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Em fevereiro mostrámo-nos confiantes sobre a segunda edição do
nosso boletim informativo, afirmando que teria mais conteúdos.
Tínhamos razões para crer que assim seria e aqui está a prova que
assim é!
Eis o notICEas de março e, desde já, agradecemos a todos/as
aqueles/as que nos ajudaram a torná-lo possível.
Esta segunda edição, não só está maior (no que respeita ao número
de páginas), como é mais representativa das ações que decorrem
pelo país: norte, centro (desta vez Viseu já aparece na região
correta , e esperamos não nos voltar a enganar), região saloia,
península de Setúbal, Alentejo…
Mais importante que tudo isso, é a evidência e a importância do
trabalho de intervenção efetiva que o ICE desenvolve junto das
comunidades locais, em favor de ideais de democracia,
emancipação e exercício da cidadania.
Nesse contexto, não podíamos deixar destacar e felicitar o Mov DP Movimento da Democracia Participativa - , pelos seus cinco anos de
existência (a quem desejamos parabéns e muitos anos de vida!) e
que tão bem ilustra o que atrás dizíamos. E a terminar,
atrevemo-nos a “roubar” uma frase no artigo constante nesta
edição: “Só com uma cidadania ativa e alargada e uma democracia
participativa é possível uma economia e um desenvolvimento
socialmente justos, solidários e mobilizadores”. E está tudo dito!

Antes Que Seja Tarde - Intervenção Precoce na Infância

MOV DP - CINCO ANOS
DE VIDA ....................... P. 16
INTEREQUIPAS
ALARGADA ….………..P. 19

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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NÃO PRECISAMOS DE REFORMAS MAS DE UMA
REVOLUÇÃO NA EDUCAÇÃO
Historicamente, sempre se verificou, em maior ou menor grau, uma
clivagem entre duas vocações distintas da escola: a "social” e a da
"aprendizagem” (Nóvoa, 2006). A vocação social da escola tem alimentado
uma ideia de "escola no centro da coletividade”, ou seja, uma instituição
fortemente empenhada em causas sociais, preocupada essencialmente
com o acolhimento dos alunos, enfim, uma instituição com uma função de
reparação/ compensação das "deficiências da sociedade". Por outro lado,
uma ideia de escola como "organização centrada na aprendizagem" tem
uma maior orientação para a arte, a ciência, a cultura, enquanto elementos
centrais de uma “sociedade do conhecimento”.
Embora valorize a complementaridade entre estas duas vocações da
escola, António Nóvoa defende uma evolução no sentido de uma “escola
como organização centrada na aprendizagem”. Argumenta que a atribuição
à escola de um conjunto excessivo de tarefas, missões e conteúdos, que
são da primeira responsabilidade de outras entidades, não permite à escola
dedicar-se ao que a distingue de outros serviços e instituições. Além disso,
considera necessário evitar o crescimento de uma “escola a duas
velocidades” - uma escola centrada na aprendizagem, para os ricos; e uma
escola centrada no acolhimento social, para os pobres. E acrescenta que a
escola não pode fazer tudo e a tudo dedicar a mesma atenção, isto é, ao
concentrar-se excessivamente nas dimensões sociais, a escola acaba por
conceder uma menor atenção às aprendizagens.
A este propósito, tenho defendido a ideia de escola como "comunidade
democrática de trabalho e convivência" interrogando-me quanto à missão
específica da escola e aos seus objetivos principais. Por exemplo, a missão
educativa da escola é “combater a violência” ou “promover a convivência"?
É "combater o insucesso escolar" ou "promover a aprendizagem na
escola"? Para mim, à escola compete promover a convivência e a
aprendizagem.
Acrescento outros exemplos do que considero serem algumas das
principais funções educativas da escola: estimular o gosto pelo trabalho,
através de uma nova "relação com o saber" (Charlot, 2000), contemplando
o prazer e o esforço; criar condições de liberdade e segurança para o jogo
e a brincadeira; gerar sentimentos de pertença e compromissos com o bem
comum. Talvez para muitos, estas questões pareçam apenas de ordem
terminológica, mas, na minha perspetiva, estamos perante diferentes
racionalidades em relação ao modo como encaramos e lidamos com a
mudança da educação, da escola e da aprendizagem.

