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Introdução
Realizaram-se neste último trimestre as actividades programadas nas
Opções do Plano para este período de 1 de Outubro a 31 de Dezembro.

As Opções aprovadas em sede de Assembleia de Freguesia estão todas
realizadas pelo que nos apraz registar.

O período em apreço é seguidamente detalhado.
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Educação
• Dando cumprimento ao plano de acção para 2008, teve lugar em
Outubro, a Cerimonia comemorativa do inicio do novo ano
escolar, com a recepção aos Professores, Educadores e pessoal
auxiliar.
• Festa de São Martinho – dirigida às crianças dos Jardins-deInfância da Freguesia. Teve lugar no dia 11 de Novembro
passado próximo, no Pavilhão Gimnodesportivo de Alcabideche.
A animação esteve a cargo da «Cores e Caminhos» que
apresentou um espectáculo de marionetas. Contou com a
presença de um assador de castanhas com carro, e com a oferta
de castanhas assadas às crianças e Educadores.
• Realizou-se a Gala de Natal para as Escola básicas do 1.º Ciclo
da Freguesia.
Participaram 1400 crianças das nossas Escolas e teve lugar no
dia 09 de Dezembro, no Pavilhão Gimnodesportivo de
Alcabideche
• Visita do Pai Natal – actividade de Natal dirigida às crianças –
500 – dos Jardins-de-Infância. Teve lugar no dia 17 de
Dezembro e contou com a presença de dois Pais Natal, que se
deslocaram aos vários Estabelecimentos onde tocaram, cantaram
canções de Natal e ofereceram presentes às crianças.
• Participação em reuniões com os agrupamentos de Escolas e
com

o

Corpo

docente

de

alguns

Estabelecimentos
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planeamento e definição de estratégias para o Ano Lectivo
2008/2009.

• Participação, como Membro do Conselho Geral Provisório das
escolas Secundárias da Freguesia, em várias reuniões para
elaboração dos respectivos estatutos e regulamento.

Relatório de Actividade Psicológica
Ano Lectivo 2008/2009
No período decorrente entre 1 de Outubro a 31 de Dezembro de 2008, foram
efectuadas nas várias escolas da freguesia, as intervenções que a seguir se
descrevem:
EB1 de Alcabideche nº 1
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Nº de observações psicológicas
Nº de crianças para aconselhamento psicológico
Nº de apoios psicológicos
Nº de Encarregados de Educação convocados
Nº de testes aplicados
Nº de reuniões com professores e outros técnicos
Elaboração de relatórios
Diligências diversas (contactos telefónicos, solicitação de exames, etc.)
Encaminhamento para outros serviços
Preparação de material (não quantificável)
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No âmbito das actividades da psicologia na Escola Nº1 de Alcabideche, o
sector onde se destacaram as actividades psicológicas, foi ao nível das
observações psicológicas às crianças do 1ºano, após ter sido solicitada a
autorização junto do Encarregados de Educação para a referida observação.
No decurso da 1º semana de aulas do 1º trimestre, foram aplicados testes
considerados necessários para a avaliação dos conhecimentos dos alunos.
Com estes testes pretendeu-se fazer um levantamento das noções já
adquiridas, de forma a facilitar a planificação das actividades a desenvolver,
por parte do professor titular de turma. Igualmente os resultados ajudaram o
professor a elaborar o seu projecto curricular de turma
Após elaboração dos relatórios a técnica reuniu-se com o professor, para troca
de informações consideradas pertinentes acerca dos seus discentes.
Posteriormente foram convocados os Encarregados de Educação para serem
informados dos resultados obtidos pelos seus educandos e foi solicitado a
execução de alguns exames considerados pertinentes para o processo de
aprendizagem.
Foram dados aconselhamentos psicológicos e sugeridas algumas estratégias
de intervenção a algumas situações referenciadas.
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Relatório de Actividades
O1 de Outubro a 31 de Dezembro 2008

