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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 – abril de 2021 

 
INFORMAÇÃO 

Cara Vereadora,  
 
Resumo do trabalho da DIS, realizado no mês de abril de 2021: 
 
Educação 
Durante o mês de abril foram servidas cerca de 16 000 refeições, com a seguinte distribuição: 

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 Secundário 

Alto Azambuja 590 766 145 269 1400 2284 271 571   
Azambuja 585 1995     1935 4754       

Vale Aveiras 444 1700     1268 2352 720 481   
total  1619 4461 145 269 4603 9390 991 1052 0 

Nota: Campos assinalados amarelo, não dispomos dos dados. 
 
Na Creche Municipal no mês de abril foram servidas 509 refeições, na modalidade presencial. Atualmente a Creche 
Municipal de Manique do Intendente tem 25 alunos. Frequentam 10 crianças (entre os 4 e 12 meses) a sala parque 
e berçário. E na sala de atividades e primeiros passos (12 a 24 meses e 24 e 36 meses respetivamente) 15 crianças. 
Verifica-se que o equipamento está a dar resposta às necessidades das famílias e a corresponder às expectativas 
associadas. 
 
No âmbito dos transportes escolares (públicos e municipais) no mês em análise foram realizados os seguintes 
procedimentos: 

Rede Pública: 
 

Rede Municipal: 
 

Diversos: 
 

Pedidos novos: 2 alunos 
Reembolsos – 14 alunos 

Pedidos novos: 4 
alunos 

Planeamento dos TE para a reabertura do ensino presencial (2.º/3.º 
ciclos – 5 de abril; Ensino secundário 19 de abril); 
Resolução de situações ligadas com cortes na via pública; 
Emissão de faturação e recibos para a Esc. Secundária de Rio Maior; 
Continuação de carregamento dos alunos na aplicação Edubox; 
Elaboração de horários e circuitos Municipais do Agrupamento de 
Azambuja; 
Continuação de contactos com a CP para elaboração de protocolo; 
Edubox – Continuação de reuniões e elaboração de formulário de 
candidatura online e organização de dados para os EE, Escolas e Site 
referente ao ano Letivo 2021/22. 

 
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 várias partilhas e desafios na página do Facebook do projeto: 
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Partilha de memórias na rede social Facebook de várias Rotas realizadas em anos letivos anteriores, 
nomeadamente: 
Rota dos Vigias. com o convite para pesquisa do website da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Alcoentre;  
Rota da Arqueologia com o convite para visitar o website do Museu do Carmo. 
 
Publicação na página da rede social Facebook do projeto, atividades, jogos e demais material lúdico-pedagógico 
nomeadamente: 
Sopa de letras sobre a Rota Ambiental; 
Partilha de informação sobre a comemoração do "Dia Mundial da Atividade Física com aulas online gratuitas - Dia 6 
de abril; 
Partilha de documento denominado "Cápsula do Tempo"; 
Desafio de relato sobre a experiência do feijão realizada há 1 ano; 
Partilha de jogo Lúdico Pedagógico sobre a temática Corona Vírus, "Stop contágio" desenvolvido pela Direção Geral 
de Saúde; 
Partilha de informação sobre o Webinar "O brincar e ser ativo em crianças e jovens após confinamento” dia 28 de 
abril; 
Partilha do projeto "Dá a mão à Floresta"; 
Partilha de atividades sobre o Dia 22 de abril "Dia Internacional da Terra!"; 
Partilha de história digital "O 25 de abril de 1974 contado aos mais pequenos"; 
Partilha de mensagens do Município “A celebrar a liberdade no nosso município"; 
Partilha de atividade Municipal Aulas online "Dia Mundial da Dança 29 de abril"; 
Partilha de Desafio do Município #MAIOÀJANELA. 
 
Preparação da atividade “à distância e com segurança continuamos o nosso trabalho”, realizada com a colaboração 
dos Parceiros que integram o Projeto. 
 
Ação Social  
Continuidade da aplicação das medidas de apoio social às famílias através de: 
Banco Local Voluntariado – 4 novos voluntários inscritos.  
 

Relativamente aos apoios alimentares 
solicitados e prestados foram atribuídos 
no âmbito: 
- Cheques:  
a) Sociais -239 pessoas (corresponde a 
78 agregados);   
b) Farmácia – 85 pessoas; 
Apoio alimentar direto: 
- Cabaz COVID – 1; 
- POAPMC- 354 pessoas (136 
agregados).  
 
 
Foram ainda realizados apoios de outro âmbito, nomeadamente:  
- Visitas Domiciliárias – 13 
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- Atendimentos Sociais – 21 
- Acompanhamentos Psicológicos – 9 
-Atendimento ao migrante – Acompanhamento a agregados familiares (CLAIM)- 38 atendimentos. 
  