A missão
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É "combater o
insucesso
escolar" ou
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LIVRE PENSAMENTO
Ao ler vários documentos elaborados pelas escolas - projetos educativos,
regulamentos internos, e outros – deparo-me, frequentemente, com
expressões como: “combater o insucesso”, “combater o abandono”; “lutar
contra a indisciplina”; “combater a violência” ou, mais recentemente,
“combater o "bullying". Claro que a utilização destas expressões é, quase
sempre, inconsciente. O problema é que, em Educação, tal como noutras
áreas, não podemos perder a consciência e a lucidez. O fenómeno de
“naturalização” de um determinado tipo de linguagem, que está patente no
uso frequente de expressões como as que mencionei acima, parecem
revelar que a Escola está a inspirar-se mais nos modelos militares e policiais
– o que transparece, desde logo, na linguagem bélica utilizada - lutar,
combater, etc. - em vez de se inspirar em perspetivas educacionais tão
fecundas como as de John Dewey, Celestin Freinet, Paulo Freire e outros,
que apontam alternativas baseadas em valores de democracia, liberdade,
justiça social, cooperação, trabalho e convivência.
A escola é (ou deveria ser) um espaço de paz e tranquilidade propício ao
trabalho e à convivialidade entre alunos, professores e demais participantes
no quotidiano escolar. Sem estas condições, os professores podem
"ensinar" e os alunos podem "aprender" muitas "matérias", sobretudo para
tirarem boas notas nos exames. Mas isso não significa que aprendam o que
é mais importante na vida, nas múltiplas dimensões que lhe dão sentido:
cognitivas, sociais, estéticas, éticas, afetivas e emocionais. Sem um
ambiente onde se respire tranquilidade, a escola não tem condições para
promover a reflexão, a concentração, a meditação, o espírito crítico, a
criatividade, a curiosidade, o deslumbramento, o gosto pelo esforço e pelo
trabalho bem feito.
Ao longo das últimas três décadas, o nosso país, através dos diversos
governos, tem sido fértil na conceção de "reformas educativas" com grandes
fracassos nos seus resultados. Já não vamos lá com "reformas" e muito
menos com "medidas" legislativas avulsas que obrigam os professores a
despenderem quase todo o tempo em leituras e interpretações de decretoslei, despachos, portarias, circulares…, e com novos programas, metas,
avaliação do desempenho, provas de aferição, exames, etc. E, como se não
bastasse, o massacre é ampliado com o aumento dos impostos, os cortes
sucessivos nos salários, a perda de direitos e os frequentes atentados à
dignidade profissional. Assim, o tempo e a energia dos professores são
desperdiçados em vez de serem canalizados para a aprendizagem e o bemestar dos alunos e para o seu próprio bem-estar.
Defendo, portanto que em Educação não precisamos de mais reformas mas
de uma revolução! Uma revolução que não seja arrogante, que não
pretenda inventar tudo de novo, atribuindo apenas nomes diferentes às
coisas, como tem acontecido em sucessivas reformas educativas e
curriculares.
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LIVRE PENSAMENTO
É necessária uma revolução que permita aprender com o legado
pedagógico do século XX e de séculos anteriores. Isto porque a
mentalidade dominante tem sido fortemente influenciada por uma lógica de
“engenharia” (engenharia curricular, engenharia da formação, etc.). Esta
lógica projeta as questões educativas ansiosamente para o futuro, gerando
um défice de presente e um desprezo pelo passado. Ao contrário, sugiro
duas metáforas alternativas para uma revolução da educação: a metáfora
da "arqueologia" e a metáfora da "agricultura". Não tendo aqui espaço para
desenvolver mais estas ideias, podemos organizar uma "tertúlia" para as
aprofundarmos e debatermos!
Por: Fernando Ilídio Ferreira
Universidade do Minho
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“Pardela de Bico Amarelo” - Ilustração de Lorena Duszynska Afonso, 8 anos
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REGIÃO NORTE - BRAGA, PALMEIRA

