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1ª EDIÇÃO NOTICEAS
Como o prometido é devido, eis a primeira edição do notICEas Boletim Informativo do Instituto das Comunidades Educativas.
Não apresentamos a publicação desejada de notícias, mas optámos
por não adiar mais a divulgação daquelas que tínhamos, não
apenas pela sua importância, mas também para não incorrer na
divulgação tardia das mesmas.
Assim, esta primeira edição irá incidir apenas em duas regiões:
Península de Setúbal e Norte.

Península de
Setúbal
Região Norte
Algarve
Interquipas
Alargada

Apresenta-se ainda, e com destaque, a divulgação da interequipas
alargada, a realizar por ocasião do 40º aniversário do 25 de Abril,
que irá decorrer nos dias 26 e 27 de abril em Palmela, subordinada
ao tema “Democratizar, Desenvolver e Despertar”.
Esperamos que este boletim informativo seja do vosso agrado e que
cumpra os objetivos de divulgação e partilha pretendidos.

Pretendemos uma tiragem mensal, com publicação ao dia
15 de cada mês (pelo simbolismo da data), pelo que solicitamos o
envio de conteúdos até cinco dias antes da data de lançamento.
E ficamos a aguardar as vossas notICEas para a próxima edição, a
publicar no mês de abril, confiantes que, a próxima edição, já trará
mais conteúdos.
Até lá!

Enviem as vossa notícias, fotos, artigos, etc. até ao dia 10 de
cada mês para os seguintes endereços de correio eletrónico:
andrecas73@gmail.com e lfsbrandao@gmail.com
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PENÍNSULA DE SETÚBAL

O ICE TEM "SÁBADOS (H)À CONVERSA" EM 2014
No dia 1 de fevereiro, o grupo de trabalho de Setúbal reuniu-se na sede do
ICE para debate e definição de ações futuras a implementar naquele
território.
Considerou-se importante a realização de momentos de reflexão,
destinados a associados (e convidados), bem como a dinamização de
ações que envolvam a comunidade.
Desta forma, além da reflexão e produção de conhecimentos, pretende-se
igualmente contribuir para a divulgação e promoção do ICE na
comunidade, uma estratégia de ação na qual se considerou importante
investir, dando visibilidade ao ICE e à sua ação.
Assim, o grupo de trabalho, constituído por Joaquina Costa; Vanda
Narciso; Luís Brandão; Clara de Sousa; Manuela Correia; Mirna
Montenegro, delinearam as ações que, abaixo, se apresentam.
Data

Horas

Temáticas e dinamizadores

Local

1 março

15:00 - 17:30

5 abril

15:00 - 17:30

“Arte & Cidadania”
(dinamizador a designar)

31 maio

15:00 - 17:30

“Cidadania das Crianças”
por: Cristina Correia (a confirmar)

A confirmar

5 julho

15:00 - 17:30

“Há Conversa com os Avós”
(dinamizador a designar)

Sede do ICE
(Bela Vista, Setúbal)

“Laboratório de Aprendizagem”
Sede do ICE
(Bela Vista, Setúbal)
por: Irene Santos
A confirmar

Dar
visibilidade
ao ICE e à
sua ação, um
investimento
para ações
futuras!

INTERVENÇÕES - MIRNA MONTENEGRO
Mirna Montenegro irá intervir dia 7 de março 2014 no âmbito de uma
ação de formação, subordinada ao tema "A Consagração do Direito à
Educação e a sua Efetivação” destinada a magistrados judiciais e do
Ministério Público e a outros profissionais da área forense, num painel
subordinado à temática "Minorias - que escolaridade?", nas
instalações do Centro de Estudos Judiciários de Lisboa.
Participou, ainda no debate público sobre “O papel das mulheres
ciganas na mudança das suas comunidades”, realizado no dia 8 de
fevereiro.
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PENÍNSULA DE SETÚBAL

“SETÚBAL, TERRITÓRIO INTERCULTURAL”

O ICE é parceiro de uma candidatura da Câmara Municipal
de Setúbal, à Ação 1 – Acolhimento, Integração e Valorização
da Interculturalidade do Programa Anual de 2013, no âmbito da
abertura de candidaturas Fundo Europeu para a Integração de
Nacionais de Países Terceiros (FEINPT).