16
6
4
25
32
14
23
12
3
0

6

Junta de Freguesia de Alcabideche

Relativamente a esta escola, merece principal destaque as observações
psicológicas, aos alunos do 1º ano, após solicitação de autorização aos
Encarregados de Educação. Posteriormente passou-se à aplicação dos testes
considerados necessários à avaliação da situação.
Na fase seguinte a técnica estudou e elaborou relatórios individuais dos
alunos.
Posteriormente reuniu-se com a professora, informou os resultados a que
chegou e sugeriu algumas formas de intervenção.
Por último, foram convocados os Encarregados de Educação dos alunos a fim
de tomarem conhecimento dos resultados obtidos pelos seus educandos e
sugerir algumas estratégias de actuação. Solicitou-se a realização de alguns
exames complementares.
O resultado das referidas observações serviram de informação para a
professora planificar o trabalho em sala de aula e elaborar o seu projecto
curricular de turma.
Foram dados alguns aconselhamentos psicológicos solicitados pelos
professores e pelos pais.
Sempre que se justificou, trabalhou-se em rede com outras estruturas.
No decorrer deste período efectuaram-se diligências, que passaram em certas
situações por elaborar informações psicológicas, contactar com outros
técnicos, ou comunicações via telefone.
A escola solicitou a presença da técnica em algumas reuniões cuja sua
presença mostrou-se relevante.
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Nº de observações psicológicas
Nº de crianças para aconselhamento psicológico
Nº de apoios psicológicos
Nº de Encarregados de Educação convocados
Nº de testes aplicados
Nº de reuniões com professores e outros técnicos
Elaboração de relatórios
Diligências diversas (contactos telefónicos, solicitação de exames, etc.)
Encaminhamento para outros serviços
Preparação de material (não quantificável)

24
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No decurso deste trimestre destacaram-se nas actividades psicológicas
levadas a cabo, as observações psicológicas aos alunos do 1ºano, com a
aplicação de testes psicológicos, após pedido de autorização aos Encarregados
de Educação.
Após elaborados os relatórios, decorreram reuniões com os professores a fim
de serem permutadas informações consideradas cruciais, a par de sugestões
de estratégias a adoptar e alguns aconselhamentos psicológicos.
Estas informações psicológicas, passarem a constar no processo dos alunos,
cuja finalidade, foi o professor poder planificar as suas aulas e servir de
referência para a elaboração do projecto curricular de turma
Na fase seguinte procedeu-se a reuniões com os Encarregados de Educação, a
fim de tomarem conhecimento dos resultados obtidos pelos seus educandos. A
técnica solicitou junto destes alguns exames complementares.
Após a solicitação por parte da CPCJ a psicóloga esteve presente em algumas
das reuniões, ficando incumbida de algumas diligências.
Sempre que a escola considerou pertinente solicitou a comparência da técnica
em reuniões .

EB1 de Manique
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Nº de observações psicológicas
Nº de crianças para aconselhamento psicológico
Nº de apoios psicológicos
Nº de Encarregados de Educação convocados
Nº de testes aplicados
Nº de reuniões com professores e outros técnicos
Elaboração de relatórios
Diligências diversas (contactos telefónicos, solicitação de exames, etc.)
Encaminhamento para outros serviços
Preparação de material não quantificável

25
2
0
33
50
4
33
25
0
0

Tal como aconteceu com as escolas anteriores, merecem principal destaque as
observações psicológicas, aos alunos do 1º ano após solicitação de
autorização aos Encarregados de Educação.
Na fase seguinte passou-se à aplicação dos testes considerados necessários à
avaliação da situação e posteriormente foram elaborados relatórios que
passaram a constar dos processos individuais dos alunos.
Os Encarregados de Educação foram convocados para tomarem conhecimento
dos resultados dos seus educandos e foi requerido alguns exames
complementares.
A par de todo este processo, realizaram-se reuniões com os professores onde
se forneceram informações consideradas relevantes para o processo.
Tentou-se sugerir estratégias como forma de resposta a alguns
aconselhamentos psicológicos solicitados pelos professores e Encarregados de
Educação.