TERTÚLIA ESCOLA DA TERRA
Aqui vão as fotos da nossa fantástica tertúlia sobre "O Poder da Economia
Social e Animação das Redes Colaborativas", realizada, pelo ICE, no
passado dia 21 de Fevereiro, na Associação "Escola da Terra", em Palmeira,
a 7km de Braga e dinamizada pelo Zé João da Casa do Sal, com o apoio da
Animar.
Começámos o encontro por volta das 19h30 e à 00h00 ainda lá estávamos!
Degustaram-se produtos vários, com que todos contribuíram, desde a broa,
ao pão caseiro, ao sal temperado, ao azeite com sal para molhar o pão, aos
pimentos assados, passando por diferentes chás e tisanas.
Conheceram-se as propriedades do sal e suas utilidades, entre as quais a
de esfoliante para as mãos.
Houve ainda espaço para 2 apresentações, a da Escola da Terra e a do Zé
João, sobre as salinas e a produção do sal, as plantas aromáticas, a
salicórnia, a rede de produtores locais e os produtos feitos através da rede.
Aos que estiveram presentes, obrigada pela vossa participação e pela
partilha, pois daqui outros nós na rede já surgiram e um obrigada muito
especial à Sara e ao Rui que nos acolheram e ao Zé João e à Alda que, sem
se conhecerem, animaram a cozinha, ensinando e fazendo um fantástico
arroz colaborativo acompanhado de legumes estufados :)
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REGIÃO NORTE - BRAGA
ECONOMIA LOCAL E COOPERAÇÃO SOCIAL
- ENCONTRO DE GRUPOS EM TRANSIÇÃO E PERMACULTURA URBANA A tertúlia que estava prevista para o passado dia 8 de março, em
Braga, no centro da cidade, teve de ser adiada e ainda não tem data
definitiva...
Daremos notICEas mas o tema mantém-se:
"Economia Local e Cooperação Social Encontro de Grupos de Transição e
Permacultura Urbana", em colaboração com
o grupo "BeT - Braga em Transição".

Mas o que são Grupos de Transição?

O que são Cidades em Transição?

Tudo se iniciou em 2002, com Rob Hopkins e as "Transition Towns" que
designam um movimento social baseado nos princípios da permacultura,
aplicados a uma comunidade. O objetivo é transformar as cidades em
modelos sustentáveis. Cidades que dependam menos do petróleo e
estejam mais integradas na natureza, sendo mais resistentes às crises
externas, quer ecológicas, quer económicas.
Não há um único modelo de transição sendo que cada cidade, vila,
comunidade cria o seu.
Os grupos criam processos que interliguem pessoas, comunidades,
instituições, associações, cidades, localidades, etc... para juntos pensarem
e implementarem as ações necessárias à mudança.

Mais informações em: http://www.transitionnetwork.org/

Por: Andréa Duarte
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REGIÃO NORTE - VILA REAL E MONDIM
TERTÚLIA SOBRE O MEIO RURAL NA REGIÃO DE VILA REAL
Está em preparação pelo ICE, conjuntamente com diversas associações da
região, que estão inseridas em meio rural e que estão simultaneamente
preocupadas com o futuro deste mundo, uma tertúlia subordinada ao tema:
Desenvolvimento e Futuro do Meio Rural da Nossa Região.
A data prevista será maio, mas daremos notICEas para divulgação da
tertúlia assim que definidos o programa e os convidados que enriquecerão o
debate do encontro, que decorrerá na Traga-Mundos
(http://traga-mundos.blogspot.pt), em Vila Real.
Por: Zé Manel

“VIVER A INFÂNCIA EM MONDIM”

O que é um
amigo?
Qual a importância de ter
amigos?
Para que servem
os amigos?
Quem são os
nossos amigos?

A partir do teatrinho de fantoches “Os amigos da
Clarinha” desenvolveram-se mais umas sessões
do projeto “Viver a infância em Mondim de
Basto”.
As crianças trabalharam o Direito a ter Amigos e
divertiram-se a manusear os fantoches e a
construir um pequeno amigo fantoche.
Tendo por base a história “Os amigos da
Clarinha” todos falaram sobre o que é um
amigo, a importância de ter amigos, para que servem os amigos e quem são
os nossos amigos.
As educadoras trabalharam com os alunos as relações e os afetos entre
amigos, tendo feito o registo de expressões muito criativas e inusitadas, a
propósito deste tema, a partir das conversas que se desenrolaram com as
crianças e entre as crianças.
Neste mês de março serão tratados outros Direitos, como o “Direito a
ter uma família” e o “Direito a ter uma casa para viver”.
Ainda durante este mês, dar-se-á início ao contacto com os pais/
encarregados de educação, para assim organizarmos
e realizarmos um
pequeno encontro sobre “Os
Direitos das Crianças ”.

