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Tema: “Eu e os Outros na minha cidade»
Lista: SL
Nível de
ensino

1.º Ciclo

Nome
Efetivo

Rafael Henrique Machado Fernandes

4.° A (Parque)

Efetivo

Victória Tavares de Almeida

4.° A (Parque)

Leonor Jacóme Lima

4.° A (Parque)

Rita Lima Almeida

4.° A (Parque)

Suplentes

2.º Ciclo

3.º Ciclo

Secundário

Ano / Escola

Efetivo

Rodrigo Martins da Silva

6.° A

Efetivo

Joaquim de Albuquerque Barata e Fonseca Santos

6.º D

Efetivo

Diogo Correia Gomes

8.° C

Efetivo

Mariana Santos Martins

8.° C

Efetivo

Joana Costa Vieira Araújo

9.º D

Suplente

Luiza Capelli Videira

7.° C

Efetivo

Lara Beatriz Ribeiro de Oliveira

10.º A

Efetivo

Ângela Oliveira Fonseca Santos

10.° B

Suplente

André Filipe da Silva Pereira

10.° A

Lara Beatriz Ribeiro de Oliveira

10.° A

Mariana Santos Martins

8.º C

Representante
Secretária

Medidas de intervenção para a cidade (máximo três)

Medida 1
- Promover, em S. João da Madeira, atividades ao ar livre, num dia especial do ano, aproveitando os
espaços naturais da cidade, como é o caso do rio Ul, em que interajam pessoas de diferentes
gerações, de modo a reforçar a convivência e a união entre miúdos e graúdos, entre pais e filhos,
entre netos e avós. As referidas atividades passariam, por exemplo, por cenas teatrais improvisadas,
a partir de histórias contadas; jogos desportivos; cinema; pinturas ao vivo; jogos tradicionais;
momentos de dança; caças ao tesouro pela cidade (por exemplo, no dia 11 de outubro), coordenadas
por profissionais de distintas áreas, como é o caso do Desporto, das Artes e da Literatura.

Medida 2
- Desenvolver, na cidade, num espaço inativo, de largas dimensões, um plano de atividades gratuito,
sobretudo dirigido aos jovens com menos oportunidades culturais, supervisionado pela Câmara
Municipal e contando, para o efeito, com a parceria de entidades/instituições sanjoanenses,
sobretudo com o comércio local. O plano seria orientado, semanalmente e ao longo de todo o ano,
da seguinte forma:
Dia 1 – Cerâmica decorativa; Dia 2 – Pintura; Dia 3 – Música; Dia 4 – Artes performativas; Dia 5 –
Escrita Criativa; Dia 6 – Costura, Crochet, Tricot e Bordados; Dia 7- Atividades livres (incluindo
contacto com animais). Este ateliê alargado seria composto por espaços distintos, respeitantes a cada
uma das atividades e decorados tematicamente pelos jovens, seguindo o estilo de Bordalo II,
primando pela reciclagem de materiais, assim como o exterior, adornado, por exemplo, com
«grafitis».
Medida 3
- Organizar, no município de S. João da Madeira, uma ou duas vezes por semestre, em cada
Agrupamento e no Centro de Educação Integral, aproveitando a tarde livre dos Agrupamentos – que
deveria existir e, até, em comum -, um sistema de voluntariado de crianças e jovens, dos diferentes
ciclos de ensino, proporcionando uma mútua aprendizagem entre alunos e idosos, já em lares ou em
outros estabelecimentos, designado «Aqui para ti», levando a cabo atividades que permitam atenuar
a solidão dos mais idosos, através da companhia dos mais novos, assim como através da realização
de jogos de tabuleiro (xadrez, damas, cartas), da hora do conto, de crochê, de teatro de fantoches,
de momentos de memórias da vida e de festas temáticas, entre outras.

