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Introdução 

A Associação MirAtiva foi criada em Fevereiro 2014, mas é já fruto do trabalho de 

diversos grupos informais que atuam no Casal da Mira, Amadora, desde 2011 (Azimaia, Grupo 

Mira em Movimento, Mamãs do Casal da Mira, Mira Sabi, Grupo de Teatro do Casal da Mira, 

Alunos das aulas e informática e alfabetização, Grupo de batucadeiras). Surge como forma de 

unir esforços no trabalho comunitário, criando uma plataforma de apoio e suporte a todos os 

grupos, nomeadamente no acesso a recursos apoios e na sua afirmação legal.  

A MirAtiva tem como fim promoção do desenvolvimento local do Casal da Mira, 

Amadora, das pessoas do bairro para o bairro, com vista ao aumento da sua qualidade de vida 

bem-estar e a imagem a projetar perante o exterior, através das seguintes atividades: 

 Criação e promoção de uma nova imagem, mais positiva do bairro e as suas relações 

com o exterior; 

 Alternativas ocupacionais que promovam a partilha, as relações de vizinhança 

baseadas na confiança e o convívio entre os moradores, gerando maior coesão e 

respeito; 

 Projetos e atividades de promoção da saúde, lazer e bem-estar físico e mental; 

 Iniciativas de promoção das relações interculturais e intergeracionais, valorizando a 

identidade e cultura de cada morador e gerando maior sentimento de pertença ao 

bairro; 

 Atividades promotoras da cidadania ativa, nomeadamente mobilizando os moradores 

para o envolvimento na preservação dos espaços comuns, na melhoria das 

acessibilidades ao bairro e na promoção da segurança; 

 Prestação de apoio e informação sobre direitos e deveres dos cidadãos e facilitação do 

acesso a serviços por parte da população, nomeadamente os serviços de saúde, de 

imigração, de apoio à família, equipamentos de educação e formação e emprego; 

 Apoio a grupos de moradores que desejem levar a cabo iniciativas positivas em prol do 

bairro; 

 Ações de formação que pretendam aumentarem as competências das pessoas e dessa 

forma a sua inclusão social; 

 Outras atividades relacionadas com a sua missão; 

 

A associação tem vindo a dinamizar o mais diverso tipo de atividades no bairro, tais 

como a Semana Mira em Movimento. 
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A Semana Mira em Movimento é um evento anual dedicado ao desporto, saúde e 

atividade física. Esta semana tem como objetivo promover a prática desportiva, a atividade 

física e a saúde no bairro, através da oferta de novas experiências e modalidades para a 

população local. O Mira em Movimento teve no presente ano a sua 2ª edição, de 29 de março 

a 6 de abril de 2014, sendo dia 6 o Dia Internacional da Atividade Física. Para tal, foi necessário 

mobilizar recursos, estabelecer contatos e reunir esforços no sentido de melhorar o trabalho 

realizado em relação ao ano anterior, sendo muito importantes os contributos de diversos 

parceiros. Como resultado, ao longo da semana foram dinamizadas várias atividades na rua, 

nas escolas e nas diferentes instituições do Casal da Mira, dirigidas a diferentes públicos e 

faixas etárias. O presente relatório pretende resumir os resultados desta semana, bem como 

as principais reflexões e sugestões de continuidade.  

 

Objetivos da semana Mira em Movimento 2014: 

a) Aumento das respostas de desporto e saúde para a população; 
b) Aumento da adesão das pessoas a atividades saudáveis de continuidade; 
c) Promoção da associação MirAtiva; 

 

Atividades: 

Reuniões 

Entre fevereiro e abril de 2014 foram realizadas reuniões de preparação da Semana 

Mira em Movimento entre membros e sócios da associação com o intuito de planificar o 

evento.  

Em simultâneo aconteciam reuniões semanalmente das 17h às 19h com os parceiros: 

Junta Freguesia Encosta do Sol, Loja Mira Jovem, Ass. MirAtiva, Heartbeat, Mira Kapaz, a 

Pressley Ridgde no âmbito da preparação da semana mira em movimento.  