EB1 de Amoreira nº1
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Nº de observações psicológicas
Nº de crianças para aconselhamento psicológico
Nº de apoios psicológicos
Nº de Encarregados de Educação convocados
Nº de testes aplicados
Nº de reuniões com professores e outros técnicos
Elaboração de relatórios
Diligências diversas (contactos telefónicos, solicitação de exames, etc.)
Encaminhamento para outros serviços
Preparação de material (não quantificável)

23
2
0
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46
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27
29
0
0

Nesta escola, realça-se especialmente as observações psicológicas no decurso
deste trimestre, aos alunos do 1º ano, após autorização por parte dos
Encarregados de Educação.
Durante estas avaliações, aplicaram-se os instrumentos de validação
considerados necessários para as respectivas avaliações.
Elaboraram-se informações psicológicas que visaram a obtenção de
informações pertinentes, para a planificação das actividades a desenvolver e
para a elaboração do projecto curricular de turma, que o professor titular teve
que elaborar.
Os Encarregados de Educação foram convocados para tomarem conhecimento
dos resultados dos seus educandos.
Efectuaram-se reuniões com os professores para trocas de informações,
sugestões de estratégias e aconselhamento psicológico, sempre que foi
solicitado.
A técnica da Junta conjuntamente com outros elementos elaborou um PEI.
Posteriormente convocou-se o Encarregado de Educação deste aluno e foi
dado a conhecer o respectivo Programa.
Por vezes, foi a escola a requerer a presença da técnica em reuniões com a
presença dos Encarregados de Educação.

EB1 de Bicesse
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Nº de observações psicológicas
Nº de crianças para aconselhamento psicológico
Nº de apoios psicológicos
Nº de Encarregados de Educação convocados
Nº de testes aplicados
Nº de reuniões com professores e outros técnicos
Elaboração de relatórios
Diligências diversas (contactos telefónicos, solicitação de exames, etc.)
Encaminhamento para outros serviços
Preparação de material (não quantificável)

25
3
0
32
50
7
32
29
25
0

Diversos

•
•
•
•

Esteve presente em reuniões da CPCJ a fim de poder dar o seu parecer
sobre diversas situações e a psicóloga efectuou algumas diligências
telefónicas consideradas pertinentes, com este serviço.
Tomou, sempre que necessário, diligências diversas por via telefónica com
outros técnicos ou serviços.
Sempre que houve necessidade procedeu-se a reuniões com outros
técnicos, a fim de trocar informações sobre alguns discentes.
Embora na contabilização das diversas escolas se considerou que a
preparação/elaboração de material como não quantificável (por isso se
considerou o valor zero), de facto houve gastos a esse nível.
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Apoio à Família
e
Enriquecimento Curricular
Conforme é do conhecimento geral as Escolas Básicas do 1.º Ciclo abriram
no dia 15 de Setembro, assim como os Jardins-de-infância o fizeram mais
cedo no dia 01, mas com crianças só no dia 02.

Após um trabalho exaustivo de contratação por Concurso Público de todos
os professores e auxiliares procedeu-se à elaboração dos contratos a Termo
Resolutivo Certo, a tempo parcial e em 18 de Setembro todo o Corpo
Docente e Auxiliar estava nas Escolas e Jardins de Infância dando começo
ás «CAFs» e « AECs».
Até ao encerramento para férias em 18 de Dezembro todo o andamento
deste período escolar decorreu sem qualquer anormalidade.
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Cultura
Espaço Montepio – Galeria de Arte
No Espaço Montepio – Galeria de Arte decorreram as seguintes Exposições:
• 18/10 a 2/11 - «Um eterno olhar para ser olhado» - Exposição de
pintura de Raimundo Marques.
• 15/11 a 28/11 - «Sinergia da cor» - Exposição de arte decorativa de
Justina Marau.
• 02 a 04/12 - «Portugal, pelo olhar dum fotografa Húngara» - Exposição
de fotografia de Rita Vogel.
• 16 a 19/12 – «Exposição e venda Natal» - Associações e Centros de
Convívio da 3.ª Idade da Freguesia.

