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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 – janeiro de 2021 

 
INFORMAÇÃO 

Cara Vereadora,  
Resumo do trabalho da DIS, realizado no mês de janeiro de 2021: 
 
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 319 283     669 1300 231 383 

Azambuja 390 1302     1213 3050     

Vale Aveiras 289 1164     705 1541 492 333 

total  998 2749 0 0 2587 5891 723 716 
Nos campos assinalados a amarelo não existem dados disponíveis.  
 

Creche Municipal de Manique do Intendente foram fornecidos no mês em análise 286 refeições. 
 
No período de confinamento, compreendido entre os dias 25 de janeiro a 29 de janeiro, foram servidas 541 
refeições em modo “take-away”: 
-8 refeições para alunos em regime de acolhimento nos vários estabelecimentos escolares do concelho para o 
efeito; 
- 533 refeições em regime de “take-away”; 
Sendo que 182 refeições são transportadas, diariamente pela CMA, Junta de freguesia de Alcoentre e 
Associação ADL Alcoentre e entregues nos domicílios. 
 
Aplicação de apoios às famílias no âmbito das medidas Covid19, no que concerne à revisão e atualização das 
mensalidades dos alunos da Creche Municipal. 
 
O Município de Azambuja adquiriu, e distribuiu, 50 “webcams” destinadas aos vários estabelecimentos de 
ensino dos três Agrupamentos de Escolas do Concelho. São câmaras de vídeo compatíveis com os meios 
informáticos já existentes nas diversas escolas da área do Município. A aquisição deste acessório audiovisual 
será uma mais-valia em termos tecnológicos, possibilitando nomeadamente atividades de interação à 
distância, por via digital. Por outro lado, no atual contexto de pandemia, muitos professores passam a ter 
condições para transmitirem as suas aulas para os alunos que se encontrem, por exemplo, em situação de 
confinamento. 
O investimento municipal nestas 50 câmaras foi de cerca de 1.500,00 euros, dando cobertura a todos os 
estabelecimentos de ensino do concelho, sendo as mesmas distribuídas pelo Agrupamento de Escolas do Alto 
de Azambuja, pelo Agrupamento de Escolas de Vale-Aveiras e pelo Agrupamento de Escolas de Azambuja, 
incluindo a Escola Secundária. 
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No que concerne aos transportes escolares (públicos e municipais) no mês em análise foram realizados os 
procedimentos abaixo indicados: 
Rede Pública 
Requisições anuais de TE – 3 alunos 
Processos indeferidos e respetivas notificações – 10 alunos (ensino profissional) 
Notificações a EE para levantar o cartão de passe – 5 alunos 
Reembolsos – 10 alunos 
Suspensão dos serviços de alugueres: RT e Cruz Vermelha 
Rede Municipal 
Requisições anuais de TE – 7 alunos 
Após o encerramento dos Estabelecimentos de Ensino – transporte de 2 alunos abrangidos pelo DL 
Diversos: 
Atendimento telefónico e por e-mail 
Fundo Social Municipal - novembro, dezembro. 
Conferência de Faturas - novembro, dezembro. 
Carregamento dos alunos na aplicação EDUBOX 
 
O Projeto As viagens do Zambujinho, embora com as suas viagens suspensas continua a desenvolver e a 
realizar o trabalho de promoção do património do concelho junto da comunidade educativa no período em 
questão realizaram-se: 
Partilha de memórias na rede social Facebook de várias Rotas realizadas em anos letivos anteriores e 
publicação do projeto, atividades, jogos e demais material lúdico-pedagógico; 
Elaboração de jogos lúdico-pedagógicos digitais para integração o Web Site e revisão do mesmo; 
Reformulação de algumas Rotas e atualização dos materiais inerentes ao projeto. 
 
Ação Social  
Continuidade da aplicação das medidas de apoio social às famílias através de: 
Banco de voluntários – 15 pessoas disponíveis para colaborar. Articulação com o grupo de voluntários do Alto 
Concelho, através da Associação ADL, Alcoentre. Os voluntários da Associação ADL colaboraram na entrega de 
refeições ao domicílio aos alunos da EB Alcoentre.  
Banco Local Voluntariado – 29 – reforço da campanha de angariação de voluntários e preparação das 
atividades que irão ser desenvolvidas pelos voluntários resultante de inúmeros pedidos de apoio que chegam 
aos serviços de Ação Social. Esta é uma parceria com a Divisão de Desporto e Juventude. 
 

