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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 – maio de 2021 

 
INFORMAÇÃO 

Cara Vereadora,  
 
Resumo do trabalho da DIS, realizado no mês de maio de 2021: 
Educação 
Durante o mês de maio foram servidas cerca de 13 000 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 601       1375 1483       
Azambuja 592       1890 4754       

Vale Aveiras 459 459     1217 2366       
total  1652 459 0 0 4482 8603 0 0 0 

Nota: Campos assinalados amarelo, não dispomos dos dados. 
 
Na Creche Municipal de Manique do Intendente no mês de maio foram servidas 485 refeições, na modalidade 
presencial.  
 
No âmbito dos Transportes Escolares (públicos e municipais) no mês em análise foram transportados: 

TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS   Pré-
Escolar 

1.º 
Ciclo 

2.º 
Ciclo 

3.º 
Ciclo 

Ensino 
Secundário Totais 

AGRUPAMENTO DE AZAMBUJA             
EB e JI Boavida Canada 7 21 0 0 0 28 
EB Azambuja 0 3 7 3 0 13 
EB da Socasa 0 5 0 0 0 5 
EB Prof. Inocêncio Carrilho Lopes 0 5 0 0 0 5 
Escola Secundária de Azambuja 0 0 0 3 8 11 
EB e JI de Vila Nova da Rainha 1 7 0 0 0 8 
N.º Total de alunos transportados no Agrupamento de Azambuja 8 41 7 6 8 70 
AGRUPAMENTO VALE-AVEIRAS             
EB Vale Aveiras 0 9 0 0 0 9 
EB Vale do Brejo 0 7 0 0 0 7 
JI de Aveiras de Cima 4 0 0 0 0 4 
N.º Total de alunos transportados no Agrupamento Vale Aveiras 4 16 0 0 0 20 
AGRUPAMENTO DO ALTO DE AZAMBUJA             
EB e JI Alcoentre - Circuito 1 (Quebradas, Tagarro, Vale Camarinha, São 
Salvador, Espinheira) 12 23 0 0 0 35 
EB e JI Alcoentre - Circuito 2 (Vale Carril, Casais da Caneira, Casais das 
Boiças) 3 15 0 0 0 18 
EB e JI de Manique do Intendente - Circuitos 3/4 (Albergaria, Assentiz, 
Arrifana, Casais Além, Vila Nova de São Pedro, Torre de Penalva, Maçussa) 15 16 0 1 0 32 
N.º Total de alunos transportados no Agrupamento do Alto de Azambuja 30 54 0 1 0 85 
N.º Total de alunos transportados em Transportes Municipais  42 111 7 7 8 175 
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TRANSPORTES ESCOLARES REDE PÚBLICA RT CP Ambulância Anulados/ 
Indeferidos Totais 

AGRUPAMENTO DE AZAMBUJA           
EB Azambuja  36 2 0 4 42 
Escola Secundária com 3.º ciclo de Azambuja  128 9 0 1 138 
N.º Total de alunos transportados no Agrupamento de Azambuja 164 11 0 5 180 
AGRUPAMENTO VALE-AVEIRAS           
EB Vale Aveiras 70 0 1 1 72 
N.º Total de alunos transportados no Agrupamento Vale Aveiras 70 0 1 1 72 
AGRUPAMENTO DO ALTO DE AZAMBUJA           
EB Manique do Intendente 88 0 0 1 89 
N.º Total de alunos transportados no Agrupamento do Alto de 
Azambuja 88 0 0 1 89 
ALUNOS EM ESCOLAS EXTERNAS FORA DO CONCELHO           
Alunos a estudar em EE fora do Concelho 73 15 0 17 105 
N.º Total de alunos a estudar em EE fora do Concelho 73 15 0 17 105 
N.º Total de alunos transportados em Transportes Escolares da 
Rede Pública 322 11 1 7 446 
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Foram ainda realizados no âmbito dos transportes escolares (rede municipal e pública os seguintes procedimentos:  
Reembolsos - 20 alunos 
Cálculos de custos por % de comparticipação - Ano Civil 2019 - CIMLT 
Cálculos de Custos - COVID - 1.º trimestre 2021 - AMT - Autoridade da Mobilidade e dos Transportes 
Reuniões de trabalho com EDUBOX para elaboração dos Circuitos da Rede Municipal, correções de erros na aplicação e 
ajustes à realidade do Municipio de Azambuja 
Fundo Social Municipal 
Atendimentos aos alunos 
Análise de requerimentos e requisições de transporte 2020/2021 - Rede Pública e Rede Municipal 
Análise de requerimentos 2021/2022 - Rede Municipal/SIGA-Edubox 
Ajustes à circulação dos transportes escolares em virtude das diversas obras na via pública do Concelho 