Escola de Música Michel Giacometti
Iniciou-se em Outubro o novo ano escolar, com a frequência de 148 alunos.
A escola funciona, como habitualmente com ensino instrumental:
• Violino
• Viloa clássica
• Violoncelo
• Viola eléctrica
• Baixo
• Piano
• Flauta
• Bateria / precursão
• Combo
Ensino educação Musical
• Técnica vocal
• Teoria musical
• Musicais
• Coro
• Orquestra
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Alunos e Professores da Escola, participaram no encontro de Escolas de
Música, promovido pela Câmara Municipal de Cascais no Colégio Marista
em Carcavelos.

A Escola Michel Giacometti, participou com o grupo de guitarras, na Festa
de Natal do Estabelecimento Prisional de Sintra, tendo sido bastante
aplaudida.

Com alunos e professores da Escola de Música Michel Giacometti levamos
a efeito o «Concerto de Natal» na Capela de Santa Iria em Murches no dia
13 de Dezembro. Participaram no Concerto alunos das disciplinas de violino,
piano guitarra, flauta e violoncelo, executando temas de música clássica e
sacra. O Coro Al- qabadaq, cantou canções de Natal.

Concerto de Outono – realizado em Outubro, na Igreja Matriz de
Alcabideche, com a participação do Coro Polifónico de Cascais.

Apoio e participação em actividades culturais promovidas por Grupos
Culturais da Freguesia.

