
1 
 

 
C Â M A R A    M U N I C I P A L    D E    A Z A M B U J A 

 
DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIOEDUCATIVA - DIS 

 

               
Para:  Vereadora Sílvia Vítor 
Assunto: Atividades da DIS – dezembro de 2020 

 
INFORMAÇÃO 

Cara Vereadora,  
Resumo do trabalho da DIS, realizado no mês de dezembro de 2020: 
 
Educação 
No que concerne ao fornecimento de refeições e suplementos foram fornecidas: 

Agrupamento Suplementos alimentares - N.º alunos Refeições - N.º alunos 
pré-escolar  1.º CEB  2.º CEB 3.º CEB pré-escolar  1.º CEB  2.º CEB 3.º CEB 

Alto Azambuja 294 362 67 132 715 1174 140 283 
Azambuja 250 885     891 2125     

Vale Aveiras 220 957     629 1235 404 235 
total  764 2204 67 132 2235 4534 544 518 

Nos campos assinalados a amarelo temos não temos os dados disponíveis.  
 

Creche Municipal de Manique do Intendente foram fornecidos no mês em análise 328 refeições. 
 
Foram adquiridas de 1258 (mil duzentos e cinquenta e oito) mesas e 1258 (mil duzentos e cinquenta e oito) 
cadeiras para as escolas de primeiro, segundo e terceiro ciclos do ensino básico do concelho de Azambuja, que 
ainda não estavam equipadas com mesas individuais, nomeadamente: 
Agrupamento Vale Aveiras: EB Vale Aveiras e EB Aveiras de Cima 608 mesas e 608 cadeiras 
Agrupamento Alto Azambuja: EB Manique do Intendente 86 mesas e 86 cadeiras 
Agrupamento Azambuja: EB Azambuja 564 mesas e 564 cadeiras. 
 
 
Ação Social  
Banco de voluntários – 15 pessoas disponíveis para colaborar. Articulação com o grupo de voluntários do Alto 
Concelho, através da Associação ADL, Alcoentre. 
Banco Local Voluntariado – 16   
 
Relativamente aos apoios solicitados e prestados foram atribuídos no âmbito: 
- POAPMC- 339 pessoas (131 agregados) e estão para aprovação 4 famílias num total de 351 pessoas. Destas 
131 famílias, 32 usufruem do apoio domiciliário realizado pela colaboradora afeta ao programa operacional.  
- Cheques: Sociais -199 pessoas (62 agregados) + Farmácia – 89 pessoas  
- Cabazes COVID-14 cabazes (14 famílias num total de 54 pessoas) 
 
Realização de:  
- Visitas Domiciliárias – 10 
- Atendimentos Sociais – 13 
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- Acompanhamentos Psicológicos – 4 
- Atendimento ao migrante – Acompanhamento a agregados familiares (CLAIM)- 25 atendimentos 
- Entrega de Cabazes de natal- 65 famílias abrangidas 
- Colaboração com o Grupo de Escuteiros de Aveiras de Cima na Entrega de Cabazes de Natal – 28 famílias 
abrangidas 
- Realização de campanha de solidariedade de angariação de artigos para bebé e criança, no âmbito da Loja 
Social que visa reforçar a capacidade da Loja e ir ao encontro das necessidades dessas famílias. 
 
No âmbito dos apoios às IPSS, chegaram os pedidos de pagamento enquadrados na proposta 85/P/2020, foram 
realizados os seguintes pagamentos: 

Instituição - dezembro VALOR PAGO 
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL AVEIRAS CIMA 550,00 € 

total 550,00 € 
 
No âmbito do GIP foram realizados 232 atendimentos no mês de dezembro. No que concerne ao atendimento 
ao público foram realizados de acordo com o serviço os seguintes atendimentos presenciais/telefónicos: 
 
 
 
 
                          
 
 
EMIC 
A EMIC no âmbito dos apoios psicológicos de continuidade realizou 27 sessões de acompanhamento 
psicológico de crianças e jovens. Estão em acompanhamento psicológico 26 crianças e jovens e 2 Encarregados 
de Educação. Foram ainda realizadas 4 sessões de acompanhamento parental individualizado. 
Quanto à implementação de ações foram realizadas 7 sessões de Mindfullness, envolvendo um total de 111 
crianças. 
Realizadas 4 reuniões com Direções de Agrupamento, IPSS, Vereação, Equipa, Professores e Encarregados de 
Educação. 
Concretização de contactos em diversas modalidades (Direções de agrupamentos, projetos, ações, professores, 
DT e jovens), num total de 13 registos. 
A EMIC realizou e editou ainda, 1 vídeo com o objetivo de divulgação das várias ações realizadas ao longo do 
ano 2020, nos meios de comunicação social, na página de Facebook da EMIC onde é realizado uma gestão de 
conteúdos semanal. 
A decorrer, extra PIICIE LT dois projetos “Uma boa ação por dia, não sabe o bem que lhe fazia” e o 
desenvolvimento de um jogo e Ebook relativo ao Livro “Em Busca do Tesouro da Feira de Maio”. Ambos os 
projetos esperam envolver a comunidade educativa e comunidade em geral. 
  
 
Azambuja Integra 
No âmbito dos apoios psicológicos de continuidade foram realizadas 41 sessões a jovens e famílias. Foram 
ainda realizadas 7 VD a agregados familiares residentes na freguesia de Alcoentre, Aveiras de Baixo e União de 
freguesias. 
Foram ainda realizadas 8 reuniões com os professores e diretores de turma, bem como 6 reuniões com os pais 
e encarregados de educação.  

Serviço n.º atendimentos 
CLAIM 43 
AÇAO SOCIAL 103 
EDUCAÇÃO 0 
OUTROS 10 
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Foram recebidas nas linhas telefónicas de apoio 41 chamadas. Essencialmente foram assuntos relacionados 
com questões práticas e informações gerais (6), para apoio psicológico (14) de destacar que a faixa etária que 
solicita este tipo de apoio enquadra-se no grupo 68-84 anos e (21) para esclarecimentos sobre apoio social e 
esclarecimentos sobre procura de emprego. 
Realização de rasteio e avaliações em Terapia da fala, foram realizados no pré-escolar (4), 1.º CEB (25) 2.º CEB 
(7) e 3.º CEB (2) a alunos cujas faixas etárias situam entre os 4 e 13 anos. 
 
 
UTICA:  
Participação no projeto da equipa EMIC; 
Acompanhamento a alunos por meio de telefone e e-mail; 
Desafios lançados para participação de atividades; 
Atendimento presencial a Munícipes que pretendem informações relacionadas com a UTICA e inscrições; 
Construção de um pai Natal para representar a UTICA no Jardim do Natal; 
Início de elaboração em barro de presentes de Natal; 
Enviados para os alunos e professores 80 postais de Natal; 
Colocação de um postal de Boas Festas no FACEBOOK da UTICA; 
Realização de contactos aos alunos. Dinamização de atividades através das redes sociais e email. 

 

 
 