 
No mês de maio, a equipa do projeto “As viagens do Zambujinho”, continuou a realizar o trabalho de promoção do 
património do concelho junto da comunidade educativa, nomeadamente: 
Conclusão da elaboração do jogo de cartas lúdico-pedagógico sobre o concelho de Azambuja baseado nas rotas 
existentes e destacando todas as freguesias do concelho. O jogo destinou-se a todos os alunos do 1.º CEB, dos 3 
agrupamentos de escolas do concelho, no Dia Mundial da Criança;  
- Continuidade às atividades divulgadas na página do facebook “As viagens do Zambujinho – à distância e com 
segurança continuamos o nosso trabalho”, realizada com a colaboração dos Parceiros do Projeto. 
 
Na página do facebook do projeto realizaram-se as seguintes interações: 
- Dia da Mãe, 2 de maio, elaborou-se um postal alusivo ao dia e partilhou-se um Jogo do serviço de desporto e 
Juventude do Município. 
- Quinta feira de espiga/quinta-feira de Ascensão, 13 de maio, partilhou-se tradições, o significado do dia e do ramo 
de espiga. 
- Dia Mundial das abelhas, assinalou-se no dia 20 de maio, partilhamos uma campanha de sensibilização em defesa 
deste animal tão pequeno, mas tão importante para nós e lançámos um desafio de descoberta sobre o que está ao 
nosso alcance para ajudar a preservar a vida deste animal e consequentemente o nosso planeta. 
 
 
Ação Social  
Continuidade da aplicação das medidas de apoio social às famílias através de: 
Banco Local Voluntariado – 1 novo voluntário inscrito.  
 
 
Relativamente aos apoios alimentares 
solicitados e prestados foram atribuídos no 
âmbito: 
- Cheques:  
a) Sociais -251 pessoas (corresponde a 79 
agregados);   
b) Farmácia – 103 pessoas; 
Apoio alimentar direto:  
- Cabaz COVID – 1; 
- POAPMC- 354 pessoas (136 agregados).  
Foram ainda realizados apoios de outro âmbito, nomeadamente:  



Página 4 de 8 
 

- Visitas Domiciliárias – 7 
- Atendimentos Sociais – 19 
- Acompanhamentos Psicológicos a adultos – 12 
- Avaliações sociais escolares - 2 
-Atendimento ao migrante – Acompanhamento a agregados familiares (CLAIM)- 34 atendimentos. 
  
No âmbito dos apoios às famílias através das IPSS, foram realizados os pagamentos os seguintes pagamentos: 

Instituição   VALOR PAGO 
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL AVEIRAS CIMA 550,00 € 
Centro SOCIAL E PAROQUIAL AZAMBUJA 1 400,00 € 

total 1 950,00 € 
 
No âmbito do GIP foram realizados 487 atendimentos no mês de maio. No que concerne ao atendimento ao 
público foram realizados de acordo com o serviço os seguintes atendimentos presenciais/telefónicos: 
 
 

 
 
 
 
Plano Municipal para a Igualdade – Azambuja + Igual  
No âmbito da realização do Plano Municipal para a Igualdade do concelho realizou-se a primeira atividade, em 
formato online, denominada world café. Trata-se de um modelo de dinâmica de grupo, que assenta num processo 
criativo e estruturado de geração e integração de ideias sobre um tema. Este world café, dedicado à problemática 
da Igualdade, incentivou o debate à volta de três questões específicas. Os participantes foram convidados a 
desconstruir os estereótipos de género nas escolhas vocacionais, quer académicas quer profissionais, bem como a 
diagnosticar a situação da violência no namoro e, 
ainda, a abordar a conciliação das esferas pessoal, 
familiar e profissional na vida quotidiana. 
Esta iniciativa contou com aproximadamente 40 
participantes, entre eleitos locais, dirigentes e 
técnicos municipais e alguns representantes de 
diversas entidades nacionais e da comunidade 
concelhia. Todos deram o seu contributo, no sentido 
de identificar o problema e lançar pistas para o 
resolver ou minimizar. E como se pretende envolver 
numa parceria alargada, não só as instituições, mas 
também toda a sociedade civil, haverá outras 
formas de participação, em que todos os cidadãos 