Promoção do teatro – participação em actividade promovida pelo Teatro de
Almada - «Os Antiloges»
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Juventude
Realização das palestras de Outono, para a atribuição do Prémio «Cesaltina
Fialho Gouveia» que decorreu 2 de Dezembro, nas Escolas Secundárias Ibn
Mucane e Secundária de Alvide. O tema deste ano foi a «Insegurança:
causas, efeitos e o seu combate» tendo sido convidado para dirigir a
Palestra o Sr. Tenente Paulo Gomes, Comandante da GNR.
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Parques Infantis
Verifica-se pouca assistência aos poucos Parques Infantis da Freguesia,
motivado pelo mau tempo e também pela insegurança.
Pelo contrário o Parque Infantil do Complexo Desportivo de Alcabideche é
muito frequentado por crianças acompanhadas por familiares.
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Desporto e Colectividades
• Continuámos a apoiar e a estar presente nas actividades
realizadas pelas nossas Colectividades e Grupos Desportivos.
• Apoiámos o Núcleo Sportinguista de Alcabideche na compra
de equipamentos.
• Apoiámos a Sociedade de Instrução e Recreio de Janes e
Malveira na compra do Estandarte da Colectividade, na
compra de fardas para a banda, aniversário do Grupo de
Dança Jazz, Festas de Outubro, grupo cénico e aquisição de
instrumentos e Festa de Natal.
• Apoiámos a Sociedade Familiar e Recreativa da Malveira da
Serra na pintura do interior da colectividade, na compra de
camisas para a Orquestra Ligeira, na aquisição de roupa para
o Grupo de Dança Jazz, no aniversário do Grupo Cénico e
Festa de Natal.
• Apoiámos o Grupo Desportivo do Zambujeiro, na realização
do Espectáculo Z Fashion e Festa de Natal.
• Apoiámos o Grupo Recreativo e Familiar de Murches, no
aluguer do Ginásio da Escola 2+3 de Alcabideche, para treino
das suas equipas de Fut Sall.
• Apoiámos o Núcleo de Atletismo de Alcabideche com a
cedência de transporte para algumas provas que realizaram.
• Formalizamos com a Escola Secundária IBN MUKANA um
acordo apara a cedência dos espaços desportivos da Escola á
Junta de Freguesia em horário pós escolar e fins-de-semana.
• Realizámos as sessões de apuramento para a final do
Concurso “As Vozes da Freguesia” na Sociedade de Instrução
e Recreio de Janes e Malveira, Grupo Recreativo e Familiar de
Relatório de Actividades
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Murches e Sociedade Familiar e Recreativa da Malveira da
Serra,
• Realizámos no Complexo Desportivo de Alcabideche a Final do
Concurso as Vozes da Freguesia e o Encontro de Bandas
Filarmónicas da Freguesia.
• Apoiámos com a cedência do Pavilhão Desportivo a realização
da 8ª Edição do XLPARTY que se realizou nos dias 19, 20 e 21
de Dezembro.
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Recursos Humanos
• Renovação, pelo período de 6 meses, do regime de
substituição, para o lugar de Chefe de Secção da Secretaria
da Junta, da Assistente Administrativa Especialista, Maria dos
Anjos Vieitas Gomes.
• Contratação de pessoal, por necessidade imperiosa de serviço
e, sempre no sentido de colmatar falhas por saída de pessoal.
• Início do processo de Reclassificação Profissional da
funcionária Vitorina Silva, de acordo com o cumprimento dos
trâmites processuais em vigor.
• Realização do tradicional Almoço de Confraternização de Natal
dos funcionários e colaboradores da Junta.
• Aquisição de prendas de Natal para os filhos dos funcionários
e colaboradores da Junta, por ocasião da época natalícia.
• Aquisição de Cabazes de Natal para os funcionários e
colaboradores permanentes da Junta.
• Realização do Jantar de Homenagem à D. Judite Mendonça,
Chefe de Secção aposentada desta Junta de Freguesia. O
jantar ocorreu no dia 16 de Outubro com a presença de vários
funcionários e, em nome da JFA, foi oferecida uma lembrança.
• Início dos trâmites processuais relativo ao processo do
funcionário Leonardo Bação Fernandes, no que concerne ao
seu reposicionamento profissional e passagem à situação de
aposentado.
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Acção Social
Aumentamos o apoio a situações de carência, com ajudas em espécie de
quem nos solicitou, alimentação, transportes (passes sociais),
medicamentos, ajudas técnicas, rendas de casa, livros escolares e óculos
aos filhos de carenciados.
Programa de Apoio à 3.ª Idade
• Retoma do Projecto de hidroginástica e Ginástica (nas Associações e
centros de convívio) após as férias em Setembro.
