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Introdução 

 

O relatório referente ao 4º trimestre de 2016 que aqui é apresentado, e 

elaborado com os vários serviços e gabinetes da Junta de Freguesia, é 

suficientemente esclarecedor e elucidativo do quanto se produz nesta 

autarquia, um trabalho conjunto sempre em movimento e que queremos cada 

vez melhor e mais útil aos setores da população que servimos, seja na 

passagem do simples atestado, seja na informação de oportunidades de 

emprego ou formação, seja nos serviços de cemitério, seja nos trabalhos de 

ação social que se multiplicam por uma série de concretizações e visitas para 

resolver situações de emergência social, higiene e habitação, acompanhamento 

psicológico e na doença, seja nas ligações com os vários departamentos da 

Câmara Municipal (CMC) e das Empresas com quem colaboramos, seja nas 

relações com as Coletividades, Associações e outras Instituições. E também 

nos trabalhos internos, desde a contabilidade aos vários serviços 

administrativos que a autarquia desenvolve em várias vertentes, de modo a 

cumpriremos a nossa vocação de serviço à comunidade. 

Com o termo do ano devemos fazer uma avaliação muito positiva do programa 

AEC/CAF que a Junta de Alcabideche, em boa hora, decidiu acolher e 

implementar. Do ponto de vista social - apoio às crianças das 8 escolas 

básicas da Freguesia e também aos pais e educadores que sabem que seus 

filhos e educandos estão em boas mãos e recomendam este nosso trabalho, 

tudo isto nos enche a medida de um orgulho saudável e da satisfação do dever 
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cumprido. E, já agora, informar V. Ex. Cias que este é um trabalho de muita 

dedicação e empenho de uma equipa de professores/educadores/assistentes 

operacionais que dá o seu melhor nas várias atividades (música, educação 

física, lúdico-expressivas e outras) e, sobretudo, com uma polivalência de 

enaltecer, de muita disponibilidade mesmo que tais atividades se realizem, 

como se realizam muitas vezes, especialmente nos tempos de pausas letivas, 

aos sábados ou feriados.  

Dignos de serem mencionados foram os Concertos de Natal, que apesar do 

sufoco para, devido aos vários eventos de natal agendados, conseguirmos uma 

sala à medida do evento e da quantidade de espetadores. Valeu-nos, a Agência 

DNA Cascais, parceira da Junta sempre ao seu lado, que nos disponibilizou o 

seu magnífico auditório, a colaboração do seu pessoal para que tudo corresse 

bem. E correu muito bem, foi dos melhores eventos a que temos assistido em 

Alcabideche, mais de 200 espetadores vibraram com os pupilos que 

cantaram/tocaram várias canções e a todos deliciaram. Também aqui cabe 

uma palavra de muito apreço aos colaboradores da Escola de Música Michel 

Giacometti, sem eles, sem a sua disponibilidade, empenho e dedicação, não 

seria possível à Junta levar a cabo este tipo de eventos. 

De tudo o mais o relatório trimestral é fonte de informação e, como também é 

costume, estarei e os, colegas do órgão executivo com os diversos pelouros, 

ao dispor para questões que nos queiram colocar. 
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 Comunicação e Imagem 

Síntese das Atividades Desenvolvidas: 

 

 Gestão de conteúdos gráficos, criatividade e design; 

  Impressão gráfica (interna e externa); 

 Divulgação das iniciativas; 

 Gestão do Site na rede;  

 Produções fotográficas. 

 

De forma sucinta serão seguidamente descritas as tarefas desenvolvidas 

pela Comunicação e Imagem. 

 

A Junta de Freguesia de Alcabideche (JFA) aposta fortemente em meios de 

divulgação de informação, pois só assim é possivel informar os fregueses 

de todos os acontecimentos que marcam a atualidade da freguesia em 

que residem. 

Se por um lado, a JFA tem como missiva divulgar intensamente os 

eventos e iniciativas das associaçãoes culturais e desportivas da 

freguesia, por outro lado, não pode de deixar de divulgar as realizações 

próprias e todas as tomadas de decisão. 

 

A Comunicação e Imagem dedica-se a criar vários materiais promocionais 

(cartazes, folhetos, convites, certificados, logótipos, cartões, brochuras, 

entre outros) de iniciativas/atividades que decorreram na freguesia. Este 

processo de criação passa por várias fases: 

 



 

 

Relatório de Atividades 
 

 Pedido de criação do material promocional definindo os 

formatos, objetivos, público-alvo e a mensagem que deveria ser 

passada. Efetuou-se, juntos dos respetivos gabinetes, a recolha 

e confirmação dos conteúdos (datas, horários, locais, 

programas, parceiros, entre outros elementos); 

 Produção de ideias, conceitos, linha de criação, definição de 

cores, tipografia; 

 Processo de criação com utilização das variadas ferramentas; 

 Realização de impressão de modo a testar a cor, o brilho e 

outros pormenores possíveis de serem detetados na versão 

impressa; 

 Apresentação da (s) proposta (s); 

 Revisão de todos os aspetos, e correção de possíveis 

pormenores e/ou ajustes; 

 Finalização do processo de criação com posterior gravação 

pronta para impressão (com maior qualidade de imagem e, por 

isso, de maior tamanho) e outra passível de ser divulgada por 

correio eletrónico, website e facebook. 

 

Considerou-se, sempre, comunicar visualmente um conceito, uma ideia, 

trabalhando o relacionamento entre imagem e texto. Para cada iniciativa 

tentou-se encontrar a melhor solução, de modo a que a mensagem 

pudesse ser transmitida com sucesso ao público-alvo. 

 

Dentro da área de criação este trimestre foi desenvolvido o material 

promocional das seguintes iniciativas: 
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Artigos publicados na página da Junta de Freguesia e partilhados na página da 

rede social Facebook: 

 Concerto de Natal 

 Interrupções letivas - Natal 2016 

 Campanha de Natal - Rede solidária 

 Aulas de coro – Coro de Alcabideche 

 Aulas de Piano – Escola de Música Michel Giacometti 

 Rastreios gratuitos no CADIn | Cascais 

 Projeto "Residência Segura" 

 Family Land 2016 

 DESPACHO n.º 5/2016 

 Reunião ordinária de 29 de Setembro de 2016 

 INTERRUPÇÃO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 12 de Setembro de 

2016 

 

Feita a criação e a respetiva aprovação do material promocional, caso dos 

cartazes e convites, os mesmos foram divulgados por vários meios como 

e-mail (Malling list) através do nosso site, facebook, também afixados na 

vitrina (interior e exterior) da Junta e entregues para afixação em vários 

locais tradicionais da freguesia. 
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Procedeu-se ainda à atualização e inserção de novos conteúdos na 

página de internet (Site) e facebook da Junta de Freguesia de 

Alcabideche, nomeadamente os editais, condicionamentos de trânsito, 

iniciativas, fotografias e notícias julgadas importantes para a população.  