GIP 487 
CLAIM 61 
Ação Social 86 
Educação 3 
Outros 14 

TOTAL 651 
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terão oportunidade de colaborar e dar a sua opinião. No final, todas as ideias discutidas serão integradas e as 
sugestões apresentadas serão consideradas na construção do Plano de Ação. 
Todo o trabalho em curso concorre para os objetivos do plano, desde logo a desconstrução dos estereótipos de 
género nas escolas e nos percursos formativos dos jovens e crianças desde a creche, bem como a promoção da 
inserção das pessoas mais velhas na comunidade, eliminando o seu isolamento e potenciando o contributo dos 
seus saberes para o desenvolvimento coletivo. São, igualmente, metas do plano a promoção de um Pacto 
Municipal para a conciliação das esferas profissional, familiar e pessoal que envolva todos os agentes – Câmara 
Municipal, Juntas de Freguesia, empresas, sindicatos, associações, todas as trabalhadoras e todos os trabalhadores; 
e, ainda, a instituição de um balanço anual relativo à igualdade e não discriminação a ser discutido nos diferentes 
órgãos autárquicos. 
 
 
Dias comemorativos 
O município de Azambuja assinalou o 
Dia Internacional da Família no dia 15 
de maio, com uma sessão de 
mindfulness, com a colaboração da 
EMIC Azambuja. A sessão foi 
direcionada a todas as famílias e teve 
como objetivo auxiliar no apoio à 
aplicação de ferramentas para a 
promoção de serenidade, 
tranquilidade e proteção, que são 
fatores muito importantes para todos 
os indivíduos e famílias, 
principalmente no contexto de 
pandemia. 
A data foi escolhida pela Assembleia 
Geral da ONU e foi comemorada pela 
primeira vez em 1994. A celebração do 
dia visa reforçar a importância da 
família na estrutura do núcleo familiar 
e o seu relevo na base da educação infantil, passar a mensagem de união, amor, respeito e compreensão 
necessárias para o bom relacionamento de todos os elementos que compõem a família, chamar a atenção da 
população para a importância da família como núcleo vital da sociedade e para os seus direitos e 
responsabilidades, sensibilizar e promover o conhecimento relacionado com as questões sociais, económicas e 
demográficas que afetam a família. 
 
Dia Nacional da Luta contra a Obesidade, 22 de maio, o município Azambuja assinalou a data reforçando para a 
importância da promoção da prática de exercício físico, de forma a prevenir o aumento da obesidade, em especial a 
infantil e juvenil, assim como a adoção de hábitos alimentares saudáveis com A comemoração do dia visa 
sensibilizar a população para o problema da obesidade e das doenças associadas, assim como das implicações da 
obesidade na saúde humana. 
Foi elaborado folheto de sensibilização:  
 https://www.cm-
azambuja.pt/images/stories/Desporto/2021/folheto_dia_nacional_luta_contra_obesidade_2021.pdf 
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EMIC 
A EMIC no âmbito dos apoios psicológicos de 
continuidade realizou 121 sessões de 
acompanhamento psicológico de crianças e 
jovens. Estão em acompanhamento 
psicológico 19 alunos, 1 deles em sessões 
bissemanais e 2 Encarregados de Educação. 
Em relação ao programa de mentoria, foram 
realizadas 2 sessões.  
 
 
 