ICE integra
parceria no
âmbito da
interculturalidade

O projeto candidato, designado Setúbal, Território Intercultural
pretende executar um processo participativo de reflexão,
resultando na definição de um documento estratégico de
promoção da interculturalidade no território, identificando áreaschave para a intervenção. Nesse sentido, pretende envolver os
seus serviços, técnicos, entidades públicas, associações, ONG,
grupos informais de cidadãos e cidadãos individualmente
considerados.
São objetivos do projeto:


Promover a reflexão participada sobre a interculturalidade
no Concelho;



Definir estratégias para a interculturalidade efetiva no
território;



Produzir e disponibilizar conhecimento sobre a
interculturalidade;



Afirmar Setúbal (Concelho) como território intercultural,
considerando a diversidade como fator de desenvolvimento.

O convite dirigido ao ICE decorre do mérito que a
Autarquia lhe reconhece no âmbito da sua intervenção e
finalidades, bem como de anteriores parcerias em que o ICE
se revelou um parceiro fundamental.
A candidatura foi lançada, agora é aguardar...

Página 4

REGIÃO NORTE
VISEU TEM TPC – TRABALHO DE PROFESSORES NA COMUNIDADE
Problemática/Fundamentação
A Constatação de necessidades, quer ao nível dos desempregados, em
particular do crescente número de professores nesta situação no concelho de
Viseu, quer ao nível da ausência de equipamentos suficientes no que diz
respeito aos idosos e crianças e pessoas em situação desfavorecida, levou a
que um grupo de professores se juntasse e criasse um Grupo Informal:
Grupo tpc – Trabalho de Professores na Comunidade em abril de 2012,
coordenado por uma técnica (professora) do ICE.
O Grupo existe para procurar ultrapassar a desmotivação, o isolamento
social, a tendência depressiva e a falta de ocupação a que a situação de
desemprego quase sempre conduz. Todos os membros do Grupo focam-se e
apoiam-se na procura de emprego e outras alternativas, dinamização de
atividades/projetos na/com comunidade, quer de iniciativa própria quer em
colaboração com as várias instituições locais, troca e partilha de experiências
e outras.
Objetivos
 Combater/Evitar o isolamento social;
 Ocupar o tempo socialmente, em prol de cada um e da comunidade local;
 Promover a integração social e profissional;
 Dinamizar atividades na comunidade para crianças, jovens, idosos e outros;
 Colaborar em atividades/ projectos de instituições da comunidade;
 Criar e dinamizar um espaço de partilha de experiências, de convívio, de

procura de emprego e de planificação e dinamização de atividades/projetos.
Atividades
 Criação e manutenção de página no Facebook;
 Convívio, partilha e troca de experiências;
 Organização e dinamização de atividades/projetos na/com a comunidade

(atividades de comemoração de datas festivas do calendário, projetos a definir, etc…);
 Colaboração em atividades/projetos/acções de voluntariado de instituições

existentes na comunidade;
 Realização de Workshops, sessões abertas, tertúlias, etc.

Calendarização
As atividades são desenvolvidas ao longo de cada ano lectivo.
Atividades desenvolvidas
Conheça as atividades/projetos já desenvolvidos pelo Grupo em:
www.facebook.com/grupo.tpc.viseu

Ultrapassar a
desmotivação, o
isolamento
social, a
tendência
depressiva e a
falta de
ocupação
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REGIÃO NORTE

PROJETO “VIVER A INFÂNCIA EM MONDIM DE BASTO”
Está em curso, desde Dezembro passado, o projeto “Viver a
Infância em Mondim de Basto” que envolve o ICE, o Agrupamento
de Escolas de Mondim de Basto, bem como a Câmara Municipal e a
Associação de Pais e Encarregados de Educação de Mondim de
Basto.

Promover o
desenvolvimento
pessoal e social
da criança com
base em
experiências de
vida
democráticas
numa perspetiva
de educação
para a
cidadania