 

É de realçar que a Comunicação e Imagem foi também um gabinete de 

apoio em vários domínios, dos quais podemos destacar: 

 

 Execução de impressões, encadernações e cortes com o devido 

tratamento de imagem e colocação de logótipo de apoio de 

impressão; 

 Recolha de fotografias e gravação de vídeo de diversas 

iniciativas; 

 Apoio na criação de material de decoração; 

 Criação (design) de alguns avisos/placas para colocação 

interna/externa; 

 Criação da capa do relatório da Informação Financeira e das 

Atividades; 

 Criação e edição de imagens 

 Criação de Fichas de inscrição referente a diversas iniciativas 

 

 

Apresentamos de seguida alguns materiais promocionais desenvolvidos 

para as diversas atividades/iniciativas decorrentes e melhor compreensão 

do trabalho de execução profissional a cargo da CI, também das várias 

atividades levadas a cabo pelos vários Serviços da Junta de Freguesia. 
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Serviços Administrativos 

Síntese das Atividades Desenvolvidas: 

 

Atendimento/Secretaria 

 Atendimento geral, secretaria; 

 Movimentos contabilísticos e de tesouraria; Reconciliação bancária; 

 Controle da execução orçamental (requisições e dotações orçamentais);  

 Gestão administrativa do património;  

 Controle ao absentismo; 

 Contratos;  

 Gestão de agenda do gabinete de apoio ação social; 

 Canídeos 

 Escola de Música Michel Giacometti 

Na continuidade da prestação de um serviço que se pretende célere e 

eficiente, é nossa preocupação aplicar métodos de melhoria qualitativa 
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sempre que se entendam necessários, a fim de manter uma prestação 

reconhecidamente  de qualidade pelos fregueses de Alcabideche. 

O serviço de atendimento  ao público registou nos meses em referência 

os seguintes valores, correspondendo às áreas  de maior relevância nesta 

Junta de Freguesia. 

Durante este período os Serviços Administrativos exerceram a sua ação 

nas seguintes áreas: 

 Atendimento, e s c l a r e c i m e n t o  e  r e s o l u ç ã o  d a s  

s i t u a ç õ e s  a p r e s e n t a d a s  p e l o s  fregueses; 

 Gestão e controlo sistemático do património, em colaboração 

com o Gabinete de Contabilidade e Tesouraria; 

 Gestão das carrinhas da Junta e controlo da execução de 

todos os procedimentos inerentes à sua utilização; 

 Interação com o Gabinete de Ação Social e Gabinete de 

Desporto, Educação e Juventude; 

 Apoio à Assembleia de Freguesia; 

 Serviços de atendimento diversos: presencial, telefónico e 

outros: 

 

  Atendimento público presencial 5415 

  Receção e registo de documentos nomeadamente 

requerimentos para atestados, certidões, declarações 

e outros 

487 

  Processamento informático de atestados, certidões e 

declarações 

487 

  Receção de correspondência  418 

  Correspondência recebida e expedida 443 
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  Apoio aos Gabinetes de Serviço Social e d e  

P s i c o l o g i a  no respeitante a marcações para 

atendimento 

 

 71 
 

 

   Licenças de canídeos  

 

 

 Novos registos 61 

 Renovação de licenças   65 

 Introdução de registos de chip no Sicafé 61 

 Processos de contraordenação 0 

 

 

 

Cemitério 

 Gestão diária do espaço e atendimento personalizado; 

 Controle permanente do arquivo de sepulturas (perpétuas e 

temporárias), jazigos, ossários e columbários; 

 Atualização permanente dos novos registos informáticos no 

mapa/planta do Cemitério; 

 Manutenção, conservação e limpeza do cemitério. 

 

Pedido para várias operações no cemitério, tais como: 

 

 

  Inumações 24 

  Exumações 4 

  Venda de ossários 2 

 Venda gavetões 1 
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  Arrendamentos de ossários 8 

  Arrendamentos de gavetões 3 

  Venda de columbários 6 

 

 

  Colocação de lousa 8 

  Colocação de bordadoura 14 

  Transladações 5 

  Averbamentos 3 

 

 

Outras ações – Coordenação 

 

Supervisão e acompanhamento permanente das funções desempenhadas 

pelos assistentes administrativos e assistentes operacionais; 

Integração, acompanhamento, controlo da assiduidade e avaliação da 

prestação de: 

Dois estagiários que se encontram a prestarem serviço na sede, ao 

abrigo da medida do IEFP estágio curricular. 

Instalação do arquivo morto no espaço da escola de música Michel Giacometti 

Reformulação do arquivo geral na sede da JFA; 

 

Secretariado 

Apoio técnico administrativo nas reuniões do órgão executivo, 

assegurando a execução das suas deliberações, despachos e decisões; 

Colaboração e apoio ao Presidente da Junta na área administrativa e 
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tratamento dos elementos para a elaboração de propostas e respostas 

diversas; 

Organização do processo de protocolos da Freguesia com entidades 

diversas, mantendo atualizadas as informações relativas à origem e destino 

dos documentos; 

 Preparação d o s  c o n t a c t o s  e x t e r i o r e s , o r g a n i z a ç ã o  

d a  a g e n d a , m a r c a ç ã o  d e  reuniões com entidades externas 

e tratamento da correspondência protocolar; 

 Receção e  p r e s t a ç ã o  d e  i n f o r m a ç õ e s  e  

e n c a m i n h a m e n t o  p a r a  o s  s e r v i ç o s  respetivos; 

 Receção de correspondência; 

 Gestão de ocupação do Espaço Montepio da Junta; 

 Cooperação com todos os serviços da Junta; 

 Coordenação e programação de todas as ações e procedimentos de 

apoio ao funcionamento do órgão executivo. 

 

Recursos Humanos 

Apresentamos de seguida a descrição sumária das atividades desenvolvidas 

no que se refere aos Recursos Humanos: 

Processamento de salários e subsídio de férias 

Registo de faltas,férias e abonos. 

Controlo das entradas/Saídas dos trabalhadores da Junta dos meses em 

questão. 
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Controlo de dispensas ou outras ausências e inserção das mesmas no 

programa informático. 

Inserção das faltas e trabalho extraordinário no software de recursos humanos. 

Criação de Mapa de férias do Pessoal para 2017. 

Foram tomadas diligências junto dos trabalhadores para a criação de um mapa 

de férias provisório para que fosse de encontro às necessidades dos 

trabalhadores, mas também que assegurasse à autarquia o seu pleno 

funcionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jantar de Natal funcionários JFA. 
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Espaço público 

Intervenção no Espaço Público 

Intervenção no espaço público, na recuperação de lancis e manutenção de 

passeios (calçada portuguesa) nas diversas ruas da Freguesia bem como a 

colocação de pilaretes e mobiliário urbano. 

Foram reparadas várias ruas da Freguesia. 

Calçadas 

Rua | Localidade 

Rua Profº Luis Albuquerque 

Murches 

Praceta de Macau – Bº Cruz Vermelha 

Rua de Santarém – Pai do Vento #3 

Rua António Jacinto da Silva – 

Alcabideche #1 

Rua S. Tome e Príncipe / Praceta da 

India – Bº Cruz Vermelha 

Rua Calouste Gulbenkian – Bº Cruz 

Vermelha 

Rua São Carlos - Alvide 

Rua Luís Camões/ Largo Infante D. 