No âmbito dos apoios às famílias através das IPSS, enquadrados na proposta 7/P/2021 (que abrange os meses de 
janeiro, fevereiro, março e abril de 2021), foram realizados os pagamentos os seguintes pagamentos: 

Instituição  VALOR PAGO 
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL AVEIRAS CIMA 600,00 € 
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL AVEIRAS BAIXO 100,00 € 

total 700,00 € 
 
No âmbito do GIP foram realizados 378 atendimentos no mês de abril. No que concerne ao atendimento ao público 
foram realizados de acordo com o serviço os seguintes atendimentos presenciais/telefónicos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dias comemorativos: 
O Município de Azambuja assinalou o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, no dia 02 de abril, associando-
se ao movimento internacional “Light it up Blue”. Esta iniciativa consiste em “pintar” o mundo de azul, 
nomeadamente através da iluminação de edifícios e monumentos, com o intuito de sensibilizar e consciencializar 
para a problemática do autismo, que afeta mais de 1% de todas as crianças do mundo. 
 A autarquia aceitou o desafio e iluminou de azul o edifício do Posto de Turismo de Azambuja e a chaminé 
localizada no Jardim Urbano - Dr. Joaquim A. Ramos. 
 O Dia Mundial da Consciencialização do Autismo foi instituído pela ONU em 2007, que definiu a data de 02 de abril 
como marco da mobilização mundial, que tem como objetivo esclarecer o que é o Autismo e disseminar 
informações sobre a importância do diagnóstico e da intervenção precoce. Neste âmbito foi criado o movimento de 
apoio ao autismo, “Light it up blue”. É um movimento global que tem vindo a conquistar a adesão de importantes 
entidades. Em Portugal, o Movimento é liderado pela Associação Vencer Autismo, entidade que tem por objetivo 
ajudar pais e crianças com autismo, fornecendo informação, meios e apoio terapêutico e psicológico a todos 
aqueles que, direta ou indiretamente, convivem com pessoas portadoras de autismo. 
 

Assinalou-se também o Dia Mundial da Saúde, no dia 07 de abril de 2021 com um Webinar sobre o tema “Estado 
de Emergência? Que impacto na saúde intergeracional?” Refira-se que o Dia Mundial da Saúde foi decretado em 
1948 pela Organização Mundial de Saúde na sua primeira Assembleia, com o objetivo de sensibilizar e promover a 
saúde em geral. 

GIP 378 
CLAIM 34 
AÇAO SOCIAL  50 
EDUCAÇÃO  2 
OUTROS 19 
TOTAL 483 
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A iniciativa pretendeu proporcionar a possibilidade de assistir a apresentações credenciadas e uma visão 
esclarecedora acerca da forma como as diferentes 
gerações vivenciam as atuais privações, a forma como 
são geridas e reconhecidas as emoções e as 
consequências a médio e longo prazo do contexto 
pandémico a que estamos sujeitos. Será, ainda, uma 
oportunidade de conhecer quais as respostas que a 
autarquia tem dado à população jovem, sénior e em 
geral, relativamente ao contexto COVID-19. 
 
O Webinar contou com a presença da Vereadora Sílvia 
Vitor, responsável pelo pelouro de saúde e ação social 
da Câmara Municipal de Azambuja, a Dra. Raquel 
Raimundo – Presidente da Direção Regional do Sul da 
Ordem dos Psicólogos Portugueses, Psicóloga e 
Especialista em Psicologia da Educação e, o Professor 
Luís Jacob – Presidente-Fundador da RUTIS (Rede de 
Universidade Sénior), investigador e professor adjunto 
do ensino superior e empreendedor social. 
Assistiram ao Webinar via rede social Facebook do 
Município, cerca de 50 pessoas e através da plataforma 
Zoom com inscrição prévia 34 pessoas. 
 