Por: Zé Manel

REGIÃO CENTRO - VISEU
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“DOS RIOS AOS OCEANOS - PERCURSOS ENTRE MUITAS HISTÓRIAS”
No concelho de Viseu, a Carla está a colaborar num projeto educativo de
âmbito nacional, cujo tema é a preservação dos rios e dos oceanos.
O projeto é promovido e desenvolvido pela Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA), chama-se "Dos Rios aos Oceanos - percursos
entre muitas histórias" e pretende sensibilizar a comunidade de forma a
reforçar a consciência para a importância de uma cidadania ativa e
responsável sobre as questões sócio ambientais, sustentabilidade e o uso
eficiente dos recursos naturais
Para saberem mais, consultem
http://dosriosaosoceanos.altervista.org/
https://www.facebook.com/aspea.org

Reforçar a
consciência para
a importância de
uma cidadania
ativa e responsável sobre as
questões sócio ambientais,
sustentabilidade
e o uso eficiente
dos recursos
naturais.
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REGIÃO CENTRO - COIMBRA
COVAS DO MONTE ENTRE O PASSADO E UM FUTURO INTERMITENTE
Covas do Monte poderá muito bem ser a realidade de muitas aldeias que
povoam o país. Longos anos abandonadas ao seu destino com as suas
gentes procurando, cada um por si, fazer pela vida, muitas das vezes
recorrendo à emigração.
Estavam invisíveis… Simplesmente esquecidas…
De repente, as coisas mudaram. Os olhares voltaram-se para esses
pequenos espaços.

As aldeias começaram a ser notícia e começaram os projetos a aparecer.

Se o local não
tiver a
capacidade de aí
recentrar o
processo, o seu
desenvolvimento
será sempre mais
aparente que
real.

Covas do Monte teve, com o Projeto Criar Raízes (2005/2010), financiado
pelo Programa Progride, do qual o ICE foi parceiro e dinamizador, um
grande protagonismo nos media. Como tudo, este ciclo terminou. Contudo,
Covas do Monte tem mantido o interesse de pessoas e instituições que, de
forma pontual, vão colocando a aldeia no mapa mediático. No Verão de
2013 foi a Universidade Católica que, através do projeto Terra Amada
(www.gecorpa.pt/noticia.aspx?id=11&area&idn=230), levou finalistas do seu curso de
arquitetura a recuperar os espaços da aldeia e as casas particulares. Em
novembro foi a Confraria das Aldeias e Aldeões de Portugal
(www.confrariadasaldeias.com) que lá realizou o seu primeiro encontro e o
lançamento da rota das Aldeias de Portugal.
Alguma coisa está a mudar. Será isto suficiente para mudar o paradigma
do que tem sido o modelo de desenvolvimento local? Tenho dúvidas!
Se o local não tiver a capacidade de aí recentrar o processo, o seu
desenvolvimento será sempre mais aparente que real.

Por: Vítor Andrade

REGIÃO SALOIA - CALDAS DA RAINHA
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NOTAS DA FORMAÇÃO NAS CALDAS DA RAINHA: UM SUCESSO (IN)
ESPERADO, OU NÃO!
No ano letivo anterior, mais propriamente em fevereiro, um grupo de docentes
reuniu-se para apreciar a apresentação da ação de formação do ICE, “Língua,
Cultura(s) e Comunidade(s): raízes da nossa identidade”, a qual já tinha registo
de acreditação e já tinha acontecido noutro território educativo.
Desde o momento que começámos a falar na formação que logo verificámos
uma grande adesão por parte dos colegas, mas num curto período de tempo
ultrapassaram-se todas as expetativas. Assim, sem praticamente nenhum
investimento em termos de divulgação, apenas passando a palavra uns aos
outros, como dizia, em fevereiro, no salão nobre da Câmara Municipal de Caldas
da Rainha já éramos mais de setenta. Nesse momento, sentimos que o tempo
que dedicámos aos projetos do ICE tinha sido bem empregue. Uma formação do
ICE tinha um significado muito positivo para as pessoas que ali estavam e
tinham bastado os seus testemunhos para que colegas que ainda não
conheciam o ICE, se tivessem mostrado interessados.
Por uma questão de organização e logística ficámo-nos por um grupo de 75
docentes, entre educadores e professores do 1º Ciclo, distribuídos por 3 turmas,
tendo ainda vários colegas interessados ficado de fora.
Mas o que teria a ação de especial? Seriam os seus propósitos, objetivos,
conteúdos … ou a dinâmica de funcionamento? Que foi especial, foi! Que desde
o primeiro ao último momento, em todas as sessões, o clima foi de franca
camaradagem, entusiasmo, partilha, interesse e troca intensa de experiências e
de saberes, isso foi!
A resposta só se obtém quando participamos, quando fazemos parte destes
processos, é que nos apercebemos que aqui o que vale são as pessoas, os saberes e os afetos que trazem na bagagem.
Ao longo do tempo fomos percebendo que as escolas são lugares de sofrimento
silencioso ou silenciado, que os docentes se atolam num mar de diretivas e
instruções, pasmados por uma trama burocrática asfixiante e desconsoladora
que esquece que “o melhor do mundo são as crianças” e apenas funciona para
alunos e estatísticas.
Quebrando o modo como se vem trabalhando nos últimos anos, esta formação,
trouxe uma lufada de ar fresco, permitindo uma reflexão entre todos os
intervenientes de uma forma séria, rigorosa, sistemática, assente numa lógica de
participação e respeito mútuo, que se alargou em momentos atempadamente
calendarizados e de acordo com a disponibilidade dos participantes, a todos os
docentes inscritos na ação. Estes momentos permitiram perceber e precisar o
impacto das práticas docentes, recuperar práticas, e sobretudo valorizar o
trabalho individualizado e contextualizado do docente.