Henrique 

Rua da Creche – Alcoitão #2 
 

 

 

 

#2 

#1 
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Antes 

 

 

 

 

 

 

                      Depois 

 

 

#3 
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Sinalização Horizontal/Vertical 

Destaca-se neste terceiro trimestre as intervenções, nas zonas de Alvide, 

Alcoitão e Manique com aplicação a quente de Tinta termoplástica e aplicação 

a frio com pinturas em tinta acrílica. 

 

Localidade Amoreira 

Morada Rua do Geraldo/Av. do Ultramar 

Localidade Alcabideche 

Morada Rua Manuel Henrique 

Localidade Alcabideche 

Morada Rua Dr. João António Gonçalves AmaralAlto da Peça 

Localidade Cabreiro 

Morada Rua Vergílio Ferreira 

Localidade Amoreira 

Morada Rua Costa Pinto 

Localidade Alvide 

Morada Rua Mário Viegas 

Localidade Alcoitão 

Morada Rua Estados Unidos da América #3 

Localidade Alcabideche 

Morada Rua Cesaltina Fialho Gouveia #1 

Localidade Bicesse 
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Morada Cruz .Rua Principal/ Estrada das Neves 

Localidade Alcabideche 

Morada Travessa do Pombal, 21 #4 

Localidade Malveira da Serra 

Morada Rua Francisca Correia  Nunes #5 

Localidade Alto da Castelhana 

Morada Rua Costa Pinto #6 

 

 

 

 

 #2 

#1 
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#3 

#3 

#4 

#4 

#5 
#6 

#5 
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Mobiliário Urbano 

Recuperação de mobiliário urbano em diversos locais da Freguesia, bem como 

a colocação de novos bancos de Jardim destacando-se as seguintes zonas de 

intervenção: 

Largo do Moinho - Alcabideche; 

Rua Principal com Rua Escola Nova – Bicesse. 

Espaços Públicos  

Rua | Localidade 

Rua do Pombal - Alcabideche 

Rua Júlio Diniz - Murches 

Calçada de Manique - Manique 

Rua Principal – Zambujeiro #1 

Rua Principal com Rua Escola Nova – 

Bicesse #2 

Rua João Pires Correia - Alcabideche 

Largo do Moinho - Alcabideche 

Tv. Escola - Alcabideche 

 

 

Preservação e defesa do património com o lema – 

“Usando e Preservando o que É Público” 

 

#1 #2 
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Toponímia 

Colocadas novas placas identificativas da localidade de Almoinhas Velhas e em 

Alcabideche placas indicativas para Farmácia, bem como foram colocadas 

novas peanhas: 

Intervenção em placas toponímicas na freguesia: 

 

Execução e manutenção de Placas Toponímicas 

Morada Rua Prior Crato 

Localidade Murches 

Morada Rua Albert Einstein 

Localidade Murches 

Morada Rua da Coletividade 

Localidade Adroana 

Morada Rua Capela das Neves 

Localidade Manique 

Aprovação de Placas Toponímicas 

Morada Beco da Alegria 

Localidade Adroana 

Morada Travessa Dr. João António Gonçalves Amaral 
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Localidade Alcabideche 

Morada Praceta do Matotinhos 

Localidade Manique 

Morada Praceta de São Jose  

Localidade Alvide 

Morada Beco dos Bernardos 

Localidade Manique 

Morada Beco Chafariz 

Localidade Amoreira 

Morada Praceta Bartolomeu Dias 

Localidade Murches 

Morada Praceta Janes 

Localidade Janes 

Morada Beco da Figueirinha 

Localidade Figueira do Guincho 
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Espaços Verdes  

A junta de freguesia tem a seu cargo a manutenção de CEVAR ’s o que 

corresponde a uma área total de 14.317 metros quadrados. 

Requalificação Ambiental em diversas zonas da freguesia, solicitando à Cascais 

Ambiente limpeza de mato e recolha de lixos (monstros) em espaços públicos, 

evitando-se a degradação do ambiente. 

 

CEVARES 

CEVAR LOCAL LOCALIDADE 

3 Agrup. Escolas Ibn Mucana/ Rua do Pombal Alcabideche 

11 Urbanização Urbamar - Sitio Olival Alcabideche  

16 Rua de S. Carlos - Bloco Timor Alvide 

24 Rua Beatriz Costa - Urb. Adroana Adroana 

30 Rua das Padarias Alvide 

55 R. Almada Negreiros - B.º Cruz Vermelha Alcoitão 

57 Praceta do Moinho Alcabideche 

58 Escola Musica - Praceta Antigo Mercado Alcabideche 

59 Acesso Cascaishopping – Rotunda Aki Alcabideche 
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Manutenção a cargo da Junta de Freguesia de Alcabideche 

 

 

 

Últimos trabalhos:  

 

Aguarda-se a obra de reposição /  

Autorização para iniciar os trabalhos de reparação do sistema de rega. 

Reparação dos sistemas de água 

Instalação de novos Sistemas de Rega 
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Últimos trabalhos:  

 

Mondas e retanchas; 

 Aguarda instalação de sistema de rega orçamentado para 4555, 4556, 4557, 

já 

Adjudicada 

Plantação de 10 Euryops sp., 8 Lavandula dentata e 10 Rosmarinus officinalis 
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Últimos trabalhos:  

 

Verificação de rega no 4154 

Mondar 4153 
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Últimos trabalhos:  

 

Reparação dos sensores de chuva 

Verificação dos sistemas de rega 
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Últimos trabalhos:  

 

Mondas, sachas e retanchas, remoção de tutor, corte de canas, rebentos e 

raízes de choupos 

Plantação de 20 Bergenia crassifolia, 40 Iris pseudacorus, 10 Lavandula 

dentata e 60 Dimorphoteca sp para os canteiros da entrada. 
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Últimos trabalhos:  

Corte de relva 
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Últimos trabalhos:  

 

Plantação de herbáceas e subarbustivas 

 

C 57 – Alcabideche – manutenção 
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Últimos trabalhos:  

  

Aguarda obra de requalificação do edifício 

Plantação de 10 Teucrium fruticans, 5 Westringia sp. e 7 Viburnum tinus. 
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Últimos trabalhos:  

 

Mondas, retanchas, tutores e reparação dos remates de canteiros em madeira 

 

De realçar que ao abrigo do protocolo de educação, a Junta de Freguesia de 

Alcabideche também realiza a manutenção dos espaços verdes e parques 

infantis das seguintes escolas: 

 

 Agrupamento Cidadela 

 

o EB1/ JI Malveira da Serra 

o JI Murches 

 

 Agrupamento Alapraia 

o EB1 Bicesse 
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o JI Bicesse 

o EB1/ JI de Manique 

 

 Agrupamento de Alvide  

 

o Escola secundária de Alvide 

o EB1/ JI de Alvide 

 

 Agrupamento de Escolas IBN MUCANA 

 

o EB1/JI Fernando José dos Santos 

o EB1/ Teixeira Lopes 

o Escola Secundária IBN MUCANA 

 

 Agrupamento de Alcabideche 

 

o EB1/ JI Margarida Rodrigues 

o JI Alcabideche 

o EB1/JI Alto da Peça 

o EB1 Nº1 Alcoitão 

o JI Alcoitão 

o EB Malangatana 
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Educação 

O trimestre em referência assume especial relevância na área da Educação, 

uma vez que coincide com o início de um novo ano letivo. 