A organização deste evento envolveu varia tarefas como: Contatos via telefone e email 

com potenciais dinamizadores e voluntários; Contatos via email e telefone com parceiros: PSP 

(apoio corrida); Junta Freguesia (pedidos de autocarros e som); Câmara Amadora (pedidos de 

apoios diversos); Pressley Ridge (participação dos PIEF); Unidade de Cuidados na Comunidade, 

Agrupamento de Centros de Saúde Amadora (responsáveis pela dinamização de 2 sessões); 

Pedidos de apoio diversos a outras entidades (ex.: Auchan, etc.);  

Foram ainda necessárias outras reuniões, nomeadamente com o grupo Mira Sabi para 

a preparação do mercado de Páscoa, atividade na qual os vários grupos fazem exposição e 

venda dos seus produtos e onde é proporcionado as pessoas da comunidade e não só 

momentos de convívio e fraternização entre as várias faixas etárias e sociais, pois há pessoas 
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não pertencentes a comunidade a participar do evento, evento este onde esteve presente a TV 

Amadora (para cobertura do evento); 

Durante as atividades, para cada sessão foram distribuídas equipas de suporte da 

organização (entre 1 a 2 pessoas) de forma a apoiar os dinamizadores. Estas equipas detinham 

uma mochila com os horários, contatos dos dinamizadores e inscritos, folhas de presença, 

máquina fotográfica, painéis de avaliação, fichas de inscrição, passaportes e carimbo e tinham 

por função: 

- gerir a lista de inscritos (eventualmente telefonando para confirmar, etc.) e gerindo 

as entradas e saídas de turmas (no caso das escolas); 

- apoiar logisticamente o dinamizador, garantindo que tinha todo o material e recursos 

necessários; 

-registar as sessões (fotos, presenças, avaliação por parte dos participantes); 

- distribuir e carimbar os passaportes dos participantes (um carimbo por atividade); 

- informar/mobilizar os participantes das restantes atividades programadas; 

Após a semana, houve ainda uma reunião da associação MirAtiva, e outra entre todos 

os parceiros que teve lugar na Loja Mira Jovem, onde se fez a avaliação do evento. Nesta 

reunião estiveram presentes as seguintes pessoas e organizações: Heartbeat/Festirecreio 

(Lina); Junta Freguesia Encosta do Sol (Natália); Loja Mira Jovem (Luís Miguel); MirAtiva 

(Marcos, Domingos); Sandro Luz; Mira Kapaz (Carla Calado, Apolo Silva e Susana Cardoso).  

 

  
 

 

A divulgação e inscrições 

As inscrições foram colocadas na Junta de Freguesia, Loja Mira Jovem, Mira 

Kapaz/Pressley Ridge, Farmácia Casal da Mira e Dolce Vita Tejo (espaço traquinas); 

Foram recolhidas diretamente junto dos grupos existentes por parte da equipa Mira 

Kapaz; Foram realizadas durante o baile na abertura da semana e em todas as atividades 

dinamizadas ao longo da semana; Foram realizadas diretamente com cada professor por parte 
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da equipa da Loja Mira Jovem; foram divulgadas pelo facebook e correio electrónico a 

parceiros, amigos e conhecidos. 

Durante a semana foram programadas as seguintes atividades, que foram divididas 

em faixas etárias: 

Jovens e Adultos: 

1. Combat 

2. GAP 

3. AeroFit 

4. Teatro 

5. Jiu-Jitsu 

6. Zumba 

7. Atelier Saúde Mulher 

8. Natação Adultos 

9. Danças Latinas 

10. Baile 

Crianças e Jovens 

1. Zumba Kids 

2. Piscina Crianças 

3. Yoga  

4. Dança Criativa 

5. Música, Som e Instrumento 

6. Breakdance 

7. Ballet 

8. Capoeira 

9. Jiu-Jitsu 

10. Judo 

11. Karate 

12. Oficina de Artes 

13. Ginástica 

14. Surf 

15. Mundo em Movimento 

16. Danças Latinas 

17. Teatro Infantil 

18. Jogos Tradicionais 

19. Torneio de Futebol 

 