Com a finalidade de “Promover o desenvolvimento pessoal e
social da criança com base em experiências de vida
democráticas numa perspetiva de educação para a cidadania” e
“Alimentar a rede de partilha entre os Jardins de Infância (JI) e entre
estes e a comunidade”, o projeto destina-se aos alunos dos JI do
concelho: Mondim de Basto, Praça, Parada de Atei, Paradança, Bilhó,
Vilarinho e Ermelo.
No projeto são trabalhados, com as crianças, alguns direitos: Direito a
ter um nome, um dia de anos e uma nacionalidade, Direito a ter uma
família, Direito a ter uma casa, Direito a ter amigos, Direito à
educação, Direito ao repouso e ao tempo livre, Direito à alimentação,
Direito à liberdade de expressão, Direito a brincar, Direito à saúde,
Direito à paz (…).
As sessões têm uma regularidade semanal, rotativamente, em cada
um dos Jardins de Infância e têm a duração de duas horas,
aproximadamente. São dinamizadas por dois professores do ICE em
colaboração com as educadoras de infância e os pais/encarregados
de educação. A partir de diferentes suportes de trabalho são
dinamizadas atividades que procuram dar a conhecer à criança
alguns dos seus principais Direitos. Fomentam-se assim ações de
participação cívica e cidadã por parte das crianças e criam-se
produtos para exposição e divulgação desses direitos e da forma
como as crianças os veem e sentem. Todo o trabalho realizado
culminará num Encontro de Cidadania, a que chamámos “Assembleia
da Infância” onde será celebrada uma carta da participação cidadã
das crianças do concelho.
Pretende-se, para além de atingir os objetivos enunciados, contribuir
para uma proposta de adesão, por parte do município de Mondim de
Basto, à rede das Cidades/Comunidades Amigas das Crianças (CAC)
sob a égide da Unicef – Portugal.
Por: Zé Manel Carvalho
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REGIÃO NORTE
“O PODER DA ECONOMIA SOCIAL E ANIMAÇÃO DAS REDES
COLABORATIVAS”
Dia 21 de fevereiro, às 19h terá lugar
a Tertúlia "O Poder da Economia
Social e Animação de Redes
Colaborativas"(1), dinamizada por
José João Rodrigues (Casa do Sal).
Começaremos com a feitura de um
arroz colaborativo, com produtos
regionais/locais e a conversa segue
envolta na degustação do dito arroz e
na apresentação, seguida de debate,
de um documentário
A tertúlia terá lugar na "Escola da
Terra", em Palmeira, a 5km de
Braga, um espaço acolhedor onde
todos são bem vindos!

A degustação
de um arroz
colaborativo,
dá sabor a
um momento
de tertúlia.

Nota: A participação nesta tertúlia é sujeita a
inscrição obrigatória e tem a contribuição
de 1€.
Inscrições: E-mail: ice.zona.norte@gmail.com/
Tm: 96 566 92 96
(1)

Mais informação sobre Redes Colaborativas de Produção Local, disponível no website da Casa do
Sal (http://www.casadosal.pt)

“ECONOMIA LOCAL E COOPERAÇÃO SOCIAL - ENCONTRO DE
GRUPOS EM TRANSIÇÃO E PERMACULTURA URBANA”
Encontros
Dia 8 de março teremos um Encontro de Grupos em Transição, em formato
de breves apresentações, palestra, debate e discussão de dinâmicas locais,
no centro de Braga, num edifício centenário, a cheirar a livros, a bolachas e
a estórias.
O tema é: Economia Local e Cooperação Social - Encontro de Grupos de
Transição e Permacultura Urbana

Contaremos com a presença dos seguintes grupos:
Braga em Transição, Ceibapermacultura, Famalicão em Transição, Ecosol,
Esposende em Transição, Porto Verde, Aveiro em Transição, Paredes em
Transição e Projeto COMPOLIS da Universidade do Minho.

num edifício
a cheirar a
livros,
bolachas e
estórias...
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ALGARVE

LUDOTECA NO ALGOZ
Ludoteca no
Algoz, um
sonho que
começa a
ganhar
forma!

No Barlavento Algarvio, e depois de uma óptima reunião com a
Associação de Ludotecas do Porto (ALP), que teve lugar no
início do mês, o grupo ganhou coragem para avançar um pouco
mais com a ideia de criar uma Ludoteca no Algoz.
O sonho começa a ganhar forma e as negociações com a Junta
de Freguesia já começaram!

FILOSOF ICE S
PARABÉNS MAFALDINHA!!!

Porque o humor
também é uma
arma, na
construção da
cidadania

Aproveitando o 50ºaniversário da Mafalda, criada pelo
argentino Quino, deixamos aqui um pequeno apontamento que
celebra a reflexão mordaz, a crítica humanista e contestatária.
Um olhar sobre o mundo que passados 50 anos continua atual
e pertinente. Porque o humor também é uma arma, na construção da cidadania

NACIONAL
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ENCONTRO “DEMOCRATIZAR, DESENVOLVER E DESPERTAR”
Interequipas Alargada do ICE a realizar por ocasião do 40º aniversário do 25 de Abril

O título selecionado para o Encontro serve um duplo objetivo.
Por um lado, reviver Abril com dois dos 3D que na revolução
propunha cumprir e que continuam por concretizar, havendo, mesmo,
evidentes recuos nos casos em que houve progresso: só a
descolonização prometida se tornou uma realidade, pelo menos a dos
povos que então oprimíamos .
Por outro, apontar para os 3 grandes compromissos que se impõe
assumir nos tempos que correm, compromissos que têm como
alicerce transversal a participação cidadã dos portugueses.