As atividades desenvolvidas abrangeram, assim, múltiplos processos de 

suporte à atividade nas escolas da Freguesia característicos deste período, 

nomeadamente: 

 Planificação geral do ano letivo; 

 Gestão e organização das Equipas, decorrente do processo de 

contratação do pessoal afeto à área da Educação;  

 Reuniões de arranque do Ano Letivo – Presidente da JFA, Equipa de 

Coordenação da Educação estiveram presentes em todas as reuniões de 

abertura do ano letivo, apoiando e ouvindo famílias, Coordenação de 

Escolas, Associações de pais e Dir. Agrupamentos; 

 Reuniões com os Departamentos da Educação da CMC; 

 Participação nas reuniões de Conselho Geral dos Agrupamentos 

Alcabideche, Alvide e Ibn Mucana. 

 

No âmbito do Programa Escola a Tempo Inteiro, promovido pela C.M.Cascais, 

esta Junta de Freguesia assume-se como entidade parceira, garantindo o 

funcionamento das respostas socioeducativas, nomeadamente, as Atividades 

de Animação e Apoio à Família no Pré-Escolar, a componente de Apoio à 

Família no 1º Ciclo, bem como Ludobibliotecas Escolares e Docência das AECs, 

as atividades de enriquecimento curricular. 
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Por definição, as Atividades de Animação e Apoio à Família no Pré-Escolar são 

as atividades que se destinam a assegurar o acompanhamento das crianças a 

um prolongamento de horário, antes e/ou depois da componente letiva e em 

períodos de interrupções letivas, sendo que a Componente de Apoio à Família, 

CAF, é o conjunto de atividades destinadas a assegurar o acompanhamento 

dos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, antes e/ou depois das componentes 

do currículo e das Atividades de Enriquecimento Curricular, bem como durante 

os períodos de interrupção letiva. 

Estas atividades são organizadas de forma a estreitar o comprometimento 

entre a escola, as famílias dos alunos e a comunidade local, assegurando-se 

uma ocupação adequada dos tempos não letivos das crianças. 

Neste início de Ano letivo de 2016/2017, passámos a garantir o 

funcionamento das AAAFs e AECs em mais dois estabelecimentos de ensino, a 

EB. de Alvide e a EB de Manique, ambos com Jardim de Infância integrado, 

assumindo-se esta incorporação como mais um desafio a superar pela Equipa 

da Educação.  

Em conformidade, os recursos humanos geridos pela JFA, afetos à Educação, 

para o ano letivo de 2016-2017 englobam um total de 54 colaboradores, 

assim distribuídos: 
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Profissionais afetos à Educação 

Ano letivo 2016-2017 

 

Área Técnicos  Assistentes Total 

Pré-escolar 14 10 24 

Básico 21 3 24 

Ludobibliotecas 5 1 6 

Total 40 14 54 

 

Notas: 

Técnicos - Professores das AECs e Animadores das AAAFs 

Os colaboradores que asseguram o funcionamento das Ludobibliotecas 

também garantem atividades das AECs e CAF 

 

 

PRINCIPAIS INDICADORES DE FREQUÊNCIA E RECURSOS HUMANOS 

Atividades de Enriquecimento Curricular – AECs 

 

Agrupamento/Escola 
Nº de 

alunos 

Nº de 

turmas 

Nº de Docentes Horas/Seman

a 

A. L. Expressivas AECs 

IBN MUCANA         

EB Fernando Teixeira Lopes 159 6 6 22h 
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ALAPRAIA 

    EB de Bicesse 105 4 4 16h 

EB de Manique 156 7 7 29h 

ALCABIDECHE 

    EB Alto da Peça 178 8 4 32h 

EB Prof. M. Marg. Rodrigues 66 3 3 11h 

EB Nº1 Bruno Nascimento 90 4 3 16h 

EB Malangatana 115 5 5 19h 

ALVIDE 

    EB de Alvide 107 5 5 19h 

Total 976 42 37 164h 

 

Atividades de Animação e Apoio à Família – AAAF 

Agrupamento/Escola 
Nº de 

crianças JI 

Nº de 

crianças em 

AAAF 

% de crianças 

em AAAF/JI 

IBN MUCANA       

JI Fernando Teixeira Lopes 71 46 65% 

ALAPRAIA 

   JI de Bicesse 22 14 64% 

JI de Manique 50 26 52% 

ALCABIDECHE 

   JI Alto da Peça 50 29 58% 

JI Prof. M. Marg. Rodrigues 65 41 63% 

JI Cesaltina Fialho Gouveia 40 26 65% 

JI Fátima Campino 44 30 68% 

ALVIDE 

   JI de Alvide 24 10 42% 

Total 366 222 61% 
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Protocolo de delegação de competências – área das pequenas 

reparações e manutenções e fornecimento de bens consumíveis 

 

Dando cumprimento ao acordo protocolado com a CMC, desenvolveu-se uma 

intensa atividade de diagnóstico, definição de prioridades e planeamento das 

intervenções a desenvolver no parque escolar das Escolas de 1º Ciclo e Jardins 

de Infância da Freguesia. 

 

Ao longo deste trimestre decorreram de forma contínua trabalhos de 

manutenção de edifícios, ao nível de alvenaria, eletricidade, pavimentos, 

fechaduras, estores, segurança, esgotos, e reparação de equipamentos, entre 

outros. 

 

O acompanhamento, controle e gestão destes processos assume especial 

complexidade, implicando o envolvimento, nomeadamente do Presidente da 

Junta e outro pessoal de apoio. 

  

A implementação ativa do Acordo de Delegação de Competências decorreu 

num quadro de articulação com todos os envolvidos, pelo que se realizaram 

neste trimestre várias reuniões com esse objetivo, tanto com Associações de 

Pais, como com Agrupamentos e C.M.C. 

 

Destacamos algumas das Intervenções realizadas nas Escolas de 1º Ciclo 

e Jardins de Infância da Freguesia 
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JI Fátima Campino 

Reparação da vedação 

 

 

 

 

Substituição da caixa de correio  

 

 

 

 

Intervenção num bebedouro da 

EB Alto da Peça 
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EB Malangatana  

Colocação de redes de Futebol e Basquetebol e pintura do Refeitório 

 

 

EB Bruno Nascimento 

Grande intervenção e requalificação 
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EB Alvide - Desobstrução e limpeza da rede de esgotos 
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Jardim de Infância de Murches - Intervenção: Limpeza do telhado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinturas e marcações e fechaduras na EB Da Malveira da Serra 
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Arranjo da vedação EB Malveira da Serra 

 

 

 

 

 

 

EB/JI Teixeira Lopes  

Intervenção no telhado do JI Fernando infiltrações 

 

Resolução de rotura e correção do piso do recreio e colocação de torneira 

avariada no refeitório EB Fernando Teixeira Lopes 
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Pintura do Foyer - JI Fernando Teixeira Lopes 

 

 

Atividades de Animação e Apoio à Família – AAAF – 

Pré-Escolar 

 

Vários projetos foram desenvolvidos nos meses de Outubro, Novembro e 

Dezembro, tanto decorrentes do planeamento específico AAAF, como ações 

dinamizadas em parceria com os Jardins de Infância e o 1º ciclo, articuladas 

com as a escola e com as educadoras responsáveis, nas reuniões mensais, tal 

como comemorações de datas festivas e outras. 