 

Pais e Filhos: 

1. Workshop Culinária Saudável 

2. Piscina bebés/pais 

3. Massagem para bebés 

4. Grupo A PAR 

 

Maiores 55 anos: 

1.  Massagem de Relaxamento 

2. Hidro-Sénior 

3. Tai-chi 

4. Boccia 

 

Todos: 

1. Almoço Comunitário 

2. Corrida 

3. Caminhada 

4. Concentração de Zumba 

5. Apresentação Grupo de Teatro 

6. Mercado 

7. Atelier Batuque 
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No Baile contou-se com a dinamização de um atelier de danças europeias e uma 

apresentação de danças tradicionais de Moçambique. 

O Mercado, organizado pelo Grupo Mira Sabi com o apoio da associação e do projeto 

Mira Kapaz, reuniu 17 bancas de venda de artigos e alimentos produzidos por moradores do 

bairro e por alguns convidados. A cada banca foi pedido que se inscrevesse previamente e foi 

cobrada a taxa de 1 quilo de laranjas. Durante o mercado, a associação MirAtiva mobilizou 

novos sócios e divulgou a associação. O projeto Mira Kapaz e o Grupo Mira Sabi na sua banca 

venderam laranjada a 0,50 € e café (com as laranjas da inscrição) de forma a recolher 

contributos para as despesas da organização. Neste momento foi igualmente apresentado o 

vencedor do desafio da semana, o morador com mais carimbos no passaporte (10 carimbos) e 

o 2º classificado (7 carimbos) a quem foi entregue o 1º prémio (mochila com cheque oferta 

Dolce Vita de 30 eur e diversos brindes) e o 2º prémio (mochila com diversos brindes). 

 

a. Resultados 

Foram realizadas 25 atividades, das 28 previstas (ver lista abaixo).  

As que não foram realizadas: o almoço comunitário, danças latinas, tai chi e jogos 

tradicionais deveram-se à falta de inscrições (no caso do almoço) e por impossibilidade dos 

dinamizadores (no caso das restantes). 

Nas escolas, realizaram-se 16 das 17 atividades previstas. Apenas uma não foi realizada 

(zumba) por indisponibilidade do dinamizador. 
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Nº participantes por atividade Inscritos Participantes 

Baile Sem efeito 23 

Culinária e Alimentação 
Saudável 

14 8 

Combat 8 6 

GAP 11 8 

Aerofit 8 18 

Zumba Kids 6 16 

Piscina bebés 7 12 

Massagem Bebés 7 12 

Natação Crianças 21 28 

Massagem Relaxamento 20 9 

Teatro 14 12 

Hidro- Sénior 15 9 

Jiu-Jitsu 2 10 

Zumba 22 13 

A PAR   12 

Torneio Futebol Sem efeito 22 

Corrida 13 9 

Caminhada 15 6 

Apresentação Teatro Sem efeito 13 

Saúde Mulher 7 13 

Natação Adultos 24 12 

Latinas 7 0 

Mercado Sem efeito 104 

Batuque 0 20 
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O seguinte quadro revela-nos a distribuição etária e por sexo dos participantes. Como podemos verificar, a grande maioria encontra-se abaixo dos 

15 anos, o que se deve ao elevado número de atividades propostas para as escolas. O segundo grupo de participantes situa-se entre os 25 e os 34. Os 

grupos etários acima dos 45 denotaram menor adesão, o que poderá querer dizer que foram realizadas atividades pouco atrativas e/ou direcionadas para 

este público. 