Relativamente aos apoios solicitados e 
prestados foram atribuídos no âmbito: 

- POAPMC- 350 pessoas (135 agregados). 
Destas 131 famílias, 32 usufruem do apoio 
domiciliário realizado pela colaboradora 
afeta ao programa operacional; 

- Cheques: Sociais -206 pessoas (65 
agregados) + Farmácia – 85 pessoas; 

- Cabazes COVID-6 cabazes (14 famílias num 
total de 54 pessoas). 
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Realização de:  
- Visitas Domiciliárias – 7 
- Atendimentos Sociais – 15 
- Acompanhamentos Psicológicos – 4 
- Pedidos de transporte CVP / BV – 2 
-Atendimento ao migrante:  
Acompanhamento a agregados familiares 
(CLAIM) - 23 atendimentos 
    
 
 
 
No âmbito dos apoios às IPSS, chegaram os pedidos de pagamento enquadrados na proposta 85/P/2020, foram 
realizados os seguintes pagamentos: 

Instituição - janeiro VALOR PAGO 

Santa Casa da Misericórdia Azambuja 100,00 € 

total 100,00 € 

 
No âmbito do GIP foram realizados 415 atendimentos no mês de janeiro. No que concerne ao atendimento ao 
público foram realizados de acordo com o serviço os seguintes atendimentos presenciais/telefónicos: 
 
 

GIP 287 
CLAIM 32 
AÇAO SOCIAL  86 
EDUCAÇÃO  1 
OUTROS 9 

TOTAL 415 
 
 
EMIC 
A EMIC no âmbito dos apoios psicológicos de continuidade realizou 96 sessões de acompanhamento 
psicológico de crianças e jovens. Estão em acompanhamento psicológico 32 crianças e jovens e 2 Encarregados 
de Educação. Em relação à mentoria, foram realizadas 4 sessões. Foram ainda realizadas 11 sessões de 
acompanhamento parental individualizado. 
Quanto à implementação de ações foram realizadas 6 sessões de Mindfullness, envolvendo um total de 120 
crianças. 
Realizadas 9 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, grupo de pais), num total de 223 registos. 
Iniciou no dia 26 o 8º Grupo de pais online com 6 participantes. 
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A EMIC iniciou ainda a preparação e a divulgação de duas ações online para promoção de estratégias de 
Mindfulness: “Professores à beira de um ataque de nervos” e Profissionais de Saúde à beira de um ataque de 
nervos.” 
A tem divulgado nos meios de comunicação social diversos conteúdos na página de Facebook da EMIC. 
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 27 sessões a jovens e famílias. Foram 
ainda realizadas 6 VD a agregados familiares residentes na freguesia de Alcoentre, Aveiras de Baixo e 
Azambuja. 
Foram ainda realizadas 23 reuniões com os professores e diretores de turma, bem como com os pais e 
encarregados de educação.  
Foram recebidas nas linhas telefónicas de apoio 16 chamadas. Essencialmente foram assuntos relacionados 
com questões práticas e informações gerais questões relacionadas com Refeições escolares/Esclarecimentos 
sobre equipamentos informáticos), mas também pedidos de apoio social. 
 
No que concerne ao apoio da Terapia da fala foram realizados: 

Avaliação e Rastreio em Terapia da Fala 
Nível de Ensino Nº Casos Reuniões Avaliação Professores  

Pré-Escolar 8  
Foram realizadas reuniões com professores titulares de Turma, 
Educadores, Psicólogos e técnicos das Equipas EMAEI 
 
Faixa etária dos alunos sinalizados:  
5-13 anos 

1º Ano 16 
2º Ano 8 
3º Ano 4 
4º Ano 8 
5º Ano 3 
6º Ano 3 
7º Ano 3 
Total 53 

 
UTICA:  

Embora as atividades letivas presenciais da UTICA se encontrem suspensas, a universidade da terceira 
idade do concelho de Azambuja continua ativa e em contacto com os seus alunos e professores, no 
mês de janeiro de 2021 foram realizadas: 
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Funcionamento UTICA: 
N.º de 

registos  
Contactos Telefónicos realizados alunos 
e professores 100 
Contactos realizados alunos e 
professores através de Correio 
eletrónico 119 
Atendimento presencial com marcação 11 
Atendimento presencial sem marcação 3 
Atividades desenvolvidas 10 

 
Atividades desenvolvidas:  
Publicações de informações, sugestões e conselhos para enfrentar a atual pandemia que nos assola;  
Celebração do Dia Internacional do Voluntário;  
Publicação de celebrações e dias Festivos, Natal, Passagem de Ano e Dia de Reis;  
Participação/divulgação nas Atividades da Rede de Universidades Sénior (RUTIS);  
Participação em estudos de carácter científico sobre o impacto da Pandemia COVID-19 na população sénior;      
Participação no Projeto “Paul Natura – Conhecer para proteger”;   
Participação no Projeto "Uma boa ação por dia, não sabe o bem que lhe fazia”;  
Início de elaboração de uma história conjunta, com o tema "Ser estudante sénior" a desenvolver, com o intuito 
de publicação no dia nacional do estudante (24 de março);    
Início de estruturação de Atividade "Como se come aqui…" Recolha gastronómica com o apoio da Professora 
Carla Pires da disciplina de Métodos Alimentares;   
Início de estruturação de atividade de âmbito solidário e de partilha de conhecimentos.    
 
 
Azambuja, 02 de fevereiro de 2021 
 

A Vereadora dos Pelouros 
 

 
Sílvia Margarida Narciso Vítor 

 
 
 
 
 
 

 