 

De salientar que as atividades planeadas com, e para, as crianças do pré-

escolar, pelas equipas AAAF, também privilegiam os projetos de cooperação e 

partilha com as famílias, desenvolvendo iniciativas, ateliers e desafios que 

fomentem as relações com a comunidade educativa.  
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Neste âmbito, no mês de Outubro, podemos referir a dinamização do Dia da 

Alimentação Saudável e o Halloween, tendo sido organizados, por exemplo, 

“Lanches saudáveis”, e ainda um concurso de "Master Chef".  

O Halloween foi comemorado, apesar de não ser uma tradição tipicamente 

portuguesa, existe um grande entusiasmo das crianças em assinalar esta data. 

Desta forma procedeu-se à construção de decorações alusivas ao tema e a 

uma dinamização de atelier que envolveu entusiástica participação dos pais. 

Houve ainda outros espaços que abordaram a temática do Halloween, 

abordando o tema dos medos. 

Em alternativa, outras escolas trabalharam a tradição de Pão por Deus, com 

confeção de sacos e dizeres, ou ainda procedendo à organização de um 

Peditório do Pão por Deus na Comunidade escolar. 

  

O dia de São Martinho foi amplamente comemorado. As crianças comeram 

castanhas e conheceram a tradição da Lenda de São Martinho. As equipas 

AAAF integraram os programas desse dia, nomeadamente contribuindo para a 

realização das festas de São Martinho, que envolveram toda a comunidade 

escolar, promovendo a participação das crianças. 

 

O Dia do Pijama também foi comemorado. Em algumas escolas as crianças 

desfilaram de pijama, cantaram a canção alusiva 

ao Dia do Pijama, realizaram jogos e dinamizaram 

ateliers com os seus pais. 

 

 

 Atividade de Atelier com 

os Pais no Dia do Pijama 
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Tendo em vista a época natalícia, muitas atividades são dinamizadas, tais 

como execução de decorações de natal, ensaios para a festa de natal, projetos 

e desafios às famílias. Há escolas em que as equipas e crianças que 

frequentam a AAAF participarão na construção da Eco árvore, integrando o 

concurso anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

De 21 de Dezembro a 2 de Janeiro, decorrerá a Interrupção Letiva do 1º 

Período, para a qual foi feita uma planificação conjunta para todos os espaços 

da responsabilidade das equipas da JFA, tendo como base o tema "Eco-Natal". 

Tendo sempre presente o objetivo de contribuir para o enriquecimento do 

processo educativo, através das atividades lúdicas e recreativas artísticas e 

culturais, adequadas às idades das crianças do pré-escolar, várias atividades 

foram planeadas para este período, tal como uma visita ao Teatro.  

 

 

Confeção de bolachas 

pelas crianças 

Saco para o “Pão por 

Deus” 
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Atividade AAAF, 

desenvolvida sobre a 

história " Os ovos 

misteriosos" 

incluiu música, sons e 

representação de 

personagens do livro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Expressão plástica em torno da “Alimentação Saudável” 
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AECs, Ludobibliotecas e Componente de Apoio à 

Família – 1º Ciclo 

 

EB Alto da Peça 

Atividade de Lúdico Expressiva – Dança Criativa 

 

Com base na história do livro: Vamos à caça do urso! Os alunos “dançam” a 

história com movimentos criados por eles ou em grupo. 

 

Atividade Lúdico 

Expressiva – Projeto “Calço 

os sapatos do outro”. Com 

este projeto pretende-se que 

os alunos desenvolvam 

trabalhos à volta do que 

sentem os outros, sob 

formas de expressão plástica 

ou dramática. 
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Atividade Física e Desportiva 

Utilização do ginásio com percursos de destreza física e utilização do campo de jogos 

para desportos de equipa 

 

 

 

Atividade de Atividades Lúdico 

Expressivas: decorações de natal 

Cada aluno da escola decorou ao seu gosto um CD 

de natal. Estes foram dispostos em forma de 

árvore de natal no átrio de entrada da escola, 

desejando um Bom Natal a Todos. 
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Música 

Aulas de expressão musical com recurso a instrumentos de precursão 

 

 

Atividades lúdico-expressivas na EB de Bicesse 
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EB Bruno Nascimento 

Realização de jogo solidário em parceria com uma escola Argentina de onde 

partiu o convite para esta iniciativa. O objetivo era reunir a comunidade para 

um jogo de futebol. Estiveram presentes pais e associações de idosos e lares. 

Jogo foi filmado e enviado para o site, de forma a ser partilhado com todo o 

mundo. 

 

   

 

 

 

       

O 

jogo  e a comunidade 

 

 

 

 

 

 

Os nossos seniores e o árbitro 
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EB Malangatana 

Projeto: Malangatana e outros artistas 

Apresentação da 1ª forma de arte: Arte Rupestre e Construção da obra através da 

técnica Pintura com café 

Apresentação final da obra: Uma parede rupestre e as gravuras nas cavernas. 

 

Artista: Jivya Some Mashe Técnica, desenho a partir de dois triângulos e 

através da espiral 

A partir de dois triângulos criaram personagens. 
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Representação da obra do artista (em construção) 

 

 

 

 

 

 

 

Comemoração do São Martinho  

Foram construídos e pintados bonitos cartuchos, para guardar as 

castanhas, que se assaram e comeram quentinhas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Relatório de Atividades 
 

Ensaio de “ A Rainha das Cores” – 1º ano, Expressões Artísticas 

Apresentação feita pelas crianças no âmbito do projeto “Clubes de 

Natal”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensaio de “A Menina do Mar” – 4º 

ano, Música 
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Pintura do cenário para a peça “ A menina do mar” – 4º ano Expressões 

Artísticas 

Preparação para o ensaio da dança do Natal – 3º ano – Atividade Física e 

Desportiva 
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LUDOBIBLIOTECAS 

 

A Ludobiblioteca do Alto da Peça desenvolve projetos em articulação com os 

professores titulares de turma, de acordo com os programas curriculares e 

tendo como base a educação não formal, planeando assim as suas atividades 

com princípios lúdicos. 

As atividades oferecidas pela Ludobiblioteca assentam em 4 áreas, com 4 

projetos distintos: 

- Brincando com a matemática, para o 2º ano de escolaridade; 

- Brincando com o Português, para o 3º e 4º ano de escolaridade; 

- Hora do Conto, para o 1º ano de escolaridade; 

- Ciência para o Pré-escolar, 1º, 2º, 3º e 4º ano  

 

Atelier Ciência: “Pressão do ar – o que acontece se retirar as duas 

molas?”  