Sentimos que o
tempo que
dedicámos aos
projetos do ICE
tinha sido bem
empregue.
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REGIÃO SALOIA - CALDAS DA RAINHA
O dia a dia da escola marcado por uma excessiva regulação e controlo obriga a
um planeamento coletivo que não tem em conta a realidade dos alunos e da
comunidade local, faz com que os docentes, cada vez mais, tenham menos
possibilidade de improvisar para responder às necessidade de aprendizagem
dos seus alunos, conduzindo infalivelmente a uma uniformidade e
impessoalidade das práticas e das respostas aos problemas e dificuldades
particulares da docência, aumentando a desmotivação profissional e pessoal.
Como diz Gadotti (2007) numa obra dedicada a Paulo Freire e à Paixão de
ensinar “não somos seres determinados, mas como seres inconclusos,
inacabados e incompletos, somos seres condicionados. O que aprendemos
depende das condições de aprendizagem. Somos programados para aprender,
mas o que aprendemos depende do tipo de comunidade de aprendizagem a
que pertencemos”.
O nosso grupo de formação (éramos setenta e três docentes no final, para
sermos precisos) refletiu sobre este entendimento de comunidade educativa/
comunidade de aprendizagem, e com os alunos, tal como são, com o que
sabem, com as suas aspirações e a sua energia e com as comunidades, como
repositórios das memórias e história das suas gentes, pôs mãos à obra e,
deitando mão do que estava mais ao pé, desdobrou-se numa multiplicidade de
projetos e trabalhos, o que contribuiu, inequivocamente, para afirmação e
crescimento de todos.

Quando fazemos
parte destes
processos, é que
nos apercebemos
que aqui o que
vale são as
pessoas, os
saberes e os
afetos que
trazem na
bagagem

De acordo com a opinião dos colegas, obtida através de um questionário criado
para o efeito, pode-se afirmar que a ação de formação foi considerada muito
boa. Todos os respondentes afirmaram que recomendariam esta ação, tendo
em conta a sua qualidade e utilidade, não tendo sido referenciados
constrangimentos.
Deixamos-vos, aqui, alguns dos comentários apreciativos:
“- Sim, recomendaria esta ação de formação. A aquisição de valores e a
desenvoltura de projetos valoriza o ser humano na sua plenitude.”
“- Relativamente ao contributo desta formação para o meu desempenho
profissional, para além dos fundamentos teóricos ministrados que ampliaram
os meus conhecimentos, dou especial relevância à enriquecedora partilha de
experiências entre os vários docentes que frequentaram a formação.”
“- Eu recomendaria esta ação a outros colegas, pois considero-a muito benéfica,
enriqueceu a minha prática pedagógica e os alunos e os encarregados de
educação envolveram-se com bastante interesse e empenho no
desenvolvimento da mesma.”
O nosso muito obrigada a todos que, como nós, participaram nesta ação.
Foi um sucesso!