• Comemoração do São Martinho – Almoço e Passeio.
• Exposição de Venda de Natal das Associações e Centros de Convívio.
• Almoço de Natal da 3.ª Idade da Freguesia.
• Celebração dos Aniversários das associações e Centros de convívio com
oferta do bolo de aniversário.
• Oferta de cabazes de Natal.
• Realização do «III Festival de Coros das Associações e Centros de
Convívio».
• Projecto «Idoso Seguro» em colaboração com a GNR de Alcabideche.
Programa de Apoio à Juventude
• Combate à Toxicodependência. Cedência de uma viatura da Junta
para em horário nocturno (18:00 – 24:00) se efectuar um levantamento
de situações em locais estratégicos ligados à problemática da droga.
O trabalho foi efectuado em parceria com a Câmara Municipal de
Cascais e o Grupo «ECOS».
• Apoios a programa desportivos com jovens.
• Disponibilidade de transporte com o autocarro da junta para visitas de
estudo e lúdicas dos jovens das Escolas Básicas e Jardins de Infância.
Relatório de Actividades
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Salubridade
(Cemitério)
• Limpeza do Cemitério
• Colocação de rede protectora no muro sul do cemitério.
• Desentupimento da rede de saneamento do cemitério.
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Meio Ambiente
Por indicação da Câmara Municipal de Cascais, verificação de zonas no
território da freguesia carentes de zonas verdes.
Foi feito o levantamento seguinte:
A – Requalificação
Murches – espaço da Capela de Murches
B - Construção
Zambujeiro – Largo da paragem de autocarros
Cabreiro – Rotunda final
Alcoitão – rotunda Patino – Avenida da Republica
Bicesse – Rua Principal – espaço em frente á farmácia.
Após aprovação do financiamento pela Câmara Municipal de Cascais
proceder-se-á à elaboração dos projectos.
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Higiene e Limpeza
Solicitação à EMAC-E.M. da limpeza e corte de ervas de toda a zona
envolvente e exterior ao cemitério de Alcabideche.
Pedido de desratização em zonas de Alcabideche e na escola Básica do 1.º
Ciclo N.º1 de Amoreira, incluindo o corte de ervas em terreno anexo á
escola.
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Águas e Saneamento Básico
Solicitação a esta entidade para desentupimento e verificação da rede de
saneamento do Cemitério, tendo-se detectado manilhas partidas da rede
geral na zona do Cemitério nascente, o que ocasionou o entupimento.
Reparação a cargo das «águas de Cascais» na zona afectada.
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Obras
Protocoladas
• Conclusão da empreitada da Ampliação do Edifício Antigo das Escola
Básica do 1.º Ciclo de Bicesse – de notar que a obra com prazo de
execução de 90 dias , acabou com 10 dias de antecedência.
Não Protocoladas
• Reparações de calçadas em diversos locais.
• Pinturas e reparações em abrigos de transportes públicos.
• Colocação de um abrigo de transportes públicos no Largo da
Adroana.
• Deslocação de abrigo de paragem de autocarros com a respectiva
recolocação frente à sede da SCOTTURB.
• Recolocação e reparação da baia de protecção ao monumento
«Cruz de Popa».
• Colocação de todas as janelas em alumínio no «Outro Lado da
Escola 2».
• Colocação de um portão novo no Cemitério.
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Rede Viária
Solicitação à Câmara Municipal de Cascais para a urgente protecção de
viaturas na Rua de São José em Alvide.
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Sinalização e Trânsito
• Colocação de ferros em «U» em passeios.
• Colocação de espelhos parabólicos em Atrozela.
• Colocação de marcas rodoviárias para o estacionamento de
deficientes.
• Colocação de sentido único na Rua Carlos Anjos no traçado Sul/Norte
com a colocação de sinalização vertical e marcas rodoviárias.
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Actividades Económicas
Manutenção da abertura do Mercado de Levante de Alcabideche no espaço
Municipal de Recinto de Feiras da Adroana, todas as terças – feiras.
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Protecção civil
Participação no simulacro de sismo com a presença no inicio do
exercício junto do acantonamento do Bombeiros de Alcabideche.
Participação no Briefing sobre o exercício.
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Complexo Desportivo de Alcabideche
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Nave
I. HORÁRIO
O horário de funcionamento no período referido foi de 2ª Feira a 6ª Feira das
8:00h às 23:00h e aos Sábados e Domingos das 9:00h às 23:00h.