  Sexo Escalão Etário 

CATEGORIA 
  

TOTAL <15 15-19 20-24 25-34 35-44 45-49 50-54 55-64 >64 
TOTAL 

Mira em Movimento TODOS 

F 281 

532 

230 9 5 12 11 3 2 6 3 

532 M 251 236 6 0 5 3 1 0 0 0 

soma 466 15 5 17 14 4 2 6 3 

Mira em Movimento escolas 

F 206 

401 

198 8 0 0 0 0 0 0 0 

401 M 195 189 6 0 0 0 0 0 0 0 

soma 387 14 0 0 0 0 0 0 0 

Mira em movimento pop geral 

F 75 

131 

32 1 5 12 11 3 2 6 3 

131 M 56 47 0 0 5 3 1 0 0 0 

soma 79 1 5 17 14 4 2 6 3 

TOTAL 0   532 466 15 5 17 14 4 2 6 3 532 
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Resultados por escolas 

No que diz respeito às atividades realizadas nas escolas, podemos verificar uma maior 

adesão da escola José Garcês (onde decorreram 20 sessões) e que algumas turmas chegaram a 

beneficiar de 3 atividades diferentes. Tentou-se que todas as escolas e todas as turmas 

beneficiassem de pelo menos 1 atividade e esse objetivo foi cumprido.  

Apesar do JI da escola Casal da Mira não se ter formalmente inscrito nas atividades 

(por falha de comunicação interna da escola), foi possível graças à disponibilidade do instrutor 

de capoeira dinamizar uma sessão sobre este tema com estes alunos. De realçar que foi 

pedido antecipadamente às escolas que coordenassem entre si as inscrições de cada 

professor, de forma a facilitar a tarefa da organização quando ocorrem interesses sobrepostos 

e/ou evitando terem que ser tomadas decisões sobre que turma beneficiaria de determinada 

atividade ou não. No caso do Casal da Mira foi evidente este cuidado, bem como no Jardim de 

Infância Unidos de Cabo Verde, o que facilitou muito o trabalho. Este fato, aliado ao atraso na 

recolha das inscrições da parte da organização teve impacto na gestão do primeiro dia de 

atividades na escola, obrigando a uma reorganização de última hora. A partir do segundo dia 

tudo decorreu de forma fluida e com extraordinário apoio das auxiliares. 

   Professor/turma – Casal da Mira Nº atividades Total 

Cláudia Duarte 3 

17 
  
  
  
  
  
  

Sandra Silva 3 

Ana Tomé 3 

José Almeida 3 

Sofia Bartolomeu 2 

Carla Silva 2 

JI Casal Mira 1 

Professor/turma – José Garcês Nº atividades Total 

Sandra Flores 2 

20 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Liliana Carvalho 3 

Andreia 2 

Fátima 2 

Edite 1 

Anabela Dinis 2 

Ana Narciso 2 

Carla Bartolomeu 3 

Ana Silva 2 

Isabel Ladeira 1 

Professor/turma – Unidos C. Verde Nº atividades Total 

Tita 2 
5 

  Filipa 2 
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Linda 1 
  

PIEF Mães de Água 2 

 

 

 
 

De acordo com o gráfico acima, podemos verificar que as atividades que abrangeram 

mais alunos foram a capoeira e a dança (principalmente se somarmos os dados de dança, 

mundo em movimento e ballet), seguidas do street dance. Se somarmos todas as artes 

marciais, estas assumem igualmente um grande protagonismo. Serão estes os dados utilizados 

para propor atividades regulares às escolas durante o próximo ano letivo. 
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2) Despesas, parceiros e apoios 

Despesas (assumidas pelo Projeto Mira Kapaz) Valor 

Alimentos (águas, lanches, etc.) 36,94 

Prémio final para Passaporte 30,00 

Impressões 9,58 

Material diverso (Mercado, etc.) 26,90 

Transportes  10 

Total 113,42 

 

Muitos dos recursos necessários foram cedidos e obtidos através do apoio de 

voluntários e grupos locais, tal como: 

Grupo mamãs (2 pessoas) – animação no mercado; 

Grupo teatro Oprimido Casal da Mira (10 pessoas) – dinamização de atelier na 

escola e apresentação na biblioteca Junta; 

HeartBeat/Festirecreio – dinamização de diversas sessões; 