Por: Tânia Silva e Teresa Jerónimo
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PENÍNSULA DE SETÚBAL
1ª SESSÃO SÁBADOS À CONVERSA - LABORATÓRIO DE APRENDIZAGENS
“Se não o vejo, se não o ouço, se não o sinto... É o nada!” - dizia sobre o
vento um dos participantes num workshop de Filosofia para Crianças, no
vídeo (disponível em: http://labap.wordpress.com/) apresentado sobre o
Laboratório de Aprendizagens, no primeiro Sábados (h)à Conversa, no dia 1
de março, na sede do ICE.
O Laboratório de Aprendizagens, apresentado nesta sessão pelo Miguel Narciso
(Divisão de Intervenção Educativa e Ação Social
Escolar da Câmara Municipal de Cascais) e pela
Irene Santos (Ex-colaboradora no Laboratório de
Aprendizagens/Instituto da Educação-IUL), é uma
resposta
promovida
pela
Câmara
Municipal de Cascais, dinamizada há cerca
de oito anos, constituindo-se um espaço de partilha, troca de experiências de
educação e formação. Num contexto informal, promove-se a reflexão e
produz-se conhecimento, os intervenientes são, simultaneamente,
“aprendentes e ensinantes”, como dizia uma das professoras no vídeo
promocional.
Para o sucesso desta iniciativa contribui, sem dúvida, o Banco de Tempo,
onde cada um coloca à disposição do outro o seu saber, trocando-o pelo
saber do outro. E se é costume pensar-se que “tempo é dinheiro”, aqui a
riqueza provém exclusivamente da partilha de saberes.
No final, em jeito de síntese, Rui d'Espiney destacou como mais relevantes
os seguintes aspetos do Laboratório de Aprendizagens:
 Assenta numa lógica de processo comunitário e não de serviço da

Autarquia; um processo que se constrói a si próprio e que é,
simultaneamente, construtor de emancipação;
 É uma resposta pluridisciplinar que responde a diversas e diferentes

necessidades e, por isso, não se esgota;
 É um espaço onde existe cidadania; destaque para as crianças que

frequentam as atividades e que não se sentem “perdidas”; no vídeo é visível a partilha e a participação na construção dos processos;
 Não há uma aposta na formação enquanto modo de “enformar”, mas antes

aquela que resulta de uma lógica de informalidade.
Por isso, e numa sessão com poucos participantes, mas nem por isso menos
participada, aprendemos sempre que nos disponibilizamos a ver, a ouvir e a
sentir o saber do outro, não há lugar ao nada, apenas à construção de um
tudo partilhado, vivido e construído em cidadania.
Por: Luís Brandão e Vanda Narciso

Aprendemos
sempre que nos
disponibilizamos
a ver, a ouvir e a
sentir o saber do
outro;
não há lugar ao
nada, apenas à
construção de
um tudo
partilhado, vivido
e construído em
cidadania.
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SÁBADOS À CONVERSA - ARTE & CIDADANIA
Arte & Cidadania é o tema que dá o mote à segunda sessão dos
Sábados (h)à Conversa, a decorrer no dia 5 de abril, na sala José
Afonso, na Casa da Cultura, em Setúbal.
Aqui fica o convite!

É fundamental
pensar o papel
da cultura na
construção de
uma cidadania
participativa.

ALENTEJO - SANTIAGO DO CACÉM
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ANTES QUE SEJA TARDE - INTERVENÇÃO PRECOCE NA INFÂNCIA
Os Ciclos de Desenvolvimento surgem como
uma modalidade de reflexão e organização das
estratégias de intervenção que, em diferentes
contextos, nos podem conduzir a uma ação
concertada.
Assim, a Antes Que Seja Tarde, Equipa Local
de Intervenção Precoce de Santiago do Cacém, promovida pelo
ICE, dinamizou o primeiro encontro dos Ciclos de
Desenvolvimento, no passado dia 13 de Novembro de 2013. Esta
iniciativa contou com a parceria da Equipa de Educação Especial do
Agrupamento de Escolas de Santo André e com a participação de
educadores, professores, técnicos de saúde, técnicos da segurança
social, agentes da escola segura e elementos dos órgãos de gestão
dos equipamentos educativos, tais como a Comissão Administrativa
Provisória do Agrupamento de Escolas de Santo André, o Jardim de
Infância Nuclisol - Jean Piaget e os Jardins de Infância da Santa
Casa da Misericórdia de Santiago do Cacém.
Retomando um processo formativo, desenvolvido pela equipa nos
últimos anos, inicialmente procedeu-se à apresentação da Equipa e
dos seus pressupostos teóricos e metodológicos. Realçou-se a
importância da intervenção precoce, visionando um filme sobre as
etapas significativas do desenvolvimento infantil, em que a
plasticidade cerebral evidencia a sua urgência e pertinência.
Nesta sessão, dinamizou-se ainda um espaço de reflexão e de
partilha de preocupações comuns e práticas de trabalho. Em
pequenos grupos, identificaram-se as temáticas a serem
aprofundadas nos próximos encontros, designadamente, dinâmicas
familiares, sinais de alarme no desenvolvimento e critérios de
elegibilidade para a intervenção. Identificou-se também a
necessidade de adquirir competências de trabalho face aos
diferentes diagnósticos, e face às situações de crise, querem
contexto escolar, quer no domicílio, procurando formas de atuação
mais satisfatórias e eficazes.
O segundo momento dos Ciclos de Desenvolvimento terá lugar no
próximo mês de abril.