II. OCUPAÇÃO
QUADRO DE REGISTO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS
DATA

22 OUT.
11 NOV
23 NOV
29 NOV

4 A 9 DEZ

17 A 19 DEZ

17 A 22 DEZ

EVENTO
RECEPÇÃO AOS PROFS. DAS
ESC. PRIMÁRIAS DA
FREGUESIA
S. MARTINHO DOS JARDINS
DE INFÂNCIA
ESTÁGIO DE KARATÉ-DO

CDA

OCUPAÇ.T
OTAL/H

DUR.
EVENTO/H

PEDIDO POR

ORGANIZAÇÃO

5H - GINÁSIO

2H

J.F. ALCABIDECHE

IDEM

5H GINÁSIO

?

J.F. ALCABIDECHE

IDEM

7H - NAVE

7H

XIII ENCONTRO DE
12,5 H - NAVE
OUTONO P/ DEFICIENTES
“III FESTIVAL DE COROS”,
“V CONCURSO VOZES DA
74H – NAVE
FREGUESIA”, “V
46H ENCONTRO DE BANDAS” E
GINÁSIO
FESTAS DE NATAL ESC DA
FREG.”
FESTAS DE NATAL DA ESC.
27,5H
1º CICLO E DO JARDIM DE
GINÁSIO
INFÂNCIA
98H – NAVE
XL PARTY
68 HGINÁSIO

9 HORAS

?

LIGA PORTUG. DE
KARATÉ
CÂMARA MUN.
CASCAIS

IDEM

CMC

J.F. ALCABIDECHE

IDEM

JF ALCABIDECHE

XL PARTY

*

*

* ainda não realizado à data da emissão deste relatório
Para além das actividades extraordinárias do quadro supra, o Complexo
Desportivo de Alcabideche, recebeu ainda regularmente as aulas curriculares e
as actividades de Desporto Escolar da Escola Sec. Ibn Mucana,
respectivamente todos os dias úteis das 08h30 às 16h30 e de 2ª a 5ªF entre
as 16h30 e as 18h00. A ocupação da Nave durante os dias de semana está
praticamente a 100% e aos fins semana com uma taxa de ocupação bastante
razoável.
Também todos os dias úteis se verificaram os treinos das 5 equipas de
FutSal do Núcleo Sportinguista de Alcabideche, bem como da equipa de
Andebol. De acordo com o quadro competitivo da Ass. de Futebol de Lisboa,
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estas equipas disputaram ainda os seus jogos oficiais nestas instalações que,
a par com uma equipa do Bicesse, e 2 do Murches.
Decorreram ainda semanalmente, jogos não competitivos de 9 equipas
particulares, sendo 8 de FutSal e uma de Innbandy.
Como habitualmente, realizaram-se no Ginásio as aulas de Ballet,
Karaté, Aeróbica, Jiu-Jitsu, Taekwondo e pós-Parto, assim como de Ténis,
Musculação/CardioFitness e Spinning nos espaços próprios. Também no
Ginásio a ocupação durante a semana ronda os 100%, estando no entanto
aos fins semana mais desocupado.
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Piscina Municipal de Alcabideche
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I. HORÁRIO
O horário de funcionamento da Piscina de Alcabideche no período referido foi
de 2ª Feira a Sábado das 8:00h às 23:00h.

II. OCUPAÇÃO
A ocupação diária da Piscina de Alcabideche no período referido foi dividida
em dois grandes grupos:
1. A OCUPAÇÃO ESCOLAR E SOCIAL – das 9:00h às 17:15h – que
compreende as escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, as escolas e centros
educativos privados e os centros de dia da Terceira Idade presentes na
freguesia.
1.1 Escolas do 1 Ciclo do E.B.
O acesso das escolas do 1 Ciclo do Ensino Básico à Piscina Municipal de
Alcabideche está inserido no Programa de Natação do Município de
Cascais e visa proporcionar a cerca de 250 crianças com idades
compreendidas entre os 7 e os 10 anos, alunos do 1º Ciclo do Ensino
Básico, a aprendizagem, o conhecimento e a vivência da natação pura,
numa perspectiva formativa. Durante o referido período o número de
crianças a beneficiar deste projecto foi bastante inferior ao desejado
devido à falta de transporte por parte da C.M.C.
1.2 Restantes Escolas/Colégios
O acesso das restantes escolas teve como objectivo o ensino da disciplina
curricular – Educação Física, sendo da responsabilidade dos professores
docentes de cada escola envolvida a coordenação técnica e pedagógica.
1.3 Centros de Dia
O acesso dos centros de dia teve como objectivo a rentabilização e
melhoramento dos tempos livres dos idosos da Freguesia procurando
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desenvolver a gerontomotricidade, a qual é conseguida através da prática
da Hidroterapia.
2. A OCUPAÇÃO DO PÚBLICO EM GERAL – das 17:15h às 23:00h – que
compreende os alunos das diferentes modalidades que leccionamos na
Piscina de Alcabideche e os utilizadores livres.