Ass. CemPassos (2 pessoas) – dinamização do baile e sessões Mundo em 

Movimento; 

Grupo Mira Sabi (4 pessoas) – organização do mercado; 

Grupo de Dança Moçambicana (2 pessoas) – apresentação de dança 

Sandro Luz – dinamização de capoeira; 

Camilla Menezes – dinamização de atelier de culinária; 

Ricardo Monteiro - Jiu Jitsu 

Rafael Guedes – Zumba 

Débora Monteiro e colega (2 pessoas) – massagens de relaxamento 

Estagiários Mira Kapaz (2)  

Voluntários da Associação (4 pessoas)  
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Ainda, os seguintes recursos foram obtidos com apoio dos parceiros: 

 

Parceiro Apoio Quantidades/ valor 

Junta Freguesia Encosta do Sol Impressões; dinamização da 
caminhada e autocarro para surf, 
caminhada e hidrosénior; 

20 cartazes A4 a 
cores e 500 
passaportes A3 

Escola José Garcês e Casal da Mira 
 

Material desportivo e espaços  

Câmara Municipal da Amadora t-shirts, mochilas e bonés (corrida) 150 unid. 

PSP Acompanhamento da corrida  
 

Loja Mira Jovem Espaço para reuniões de parceiros, 
apoio nas inscrições das escolas e 
espaço para atividades; Dinamização 
de torneio de futebol; 

 

Pressley Ridge 
 

Espaço para reuniões e atividades; 
Apoio nas inscrições; fitas para 
identificação; brindes para prémio 
final; 

 

Projeto Mira Kapaz 
 

Aquisição de águas e apoio 
organização; receção de inscrições; 
aquisição de cheque oferta para 
prémio; 

 

Unidades de Cuidados na 
Comunidade (UCC- ACES Amadora) 

Dinamização de atelier de 
alimentação saudável e de saúde da 
mulher; 

 

Unidos de Cabo Verde 
 

Cedência de espaços;  

Festirecreio/Heartbeat 
 

Apoio na organização e cedência de 
material e dinamizadores/ acesso 
piscina Holmes Place; P+remios para 
vencedores da corrida. 

 

Holmes Place Espaços e prémio corrida; 
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3) Avaliação 

No dia 23-04-2014, houve uma reunião da associação  MirAtiva, que teve lugar na 

Loja Mira Jovem, onde em conjunto com os parceiros se fez a avaliação do evento. Nesta 

reunião estiveram presentes as seguintes pessoas e organizações: Heartbeat/Festirecreio 

(Lina); Junta Freguesia Encosta do Sol (Natália); Loja Mira Jovem (Luís Miguel); MirAtiva 

(Marcos, Domingos); Sandro Luz; Mira Kapaz (Carla Calado, Apolo Silva e Susana Cardoso). A 

Associação convocou ainda uma reunião extraordinária para balanço do evento. Abaixo 

descrevemos as principais conclusões destas reuniões. 

 

Balanço da semana: 

Aspetos Positivos  

Satisfação e apreciação geral 

 As crianças até aos 9 anos mostraram-se muito interessadas em aprender 

coisas novas; 

 Apesar do pouco tempo correu bem; 

 Muitas pessoas envolvidas ativamente; 

 Passaportes foram muito positivos/adesão das pessoas; 

Organização  

 Ajudas de muitos parceiros que se esforçaram/ maior implicação dos 

parceiros;  

 Mais pessoas da associação disponíveis para ajudar do que ano passado; 

 Inscrições são melhores no âmbito dos grupos que já existem e por passa-

palavra – pensar no ano que vem em fazer ações de rua para divulgar; 

 Ter sido mudada a caminhada para o dia da caminhada organizada pela junta; 

 A organização foi boa, o espaço estava preparado, as turmas estavam avisadas 

e tudo estava  

organizado para receber os dinamizadores. Sempre que faltava alguma coisa havia 

alguém para ajudar; 

 A capoeira correu muito bem, os alunos aderiram e adaptaram-se bem e 

gostaram da atividade (não houve vergonha ou dificuldade de se mostrarem); 