A Equipa Local
de Intervenção
Precoce de
Santiago do
Cacém dinamizou
o primeiro
encontro dos
Ciclos de
Desenvolvimento.
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Por: Equipa Antes que seja Tarde

NACIONAL
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MOVIMENTO DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
CINCO ANOS DE VIDA
As raízes do Movimento da Democracia Participativa começaram a ganhar
forma há cerca de cinco anos.
De facto, foi durante a preparação da Manifesta de Peniche, realizada pela
ANIMAR, em Maio de 2009, que emergiu a ideia de que era fundamental
promover um movimento no sentido de as pessoas e as associações se
assumirem como sujeitos de cidadania e lutarem pela revitalização da
democracia em todos os espaços da sociedade.
Esta ideia foi debatida sobretudo numa das tertúlias da Manifesta de
Peniche e teve repercussão nomeadamente na parte final da Declaração
deste evento: “Só com uma cidadania ativa e alargada e
uma democracia participativa é possível uma economia e um
desenvolvimento socialmente justos, solidários e mobilizadores”.
De entre as entidades ligadas à organização da Manifesta de Peniche, foi
especialmente o ICE, quem, a partir de Setembro de 2009, constituiu o
motor de arranque deste movimento, desafiando associações e cidadãos
individuais para a realização de múltiplos encontros que convergissem num
Congresso do Associativismo e da Democracia Participativa, abrindo
caminhos para o aprofundamento e concretização das práticas da
democracia participativa e do associativismo cidadão.
Nasceu assim o Movimento do Associativismo e da Democracia
Participativa, que promoveu o referido congresso em Lisboa, em Novembro
de 2010.
Ao longo do período de preparação e no decurso do próprio congresso,
cruzaram-se diferentes olhares, formações e experiências:
 identificaram-se esvaziamentos da democracia por parte do sistema

partidário e dos órgãos de poder, à margem dos princípios definidos na
Constituição da República Portuguesa;
 sublinhou-se a exclusão da grande maioria dos cidadãos em relação às

tarefas de construção conjunta da própria cidadania;
 refletiu-se sobre desigualdades sociais gritantes, desde o interior do

país, desertificado e envelhecido, até à situação das periferias urbanas e
das minorias imigrantes;
 e tomou-se também consciência da crise das associações, sujeitas à

“empresarialização” como forma de sobrevivência, e às vezes
contaminadas pelo défice democrático no seu funcionamento.

Era
fundamental
promover um
movimento no
sentido de as
pessoas e as
associações se
assumirem
como sujeitos
de cidadania e
lutarem pela
revitalização
da democracia
em todos os
espaços da
sociedade.
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Por outro lado, no Congresso foi visível a dificuldade de se passar do
diagnóstico dos problemas às decisões concretas sobre os caminhos de
mudança que urge construir, num movimento que se deseja plural e inclusivo.
Assim, após o congresso, a sua comissão promotora decidiu constituir-se
como plataforma de dinamização deste movimento, que passou a designarse como Movimento da Democracia Participativa (Mov DP).
Entretanto, com a transição de 2010 para 2011, agravou-se rapidamente a
crise da sociedade portuguesa, e os desafios inerentes a essa situação
levaram à divulgação de diversos manifestos e tomadas de posição por parte
de grupos de cidadãos não identificados com partidos políticos. Isso motivou
o Mov DP para a realização de contactos com vários destes grupos, tendo
resultado a promoção conjunta de uma reunião na sede da Associação 25 de
Abril (A25A), em Julho de 2011, entre subscritores de nove manifestos,
reunião esta que contribuiu para a intercomunicação e algumas interações
entre os grupos que nela participaram.
Também em 2011, o Mov DP tomou várias outras iniciativas, promovendo
encontros na Covilhã (com a BaseFUT) e em Setúbal (com a EAPN e outras
entidades), além de ter animado duas tertúlias na Manifesta de Montalegre e
de vários membros do movimento terem investido na participação no
Congresso Democrático das Alternativas (CDA) e na Iniciativa de Auditoria
Cidadã à dívida (IAC).