Os alunos fizeram uma experiencia para perceberem a pressão que o ar existente à 

nossa volta, exerce sobre todos os corpos. 
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Atelier Brincando com a matemática: “valor do algarismo no número” 

Em equipas, o chefe da equipa escolhe um algarismo sem saber se vale 

unidades ou dezenas. No final, a equipa que tiver mais pontos ganha.  

 

 

Atelier Brincando com o 

Português: “Nomes e adjetivos” 

Com recurso a jogos, 

identificação de nomes e distinção entre nomes e adjetivos 

 

 

 

LUDOTECA FERNANDO TEIXEIRA LOPES 

 

 

 

 

 



 

 

Relatório de Atividades 
 

Ação Social 

Serviço Social  

 Atendimento de cidadãos; 

 Avaliação socioeconómica com algumas visitas domiciliárias para 

aferição das situações descritas; 

 Relações institucionais com entidades terceiras 

 Reuniões temáticas no exterior e representação da autarquia em 

projetos/instituições;  

 Colaboração no tratamento e resposta aos pedidos para apoio da 

Componente à Família. 

 

O presente relatório consiste na representação e avaliação do serviço prestado 

pela ação social aos utentes da freguesia de Alcabideche no período entre 

Outubro, Novembro e Dezembro. 

Foram realizadas algumas atividades neste período, além das que já fazem 

parte do quotidiano do serviço social do gabinete de ação social, o 

atendimento social á comunidade. 

Ao longo deste relatório encontram-se descritas e pormenorizadas as 

atividades realizadas neste período. 
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Gabinete de Serviço Social – Atendimentos sociais 

O atendimento Social nesta Junta de Freguesia visa a orientação e apoio social 

a indivíduos ou famílias em situação de carência ou vulnerabilidade. 

Visa prevenir ou restabelecer o seu equilíbrio funcional, mobilizando os nossos 

próprios recursos ou os recursos da comunidade. 

 O atendimento social deste gabinete tem como objetivos específicos: 

 Informar, orientar e apoiar através de metodologias próprias, indivíduos 

e famílias em situação de risco, vulnerabilidade ou exclusão social; 

 Promover a melhoria das condições de vida dos indivíduos e família no 

sentido da inclusão social; 

 Mobilizar recursos de modo a atingirem uma progressiva autonomia 

pessoal, social e profissional dos indivíduos/famílias. 

Neste período, foram realizados 70 atendimentos, e 6 visitas domiciliárias, 

conforme quadro síntese que se encontra em baixo. 

 

Quadro de dados 

 

Casos atendidos 

Nº/Natureza 

 

Intervenções 

 

15/Informações 

Sociais 

Informar, orientar e apoiar no preenchimento de 

documentos, estabelecer contactos e articular com 

outras entidades. 

 

13/Habitação  

Encaminhamento para a segurança social de cascais e 

Divisão de Habitação Social da CMC, Junta de Freguesia 
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(Pedidos de Apoio em rendas e informação orientação 

para pedido de Habitação) 

 

5/Creche  

Solicitação de creches para crianças, com mais de 3 anos 

e integração em creche. (informação, orientação, 

encaminhamentos) 

 

10/Apoio Alimentar 

 

Encaminhamento para instituições com valência de 

Apoio Alimentar – Vicentinos e Cantina Social 

 

17/Apoio 

Económico 

Encaminhamento para os Vicentinos, Junta de Freguesia 

e Segurança Social. 

3/Centro de dia/ 

SAD 

Fornecimento de informações acerca de possíveis locais 

a integrar idosos, e apoio na organização de processos e 

articulação com a segurança social.  

4/Apoio Medicação Encaminhamento para instituições da comunidade com 

Protocolo das Farmácias (Parceria Camara Municipal de 

Cascais) e Junta de Freguesia. 

3/Visitas 

Domiciliárias 

Todas as visitas efetuadas foram informadas por 

munícipes na Junta de Freguesia, e são situações de 

idosos isolados com grandes carências económicas, e 

outros com doenças. 
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Subsídios de carência 

No âmbito da Ação Social e com o intuito de apoiar famílias carenciadas da 

área geográfica de Alcabideche, existe um regulamento de subsídios de 

carência/emergência.  

Os apoios de carência/emergência possuem carácter pontual e serão 

atribuídos mediante apresentação de documentos comprovativos que 

justifiquem o pedido, juntamente com um relatório social.  

Durante este período, foram atribuídos subsídios, no valor de: 

1º Caso – Atribuição Subsidio- Pagamento de divida à EDP no montante 

de 85,03 euros 

2º Caso – Atribuído Subsidio – Pagamento óculos no montante de 

137,61euros. 

3º Caso – Atribuído Subsidio – Pagamento a nível Farmácia 

(medicamentos) num total de 40,50 euros. 

4º Caso – Atribuição Subsidio - Pagamentos ao nível Saúde num total de 

150,00. 

5º Caso – Atribuição Subsidio - Pagamentos ao nível Saúde num total de 

52,60. 

6º Caso – Atribuído Subsidio – pagamento de renda, no valor de 349,19 

euros. 

7º Caso – Atribuído Subsidio – pagamento de renda, no valor de 225,00 

euros. 

          8º Caso – atribuído subsidio – pagamento de apoio escolar no valor de 

79,66 euros. 

         9º Caso – atribuído subsidio – pagamento de apoio escolar no valor de 

27,26 euros. 
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Equipamentos onde a da Junta de Freguesia de Alcabideche Presta Apoio 

para a Terceira Idade Centro de Convívio Alcoitão e Centro Convívio 

Alvide 

Os Centros de Convívio visam: proporcionar a criação de serviços permanentes 

adequados ao bem - estar dos seus utentes; contribuir para o desenvolvimento 

pessoal e para a valorização dos fatores positivos do processo de 

desenvolvimento etário; e promover e estimular as relações adequadas entre 

os utentes, familiares e amigos, promover o desenvolvimento cultural e 

ocupação de tempos livres, deste modo a Técnica da Junta de Freguesia de 

Alcabideche desloca-se a estes dois centros de convívio duas vezes por 

semana fazendo o acompanhamento dos utentes. 

 Os centros dispõem de ginástica e hidroginástica, grupo coral e tem 

atividades manuais e sessões com vários temas. 

Também é aplicada pela técnica da Junta de freguesia o Projeto Pró – bem nos 

centros de Convívio de Alvide e Alcoitão em Parceria com a Camara municipal 

de Cascais. 

Este projeto visa a promoção do Bem-estar na Terceira Idade, proporcionando 

a estes um Envelhecimento Ativo. 

 

 

Projetos da Junta Freguesia de Alcabideche em Parceria com 

Câmara Municipal de Cascais 
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Seniores em Movimento  

É um projeto, em parceria com a Câmara 

Municipal de Cascais, que contribui para um 

processo de envelhecimento ativo, 

promovendo estilo de vida mais saudáveis com ganhos em auto estima e 

qualidade de vida. 