 O fato dos professores participarem nas aulas ajudava muito, deixando a 

liderança ao dinamizador e também dando feedback no final da aula; 
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 No Jardim de Infância também correu bem a capoeira; 

 O fato de se começar pela história da capoeira foi muito importante; 

 A participação do presidente da junta no teatro foi muito importante e 

valorizada pela comunidade; 

 O torneio de futebol correu bem, apesar de ter sido adiado por causa do 

tempo (cerca de 22 participantes, mais jovens entre 12 e os 15 anos); 

 As crianças adoraram as atividades (principalmente a capoeira, jiu jitsu, dança, 

yoga, teatro) mas devem ser escolhidas para cada idade (nem todas as atividades foram boas 

para as diferentes idades/turmas)  

 

 

Impactos 

 Algumas das crianças nunca tinham entrado numa piscina e estão rapidamente 

a desenvolver competências; 

 Possibilitou o estabelecer de relações de confiança com a comunidade (neste 

fato ajudou alguns dinamizadores saberem falar crioulo); 

 Há moradores que não sabiam das respostas do Holmes Place e passaram a 

saber, o que foi importante (alguns acabaram mesmo por se inscrever na sua oferta 

desportiva); 

 Oferta de trabalho para 2 dos dinamizadores (da parte do movimento 

heartbeat/festirecreio); 

 Futuro 

 Todos os dinamizadores gostaram de participar (alguns nunca tinham entrado 

num bairro social) e todos estão disponíveis para aulas regulares a valores simbólicos para a 

população; 

 Pedidos de continuidade (ex.: teatro na escola José Garcês); 

 Possibilidades de dar continuidade a algumas atividades (ex.: zumba, nas 

escolas, massagens, etc.) em que pessoas pagam preço simbólico (ex.: por aula, 3 euros/mês) 

e inscrições das pessoas nas atividades de continuidade (zumba, piscina); 

 É importante a continuidade destas atividades; 

Aspetos a melhorar: 

 Mais antecedência na organização de atividades e divulgação; 

 Melhor e mais clara divisão de tarefas e responsabilidades (ex.: contatos com 

os dinamizadores, etc.) – pode haver um esquema de responsabilidades; 
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 Oferta para as escolas ser mais limitada (não dar tantas opções facilitando a 

organização); 

 Informação mais acessível a todos (ex.: os dinamizadores e as pessoas da 

organização deveriam ter a informação mais presente e organizada);  

 Atrasos e imprevistos que trouxeram muito stress (ex.: dias com atividades em 

4 ou 5 lugares ao mesmo tempo) – evitar no próximo ano, concentrar mais os esforços numa 

ou duas escolas ao mesmo tempo. Sugere-se maior envolvimento da escola no próximo ano, 

para evitar alterações de última hora;  

 Algumas atividades deveriam ser noutra hora (ex.: culinária deveria ter sido à tarde); 

 Alguma confusão com passaportes e carimbos; 

 Atividades a decorrer em simultâneo (ex.: baile e massagens) causam dispersão - 

centralizar as atividades gerais num mesmo espaço (sem ter muitas atividades ao mesmo 

tempo); 

 Nas atividades para crianças a partir dos 9 anos foi mais complicado gerir o grupo – 

será necessário mais apoio ao dinamizador; 

 Natação para crianças – apareceram muitas crianças sem pais e sem autorização o que 

foi muito complicado. No próximo ano não devemos ser tão permissivos; 

 Prever mais atividades para crianças enquanto os pais estão numa atividade; 

 O tempo de chuva não foi muito favorável; 

 Houve um momento que foi complicado entre o dinamizador e um dos voluntários da 

semana, que de alguma forma retirou a sua autoridade; 

 No grupo de adultos na piscina houve alguns que de alguma forma destabilizaram o 

grupo e recusavam a orientação do dinamizador; 

 A mudança de pormenores do autocarro foi complicado e trouxe alguns 

constrangimentos;  

 O torneio de futebol ficou pouco ligado à semana Mira em Movimento mas mais à Loja 

Mira Jovem; 

 Pouca gente na corrida; 

 

Sugestões para futuro 

 Pensar se as atividades nas escolas podem ser por exemplo trimestrais (ex.: nos 1s 3 

meses há judo, nos 2ºs há capoeira, etc.) 