Foi
especialmente o
ICE, quem
constituiu o
motor de
arranque deste
movimento,
desafiando
associações e
cidadãos
individuais.

Estas e outras formas de intervenção têm prosseguido até ao presente,
sendo de salientar mais recentemente:
 um Encontro de Formação sobre as causas da dívida pública, promovido

em Lisboa, em Maio de 2012, coordenado pela IAC e com apoio do
CIDAC;
 um novo encontro na Covilhã, em Maio de 2013, sobre “a democracia

participativa em tempo de eleições autárquicas”, promovido em conjunto
com a BaseFUT e a LOC, e com um representante do CDA, encontro este
que foi o ponto de partida para a constituição de uma comissão cívica de
cidadãos da Covilhã, a qual continua hoje em atividade;
 e um encontro, em Palmela, em Julho de 2013, sobre “o hoje e o amanhã

da democracia”, que contou com a participação de pessoas ligadas a dez
plataformas/associações/grupos informais, e onde houve ainda um espaço
em que se procurou dialogar com representantes de partidos (estiveram
presentes o BE, o PCP e o PEV).
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Na parte final de 2013, o Mov DP assumiu ser prioritário preparar várias
formas de intervenção conjunta com outras entidades e com cidadãos e
comunidades, com vista às comemorações do 40º aniversário do 25 de Abril
durante o ano de 2014.
Neste âmbito, a dinamização de grupos de crianças em torno do seu papel
como cidadãos , através da cooperação com o projeto das Cidades Amigas
das Crianças e com o ICE, é uma das vertentes em que o Mov DP está
empenhado neste momento. Esperamos assim contribuir para que as
crianças tenham voz nas suas comunidades, em interação com jovens,
adultos e idosos, e que juntos promovam a democracia participativa.
O Mov DP aderiu também à iniciativa da A25A “Vencer o Medo, Reafirmar
Abril, Construir o Futuro”, disponibilizando-se para cooperar com outras
entidades neste projeto.
Igualmente, a interequipas alargada “Democratizar, Desenvolver, Despertar”,
a realizar pelo ICE em Palmela, nos dias 26 e 27 de Abril, vai constituir um
espaço de referência muito importante para o Mov DP, pelo que vários dos
seus membros irão participar neste encontro.
Para os interessados nas atividades do Mov DP, informa-se que podem
aceder ao blogue do movimento (movimentodoassociativismo.blogspot.pt),
além de o Mov DP estar também no facebook (associativismo e democracia
participativa), e podem também inscrever-se na nossa mailing list, através de
contacto com a Zé Tovar (zetovar@gmail.com).
As reuniões do Mov DP são abertas, realizam-se em Lisboa ou Coimbra,
com frequência variável entre mensal e trimestral, e incluem habitualmente
três pontos:
1º – análise da situação política;
2º – partilha de práticas e de experiências de intervenção cívica;
3º – preparação de iniciativas a promover.
Por: António Ferreira

A interequipas
alargada
“Democratizar,
Desenvolver,
Despertar”, vai
constituir um
espaço de
referência para o
Mov DP.
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Interequipas Alargada do ICE
“DEMOCRATIZAR, DESENVOLVER E DESPERTAR”

Recordamos que nos dias 26 e 27 de Abril, decorrerá a
Interequipas Alargada do ICE subordinada ao tema
“Democratizar, Desenvolver e Despertar”, que terá os
seguintes sub-temas/grupos de trabalho:


A Promoção do Meio Rural.



A Emancipação do Meio Periférico Urbano.



A Democracia no nosso quotidiano pessoal e profissional.



Cultura e culturas enquanto instrumentos de Democracia
e Desenvolvimento.

Solicita-se, com a maior brevidade possível, a
inscrição ou a informação sobre participação
para acautelar, atempadamente, todas as
questões logísticas.

INSCREVE-TE!!!

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

Tel:

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

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

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.
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

perspetiva 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

