho Educativo de Marvila Júnior, subordinada ao tema “A minha Escola” foi em
fevereiro de 2011. Contou com a participação de Alunos nossos das salas dos 5 anos do Pré-Escolar e
do 1.º Ciclo – em http://jf-marvila.pt/index.php/educa/conselho-educativo-m/cem-junior podem ser
consultados os documentos então emitidos.
Por sua vez, a 2.ª edição realizou-se a 16 de novembro de 2016, na Associação
Ester Janz, com o tema “A Escola e a Comunidade”. Seis Crianças, respetivamente
das salas dos 3 e 4 anos, dos 5 anos e do 4.º ano do 1.º Ciclo representaram a
nossa Escola! Os resultados foram posteriormente apresentados à Comunidade
numa sessão especificamente organizada para o efeito.
Esta 3.ª edição do Conselho Educativo de Marvila Júnior que
se destina a dar voz às Crianças e aos Jovens dos estabelecimentos de ensino da
Freguesia terá como tema «Eu sou porque tu és. Viver Marvila!».
As Crianças e Jovens, organizados por faixas etárias, vão “participar em dinâmicas
de grupo, trocar ideias, partilhar opiniões e debater a importância, os aspetos
positivos e a melhorar da freguesia em que vivem, com enfoque no sentimento de
pertença a este território, potenciando a identidade individual e coletiva”.
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Informamos que a Associação Ester Janz participará, no período da manhã, das 10h00 às 12h00, com
dois representantes da faixa etária dos 4 anos, dois da faixa etária dos 5 anos e dois Alunos do 4.º ano!
Mais informamos que a participação nesta iniciativa da Junta de Freguesia de Marvila tem estado a
ser preparada e trabalhada nas salas, motivando discussões e debates interessantes e pedagógicos.
No Conselho Educativo de Marvila Júnior as diferentes sessões serão dinamizadas por dois Docentes/
Animadores dos vários estabelecimentos de ensino participantes. A organização está a cargo da
Junta de Freguesia de Marvila que oferecerá um lanche a cada participante.
Por último, cumpre referir que connosco participam neste evento, vários estabelecimentos de ensino
da Freguesia, contribuindo para dinamizar a saudável cooperação e interação: o Colégio Valsassina,
a Nuclisol Jean Piaget – Condado, a Nuclisol Jean Piaget – Armador, o Colégio Os Argonautas, o
Centro Social e Paroquial S. Maximiliano Kolbe, a Associação Tempo de Mudar, o Colégio Cesário
Verde, o Centro de Promoção Social da Prodac-SCML, o CAI VF2 – SCML, o CAI Dr. José Domingos
Barreiro – SCML, a IACPRUA, o Projeto Intervir, a Escola Secundária de D. Dinis, a EB1/JI n.º 195, a EB1
Lóios, a EB1/JI Luiza Neto Jorge, a EB1/JI Bairro Armador, a EB1/JI do Condado, a EB1JI Manuel Teixeira
Gomes, a EB1JI Dr. João dos Santos, a EB1 Prof. Agostinho da Silva, a EB 2+3 Marvila, a EB 2+3 Damião
de Góis, a Escola Secundária D. Dinis, o CENFIM, o Instituto de Apoio à Criança e o ATL S. Max.

Estamos convictos de que este será mais um momento muito enriquecedor, em que os nossos Alunos,
os representantes e os representados, terão a oportunidade de se fazer ouvir!
O Conselho Executivo está disponível para prestar os esclarecimentos que se revelarem necessários.

Lisboa, 2 de novembro de 2018

Conselho Executivo da Associação Ester Janz
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