EMIC 
A EMIC no âmbito dos apoios psicológicos de continuidade realizou 99 sessões de acompanhamento psicológico de 
crianças e jovens. No mês de referência estavam em acompanhamento psicológico 34 alunos, 1 deles em sessões 
bissemanais e 2 Encarregados de Educação.  
No programa de mentoria, foram realizadas 2 sessões. Foram ainda realizadas 3 sessões de acompanhamento 
parental individualizado.   
Foram concretizadas 8 reuniões com professores, educadores e diretores de agrupamento para articulação 
projetos e programas (Projeto MindUp, Crescer Mindfulness; Dove – Eu Confiante, Programa de Mediação e gestão 
de conflitos e Jogo do livro da Feira de Maio)  
Foram dinamizadas 13 sessões de Oficinas de Mindfullness presenciais, em várias Escolas, que contaram com 197 
participantes.  
Foram realizadas 10 Aulas na Natureza, no Paúl Natura de Manique do Intendente, com 10 turmas de 7º e 8º anos 
do Agrupamento de Escolas de Azambuja num total de 189 alunos participantes.  
Dinamizaram-se 9 sessões no âmbito do projeto TransformARTe envolvendo um total de 124 alunos de 6 turmas: 
uma turma do Curso Profissional de Fotografia, uma turma do Curso Profissional de Multimédia, uma turma do 9º 
do AEAA e três turmas do 9º do AEAzb.  
Foram realizadas 4 sessões no âmbito do programa de mediação e gestão construtiva de conflitos com uma turma 
do 5º ano do AEAA, com a participação de 16 alunos.  
Relativamente ao Programa DOVE-Eu confiante, foram realizadas 9 sessões, com duas turmas do 8º ano do AEAA e 
uma turma do 8º ano do AEAzb, num total de 55 alunos.  
Concretização de contactos em diversas modalidades (Direções de agrupamentos, projetos, ações, professores, DT 
e jovens, grupo de pais), num total de 93 registos.  
A EMIC tem divulgado nos meios de comunicação social diversos conteúdos na página de Facebook da EMIC e na 
nova conta do Instagram.  
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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 52 sessões a jovens e famílias. E realização de 
quatro visitas domiciliárias a famílias da freguesia de Aveiras de Baixo e Alcoentre. 
 

Apoio prestado Destinatários 

 
52 Sessões 

 

Alunos Agrupamento de Escolas do Alto de Azambuja 
Alunos Agrupamento de Escolas de Azambuja  
Alunos Agrupamento de Escolas de Vale Aveiras 

 
Foram recebidas nas linhas telefónicas de apoio 15 chamadas, nomeadamente pedidos de apoio psicológico, apoio 
social e informações gerais e esclarecimentos. 
 
No que concerne ao apoio da Terapia da fala foram realizadas: 

6 Reuniões Prof e Educadores  
2 Reuniões Pais/ partilha de Estratégias 
75 sessões Alunos Agrupamento de Escolas de Azambuja e Vale Aveiras 

1 Workshop Habilidades linguísticas no Ensino Pré-Escolar 
 
UTICA  
A Universidade da Terceira Idade do Concelho de Azambuja – UTICA, num formato à distância mantém o seu 
funcionamento e contacto com alunos e professores, no mês de abril de 2021 foram realizadas: 

Funcionamento UTICA: N.º de registos  
Contactos Telefónicos realizados alunos e professores  43 
Contactos efetuados alunos e professores através de Correio eletrónico 480 
Contactos recebidos alunos e professores através de Correio eletrónico 86 
Contactos realizados por vídeo chamada 12 
Atendimento presencial com marcação no domicílio 4 
Atendimento presencial sem marcação 2 
Atividades desenvolvidas 4 
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Partilha de Informações: 
Partilha de informação, Censos 2021;  
Partilha de Informação, Dia Mundial da Atividade Física - Aulas on-line Gratuitas - do município;  
Publicação de celebrações e dias Festivos, Dia Internacional do Café; Início da Primavera; 25 de abril;  
Participação/divulgação nas Atividades da Rede de Universidades Sénior (RUTIS);  
Atividades desenvolvidas: 
Continuidade da História partilhada, com o título "Ser estudante sénior";   
Aulas Online de Tecnologia da Informação e Comunicação, com o apoio do Professor Ricardo Pereira, realizas às 
quartas-feiras das 14:00 às 15:00.  
Aulas Online da disciplina de Alimentação e Saúde, com o apoio do Professor Fernando Passos, realizadas às terças-
feiras das 14:30 às 16:30   
Atividade UTICA "vamos partilhar Cor" através de registos fotográficos enviados por e-mail e partilha na Página do 
Facebook, realizado ao longo do mês de abril;  
Preparação de Atividades a desenvolver no próximo mês: 
Atividades de Cultura Geral, com o apoio do Professor Paulo Carvalho;   
Atividades no âmbito Ambiental, na área da Reciclagem, consciencialização sobre a pegada ecológica, com a 
colaboração da Eng.ª Diana Loureiro, agendada para o mês de junho;  
Atividades no âmbito do Bem-estar físico e mental, com a colaboração da Psicóloga Telma Oliveira;    
Continuidade da Atividade "Como se come aqui.." Recolha gastronómica com o apoio da Professora Carla Pires da 
disciplina de Métodos Alimentares;   
Continuidade de estruturação de Atividade de âmbito solidário e de partilha de conhecimentos;   
Aulas Online na disciplina de Português, realizadas às sextas-feiras das 14:30 às 15:30, início a 7 de maio.   
   

 