Privilegia as modalidades as modalidades de ginástica e hidroginástica e a 

realização de sessões de educação para a saúde. 

Abrange toda a população sénior da freguesia de Alcabideche, Centros de 

Convívio e Associações. 

 

Ajudas técnicas   

Este Projeto tem como finalidade o apoio as pessoas em situação de 

dependência ou os seus cuidadores informais, no sentido da preservação 

da sua autonomia e da manutenção de capacidades funcionais, pela 

cedência ou aluguer das Ajudas Técnicas, conforme os seus rendimentos 

per capita. 

A junta de freguesia tem ao dispor dos fregueses quatro camas 

articuladas, três cadeiras de rodas e dois andarilhos.   

Estes equipamentos são indispensáveis á autonomia e integração de 

pessoas com deficiência 

dependência total ou parcial, 

permanente ou temporária.   
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Melhor Saúde  

 

Este projeto visa dar respostas aos munícipes em situação de dependência e 

com fracos recursos económicos que sofram de incontinência, através do 

acesso a fraldas, de forma a contribuir para uma melhor qualidade de vida. 

Beneficiam deste projeto 30 Fregueses, mensalmente recebem os pacotes de 

fraldas conforme o seu rendimento Per capita. 

Neste trimestre foram entregues 90 pacotes de fraldas num total de 2700 

unidades. 

 

      

Bolsas Sociais 

 

Continuação do protocolo entre CMC, JFA e creches da rede privada na 

integração de crianças até aos 36 meses que não encontraram vaga na rede 

pública. No ano letivo de 2016/2017 inscreveram-se 36 Crianças sendo 

integradas 17 crianças em creche, relativamente às outras foram excluídas por 

falta de documentação, ou outras situações.  
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Programa de Apoio á Terceira Idade 

 

Festival de Hidroginástica. 

Realizou-se o festival de Hidroginástica nas instalações das piscinas dos 

Salesianos, no dia 9 de Outubro. 

Participaram utentes dos vários centros e associações da freguesia, e do 

concelho, utentes que usufruem do Projeto Seniores em Movimento. 
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Comemoração do dia do Idoso 

 

Esta atividade realizou-se no dia 14 de Outubro para comemorar o dia do 

idoso, nas instalações da AISI, (Associação Idosos de Santa iria) em Murches. 

Participaram 150 idosos dos centros de Convívios e associações da freguesia. 

Teve como objetivo sensibilizar a sociedade para as questões do 

envelhecimento e a necessidade de proteger a vida da população idosa. 

Valorizar o idoso, dando-lhe atividade de ser transmissor de cultura de 

tradição, proporcionando o convívio social desenvolvendo atividades culturais 

recreativas.   
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Comemoração do São Martinho 

 

Realizou-se no dia 11 de Novembro a comemoração do S. Martinho, com os 

vários centros e associações, na quinta das Mações em Manique, participaram 

150 idosos. 

Houve muita animação e convívio entre todos os participantes, finalizou-se 

com um lanche convívio. 
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Inauguração do espaço Comunitário de Alcoitão 

 

Realizou-se no dia 17 de Setembro, a inauguração do Espaço Comunitário de 

Alcoitão, no qual a Junta de Freguesia é parceira. 

A técnica de serviço social da junta de freguesia, faz atendimento social neste 

espaço, às quartas-feiras no horário das 15 horas às 17 horas.  
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Cerimónia da assinatura das bolsas sociais 

 

Realizou-se no dia 18 de Outubro, pelas 18h45m nas instalações do Montepio, 

a cerimónia da assinatura das bolsas sociais. 

Estiveram presentes a Camara Municipal de Cascais, Junta de Freguesia e 

encarregados de educação das crianças e os responsáveis das creches.  
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Reuniões 

 

Dia 28 de Setembro, sessão do IV módulo do programa PRÓ-BEM. 

Sobre o tema – A qualidade de vida na terceira Idade: Promoção da auto – 

estima.    

Na qual os técnicos realizam, várias sessões práticas, com determinados 

temas, baseados na promoção da auto estima no idoso. 
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Dia 14 de Outubro, reunião do grupo de insalubridades, no Centro de Saúde 

de S. João do Estoril. 

Nesta reunião foram dadas a conhecer situações de munícipes, que vivem em 

situações degradantes. 

As situações apresentadas são a nível do concelho. 

  

Dia 20 de Outubro, reunimos na Coletividade de Alvide, com a professora 

Isabel Gonçalves, os alunos e os utentes do centro, para dar a conhecer o 

projeto “Visitas de Afeto” com os alunos do 12 º ano do Curso de animação 

socio cultural. 

Este projeto social, com a comunidade local, que a escola Secundária 2,3 de 

Alvide desenvolve tem como objetivo comum um ensino de aprendizagem que 

se enfoca no aprender fazendo, num ambiente diferente da sala de aula e as 

vezes da escola, motivando os alunos a descobrirem objetivos de vida que 

desconheciam possuir como por exemplo, ajudar o próximo. 

O projeto “ Visitas de Afeto” já foi desenvolvido em parceria com a junta de 

freguesia, durante alguns anos seguidos, há alguns anos, não houve alunos 

interessados, por isso houve um intervalo. 

Este ano a turma do 12º ano do Curso de Animador Sociocultural mostrou-se 

Interessada em participar, convidando a junta de freguesia para parceira. 

Pretendendo–se que os alunos em grupos de dois, visitem idosos/as que vivam 

sozinhos/as nas imediações da escola durante uma tarde de quinze em quinze 

dias, fazendo-lhes companhia, trazendo-lhes as compras, indo com elas ao 

médico, comprando os medicamentos na farmácia, e outros. 

Início do projeto em Novembro e término em Junho. 

Na experiência anterior, criaram–se relações de amizade entre os alunos e as 

idosas. 
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Algumas antigas alunas do curso passados alguns anos, ainda visitam as suas 

utentes. 

É uma forma emocional de trabalhar a escola e dos alunos aprenderem a 

desmitificar ideias como por exemplo a de que os velhos não servem para 

nada. 

As idosas inscritas foram selecionadas pelo gabinete de ação social da junta de 

freguesia, idosas que frequentam o centro de convívio, que desejam continuar 

a beneficiar deste apoio. 

Os alunos deslocam-se a pé, como foi referido residem no carrascal de Alvide, 

zona próxima da escola. 

O trabalho já desenvolvido pelo gabinete de apoio social é suficiente para 

concretizarmos o início do projeto.  

 

Dia 26 de Outubro pelas 9h30m, no Centro Cultural de Cascais, realizou-se 

um encontro sobre “ Igualdade do Género”. 

Um dos objetivos é promover a igualdade do Género e a discriminação na 

intervenção municipal enquanto fator de coesão e inclusão social. 

Uma das finalidades é que individualmente, todas as pessoas tenham a 

oportunidade de desenvolver as suas capacidades pessoais e tomar livremente 

opções de realização pessoal, familiar e profissional sem condicionalismos 

baseados em estereótipos de género.   

 

Dia 9 de Novembro reunião do Núcleo executivo, nas instalações do ACES de 

Alcabideche, pelas 9h30m. 