Data: dias 26 e 27 de Abril
Local: Aldeamento Turístico de Palmela
Temas:
1. A Promoção do Meio Rural.
Animadores: José João Rodrigues (C) ou Clara Lourenço (C)
2. A Emancipação do Meio Periférico Urbano.
Animadores: Irene Santos (C) e Christian Ernst (C)
3. A democracia no nosso quotidiano pessoal e profissional.
Animadores: António Cardoso Ferreira (C) e Fernando Ilídio (C)
4. Cultura e culturas enquanto instrumentos de Democracia e
Desenvolvimento.
Animadores: João Caramelo e Nelson Ferrão (C)
Moderação do plenário inicial e devolução síntese final, por Rui
d’Espiney (C)
Abertura e a avaliação final, por Reinhard Naumann (C)
(C): confirmado

Nota: Este programa e outras informações detalhadas encontram-se anexas à Circular n.º 5 de 6 de fevereiro de 2014

Reviver Abril,
apontar os
compromissos
que se impõe
assumir!

Dar espaço ao local, tempo à sua afirmação, poder ao seu poder...
O ICE - Instituto das Comunidades Educativas - é uma associação de
âmbito nacional, de utilidade pública sem fins lucrativos, com o estatuto de
ONGD e sede em Setúbal. Constituído a 15 de Julho de 1992, é o
resultado da confluência de projetos de intervenção e do envolvimento e
articulação de autarquias, instituições académicas, personalidades ligadas
à cultura e educação e diferentes ONG's.
Morada:
Rua do Moinho, nº 1 - R/C
D11, Bairro da Bela Vista,
2910-614 Setúbal

Coordenadas GPS:
38.521673, -8.865575
Link para localização:
http://goo.gl/maps/1ewnR

Tem como finalidades a organização, gestão, animação e apoio a projetos
de intervenção, investigação e desenvolvimento, no âmbito educativo,
cultural, social e económico.
Ao longo da sua existência tem desenvolvido projetos apoiados por
programas de financiamento europeus (GRUNDVIG, SOCRATES, EQUAL,
POEFDS) e nacionais (Luta contra a Pobreza, Ser Criança; SIQE) a
maioria dos quais como entidade interlocutora/promotora.
As investigações que conduz traduzem-se num significativo número de publicações com contributos no domínio da formação, da educação, do desenvolvimento local e da animação comunitária.

Tel:

265 783 006
Correio electrónico:
alternativa.ice@gmail.com

Website:
http://www.iceweb.org/

Anima várias redes de parceria onde se acham implicadas autarquias,
coletividades, associações, escolas, universidades e serviços públicos.
Cerca de 80% do seu volume de trabalho é assegurado em regime de voluntariado.
Adota como princípios e traços de especificidade:
 Elege, como objeto privilegiado de intervenção, a comunidade local, na

perspectiva da sua afirmação e desenvolvimento.
 Estrutura da sociedade civil, o ICE define como principal objetivo e razão

de ser o combate contra a exclusão social, promove a cultura educativa e
o desenvolvimento integrado local em Portugal - combate a que se
associa a solidariedade de princípio com as problemáticas do
desenvolvimento e educação dos países de língua oficial portuguesa,
bem como o intercâmbio e a articulação com projetos e instituições de
desenvolvimento local e educativo da Europa.
 Trabalha

a dimensão educativa, enquanto vertente de um
desenvolvimento que só pode ser integrado e sistémico. E entende como
dimensão educativa os níveis de educação formal, não formal e informal,
considerados na sua interdependência mas também na sua autonomia
relativa.

 Assume o reconhecimento e a recuperação da diferença que a

diversidade implica.
Aos Sócios e Amigos do ICE
APOIAR FINANCEIRAMENTE O ICE SEM GASTAR UM CÊNTIMO!
Basta, para o efeito, quando da declaração de rendimentos - IRS, preencher no Anexo H - Quadro 9
(Consignação de 0,5% do Imposto Liquidado) - Campo 901 - indicando o NIPC da nossa associação: 502827564