 
Foram dinamizadas 28 sessões de Oficinas de Mindfullness presenciais, em 8 turmas de 1º Ciclo, do agrupamento 
de escolas do alto de Azambuja, num com cerca de 100 participantes por semana. Dinamizou-se ainda, 4 Sessões 
de 2horas, da Formação de Mindfulness para Pré-escolar “Crescer Mindfulness”, para 8 educadoras, de 2 
agrupamentos de Escolas. 
Foram realizadas 4 Aulas na 
Natureza, no Paúl Natura de 
Manique do Intendente, com 3 
turmas de 7º e 8º anos do 
Agrupamento de Escolas de 
Azambuja num total de 69 
alunos participantes.  
Dinamização de 5 sessões em 
turma relativas ao projeto 
TransformARTe, envolvendo 
um total de 80 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.  No âmbito deste projeto, realizaram-se 
ainda 2 Workshops de Street Art, com o Artista Tiago Hacke, um em Aveiras de Cima e outro em Manique do 
Intendente, num total de 63 alunos participantes. 
Foram ainda realizadas 5 sessões para finalizar o projeto Cultura na Ponta dos Dedos, de promoção do Livro “Em 
Busca do Tesouro da Feira de Maio”. Neste projeto foram desenvolvidos jogos online pelos alunos do Curso 
Profissional Técnico de Informática – Sistemas. Esta iniciativa foi divulgada no dia 1 de junho. 
Foram realizadas 3 sessões no âmbito do programa de Mediação e Gestão Construtiva de Conflitos com uma turma 
do 5º ano do AEAA, que conta com 16 alunos. 
No âmbito do Programa de Intervenção em Resolução de Conflito, foram realizadas 2 sessões com uma turma do 
4º ano, do Centro Escolar de Alcoentre, que conta com 15 alunos. 
Relativamente ao Programa DOVE-Eu confiante, foram realizadas um total de 11 sessões, com duas turmas do 8º 
ano do AEAA e uma turma do 8º ano do AEAzb, num total de 55 alunos.  
 
A decorrer, extra PIICIE LT tem o projeto “Uma boa ação por dia, não sabe o bem que lhe fazia” que procura 
envolver a comunidade educativa e comunidade em geral. 
Azambuja Integra 
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No âmbito dos apoios psicológicos de continuidade foram realizadas 52 sessões a jovens e famílias. E realização de 
duas visitas domiciliárias a famílias da freguesia de Aveiras de Cima 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 
CSP Aveiras de Baixo 
JF Aveiras de Cima 

8 Sessões Projeto TransformARTe  
3 Workshops de pintura Cidadania Ativa e Participação Jovem    

 
Foram recebidas nas linhas telefónicas de apoio 23 chamadas, nomeadamente: pedidos de apoio psicológico (5) 
pertencentes à faixa etária 18-22 anos, apoio social (6) faixa etária 44-55 anos e informações gerais e 
esclarecimentos (12), enquadrados na faixa etária 34-39 anos. 
 
No que concerne ao apoio da Terapia da fala foram realizadas: 

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

 
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 maio de 2021 foram realizadas: 
Funcionamento UTICA: N.º de registos  
Contactos Telefónicos realizados alunos e professores  4 
Contactos efetuados alunos e professores através de Correio eletrónico 758 
Contactos recebidos alunos e professores através de Correio eletrónico 57 
Contactos realizados por vídeo chamada 10 
Atendimento presencial com marcação  3 
Atendimento presencial sem marcação 2 
Atividades desenvolvidas 6 

 
Atividades desenvolvidas: 
Continuidade da História partilhada, com o título "Ser estudante sénior";   
Aulas Online de Tecnologia da Informação e Comunicação, com a colaboração do professor voluntário, Ricardo 
Pereira, às quartas-feiras das 14h:00 às 15h:00.  
Aulas Online da disciplina de Alimentação e Saúde, com a colaboração do professor voluntário, Fernando Passos, às 
terças-feiras das 14h:30m às 16h:30m   
Aulas Online na disciplina de Português, realizadas às sextas-feiras das 14:30 às 15:30, com a colaboração da 
professora voluntária Tânia Reis Mata.   
Webinar Ecopoupanças – Contextualizado com as atividades a desenvolver no âmbito do Dia Mundial da Energia 
realizado no dia 27 de maio, com a colaboração da Eng. Diana Loureiro.   
Preparação de Atividades a desenvolver no próximo mês: 
Atividades no âmbito do Bem-estar físico e mental, com a colaboração da Psicóloga Telma Oliveira;    
Preparação do Webinar Cientes e Conscientes - Comemorações da semana do ambiente com a colaboração da Eng.  
Diana Loureiro.   
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Preparação de atividade online de Danças de Salão com o apoio do professor voluntário Miguel Nabeto;  
Preparação de atividade online de Macramé com o apoio da professora voluntária Fátima Leitão;  
Continuidade da Atividade "Como se come aqui.." Recolha gastronómica com o apoio da professora voluntária 
Carla Pires da disciplina de Métodos Alimentares;   
Continuidade de estruturação de Atividade de âmbito solidário e de partilha de conhecimentos;   
Atividades de âmbito Ambiental: na área da Reciclagem, consciencialização sobre a pegada ecológica, com a 
colaboração da Eng. Diana Loureiro.   
   

 