 Pensar em como não excluir crianças das atividades (se não puderem pagar ou pais não 

quiserem);  
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 Mercado foi muito positivo, poderia ter sido na 1a semana para divulgar atividades e 

fazer inscrições; 

 Ser a MirAtiva a fazer a intermediação entre dinamizadores das atividades e as escolas 

(facilitando a comunicação) e de forma a promover a relação entre escola e 

comunidade, valorizando os saberes dos jovens locais (que podem ser dinamizadores e 

acompanhar outros dinamizadores nas atividades); 

 Fazer preços mais acessíveis para os sócios MirAtiva (ex.: 0,50) e cobrar taxa de 

inscrição a não sócios (2 euro); 

 Atividades mais promissoras e que estamos em condições de oferecer com mais 

qualidade ao final da tarde: capoeira, judo, breakdance;  

 Atividades a oferecer em horário escolar/ como atelier 1x por mês para cada turma: 

o Teatro – a continuar com a turma da Prof Ana (José Garcês) com o GTO 

gratuitamente como troca pelo apoio da escola nas férias Azimaia;     

o Dança (Cem Passos) – ver preço simbólico a pagar pelos alunos (terá que ser 

de manhã): 

 Adotar um sistema de workshops para os adultos (com pagamento sessão a sessão); 

 Fazer proposta concreta a escolas – até final Abril; 

 É importante que o espaço seja gratuito (ex.: na escola) para que se possa pagar o 

dinamizador; 

  Podem haver ateliers gratuitos para as turmas experimentarem as modalidades em 

que há atividades regulares; 

  Deve sempre ser cobrado um valor, mesmo que simbólico, pelas atividades; 

  Não esquecer o projeto do Mural e montras – inserir no porta a porta e nas atividades 

de requalificação; 

  Pensar em projeto de natação escolar;  

 

Impactos positivos da semana: 

Denotamos que após esta semana de atividades desportiva, saúde e bem-estar e 

convívio as pessoas despertaram para outras formas de despender o seu tempo e seu 

dinheiro, no que toca ao aproveitamento de todas as modalidades que se inscreveram para 

dar continuidade e melhorar a sua qualidade de vida.  

Das 28 crianças na faixa etária dos 3 aos 5 que participaram em atividades aquáticas 12 

estão a praticar a modalidade, assim como das 5 senhoras que participaram na atividade de 

hidroginástica duas delas estão a praticar como medida de prevenção e lazer no Holmes Place 
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através do Heartbeat, e 3 estão a fazer acompanhamento dietético e nutricional, e 1 esta a 

fazer acompanhamento domiciliário de fisioterapia também com a Heartbeat. 

Conseguiu-se suscitar interesse da parte da comunidade escolar em dar continuidade 

ao teatro nomeadamente uma turma na José Garcês com o Grupo Teatro Oprimido do bairro 

(grupo GTO do casal da Mira),  

Os contatos estabelecidos na semana levaram já a novas colaborações:  

 Atividades conjuntas entre Azimaia e Festirecreio/Heartbeat nas férias 

da páscoa;  

 Já existe um Protocolo entre Junta e Associação MirAtiva para facilitar 

a obtenção dos recursos para a semana mira em movimento no próximo ano; 

 Dois dos dinamizadores Mira em Movimento começaram já como 

colaboradores da empresa HeartBeat/Festirecreio.  

 Os dinamizadores das atividades apresentaram uma proposta às 

escolas com vista a propor aulas regulares de capoeira, dança e judo em Junho e no 

próximo ano letivo. 

 

  

 

Sugestões 

- Levar o filme de apresentação para a comissão social de freguesia; 

- Colocar no site da junta colocar fotos do evento; 

 