2.1. MODALIDADES E HORÁRIOS
• NATAÇÃO PURA
Modalidade desportiva aquática que visa o ensino dos quatro estilos de
natação – Crol, Costas, Bruços e Mariposa.
Existiram dois escalões: o primeiro para crianças com mais de 6 Anos de
idade, e o segundo para jovens e adultos a partir dos 12 Anos de idade.
As aulas também foram divididas em dois escalões de dificuldade – o
nível I e o nível II.
Horário:
1, 2 ou 3 vezes por Semana – 2ª, 4ª e/ou 6ª Feiras
Nível I

- 17:15h - 18:00h
- 18:00h - 18:45h
1º Escalão (Crianças)

Nível II - 18:45h - 19:30h

Nível I

- 19:30h - 20:15h
2º Escalão (Jovens/Adultos)

Nível II - 20: 15h - 21:00h
Aula pré-laboral – 4ª e 6ª Feiras das 7:15h às 8:45h
2ª Feira das 8:00h às 8:45h
Sábados (Nível especial) – das 11:05h às 11:50h das 11:50h às 12:35h
e das 12:35h às 13:20h
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• NATAÇÃO PARA BÉBES
Modalidade que visa a adaptação ao meio aquático, de uma forma lúdica,
de Bébes e Crianças de idades compreendidas entre os 6 meses e os 48
meses.
Horário:
1 x por Semana – Sábado das 11:10h às 11:40h, das 11:40h às 12:10h,
das 12:10h às 12:40h, das 12:40h às 13:10h, das 15:00h
às 15:30h e das 15:30h às 16:00h.
• HIDROGINÁSTICA
A Hidroginástica consiste na realização em meio aquático de exercícios
similares aos da ginástica aeróbica.
Esta modalidade foi frequentada por utentes com mais de 16 anos de
idade, e foi dividida em dois níveis de dificuldade diferentes: o nível I e o
nível II.
Horário:
2x ou 3x por semana
2ª, 3ª, 5ª, 6ª Feiras e Sábados
3ª e 5ª Feira:
Nível I

- 16:15h - 17:00h
17:00h - 17:45h
17:50h - 18:35h
Nível II - 18:50h - 19:35h
19:40h - 20:25h
Sábados – das 10:20h às 11:05h
2ª e 6ª Feiras das 9:30h às 11:00h
•

HIDROTERAPIA

Actividade aquática com vista a intervir ao nível da correcção postural,
Reabilitação e Gerontomotricidade.
Horário:
1x, 2x ou 3x por semana
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Sábados (1ª Aula - 8:00h às 8:45h), (2ª Aula - 8:45h às 9:30h) e
(3ª Aula - 9:30h às 10:15h)
3ª Feiras (1ª Aula das 20:30 às 21:15)(2ª Aula das 21:15 às 22:00h)
(3ª Aula - 22:00h às 22:45h)
5ª Feiras (21:15h às 22:00h e das 22:00h às 22:45h)
• UTILIZAÇÃO LIVRE
Actividade aquática sem a ajuda e acompanhamento de um técnico
especializado. Apenas esteve presente um Nadador Salvador com a
função de vigilância.
Horário:
2ª, 4ª, e 6ª Feiras das 21:00h às 23:00h
5ª Feira 20:30h às 21:15h
Sábados das 16:00h às 23:00h
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