Esta reunião, teve como objetivo fazer o ponto de situação, dos vários grupos 

e um dos pontos importantes, foi saber como se encontrava a elaboração do 

Guia de recursos. 
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Após feita a avaliação, marcamos reunião para dia 16 de Novembro com o 

Presidente da junta. 

 

Dia 16 de Novembro, pelas 11 horas, nas instalações da junta de freguesia, 

reunião do núcleo executivo, com a presença do presidente da junta. 

A reunião teve com o objetivo, falar sobre alguns temas: 

Guia de recursos; grupo da deficiência, criação da base de dados, para recolha 

e tratamento da informação, entre outros. 

 

Dia 18 de Novembro, pelas 12 horas, reunião na junta de freguesia, com a 

professora Luísa Alegre, da Escola EB 2,3 de Alcabideche. 

Para apresentação do projeto, promoção para o bem- estar na terceira idade, 

com alunos do 12ºano e utentes dos centros de convívio de Alvide e Alcoitão. 

Iremos marcar reunião nos centros de convívio para dar a conhecer o projeto, e 

quais as atividades a desenvolver. 

 

Técnica Superior de Serviço Social 

 

                        Mariana Lúcia Rodrigues 
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COMPLEXO DESPORTIVO DE ALCABIDECHE - CDA 

 

 

 

 

 

 

 

Piscina 

Municipal 

 

 

 

 

Atividades ocorrentes na Nave e Ginásios do CDA Semanalmente 
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Pavilhão e restantes estruturas 

 

Horário   

O horário de funcionamento do Pavilhão e restantes estruturas no período 

referido foi de 2  a 6  Feira das 08:00h às 23:00h, Sábados e Domingos das 

9:00h às 23:00h. 

Atividades extraordinárias no pavilhão (4 trimestre) 

Enumeramos as atividades extraordinárias realizadas no período referido: 

01 Outubro 

Jogo futsal Estoril Praia (Juniores) x Academia Johnson – 14h30/17h00 

Jogo futsal Estoril Praia (Seniores) x Novos Talentos – 17h00/19h30 

06 Outubro Liga Olímpica de Karaté - 09h00/20n15 
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15 de Outubro 

Jogo futsal Estoril Praia (Juniores) - 14h30/17h00 

18 Outubro 

Jogo futsal Estoril Praia (Seniores) x Corvos XXI – 20h30/23h30 

30 Outubro 

Jogo futsal Estoril Praia (Seniores) x Atalhada FC (Taça de Portugal) – 

16h00/20h00 

05 Novembro 

Jogo futsal Estoril Praia (Benjamins) x Futsal de Oeiras – 09h00/11h00 

Jogo futsal Estoril Praia (Juniores) x Presa Casal Rato – 14h30/17h00 

Jogo futsal Estoril Praia (Seniores) x Arranhó – 17h00/19h30 

06 Novembro 

Liga Portuguesa de Karaté – 08h30/20h30 

18 Novembro 

Jogo futsal Estoril Praia x Sassoeiros – 20h00/23h00 

19 Novembro 

Jogo futsal Estoril Praia (Benjamins) x Leões de Porto Salvo – 09h00/11h00 

Jogo futsal Estoril Praia (Juniores) x Barroense – 14h30/17h00 
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20 Novembro 

Jogo futsal Estoril Praia x Cruzado Santa Cruz (Taça de Portugal) – 

17h00/20h00 

27 Novembro 

Jogo Basquete Estoril Praia 

30 Novembro 

Desporto Escolar – Ibn Mucana (Voleibol – Infantis B - Femininos) + Escola Sto. 

António (Parede) 

Salesianos (Estoril), Secundária (Carcavelos) – 14h00/17h00 

01 Dezembro 

Aluguer particular para festa de aniversário – 14h30/16h00 

03 Dezembro 

Jogo futsal Estoril Praia (Benjamins) x Sassoeiros – 09h00/11h00 

Jogo futsal Estoril Praia (Juniores) x Joma – 14h30/17h00 

04 Dezembro 

Jogo futsal Estoril Praia (Seniores) x Milharado – 15h00/17h30 

11 Dezembro 

Jogo basquete Estoril Praia 

15 e 16 Dezembro 

Torneio de Basquetebol Ibn Mucana – 08h00/18h00 
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17 Dezembro 

Jogo futsal Estoril Praia (Benjamins) x União Futsal – 09h00/11h00 

Jogo futsal Estoril Praia (Juniores) x Associação Frassátir – 14h30/17h00 

Jogo futsal Estoril Praia (Seniores) x Vialonga – 17h00/19h30 

18 Dezembro 

Sarau de Natal: Ginástica Acrobática – 15h00/18h00 

 

Atividades ocorrentes na Nave do CDA Semanalmente 

 

A Nave do CDA está com uma ocupação quase a 100% durante a semana, 

distribuindo-se pelas seguintes atividades: 

 

Aulas Curriculares de Educação Física de 2.ª a 6.ª feira das 08h30/16h30. 

O Desporto Escolar inicia às 16h30 e termina às 18h00. 

A partir das 18h00 realizam-se de 2ª a 6ª Feira os treinos de futsal do Estoril 

Praia, bem como os treinos do Estoril Basquete, ocupando os horários da 

época de 2016/2017. 

Decorrem aos fim-de-semanas, os jogos oficiais de Futsal do Estoril Praia, 

bem como os jogos do Estoril Basquete. 

No Ginásio a ocupação durante a semana divide-se entre as escolas das 08h30 

às 16h30 e as nossas modalidades das 17h00 às 22h30. Aos Sábados e 
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Domingos foram lecionadas aulas de Ballet, Ginástica Acrobática, Danças 

africanas e aulas extraordinárias das restantes modalidades. 

Como habitualmente, realizaram-se nos Ginásios 1 e 2 as aulas de Ballet, 

Karaté, Step, Jiu-jitsu, Krav Maga, Sapateado, Hip-Hop, Dance Fitness e 

Zumba, Ginástica Acrobática e Yoga assim como de Ténis, Musculação, 

CardioFitness e Spinning nos espaços próprios. 

 

PISCINA MUNICIPAL 

Horário   

O horário de funcionamento da Piscina de Alcabideche no período referido foi 

às 2 ,4  e 6  Feiras das 07:00h às 23:00h, às 3 , 5  Feiras e Sábados das 8:00h 

às 23:00h e aos Domingos das 8:00h às 14:00h.  

 

 

 

 

 

 

Ocupação 

A ocupação diária da Piscina de Alcabideche no período referido foi dividida 

em dois grandes grupos: 
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Grupos da 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. 

Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico 

O acesso das escolas do 1º 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 200 crianças com idades compreendidas entre os 

7 e os 10 anos, a aprendizagem, o conhecimento e a vivência da natação pura, 

numa perspetiva formativa. 

Horário de utilização da piscina municipal de Alcabideche pelas escolas 

do 1º ciclo do ensino básico 

 

Restantes Escolas  

O acesso das restantes escolas teve como objetivo o ensino da disciplina 

curricular – Educação Física, sendo da responsabilidade dos professores 

docentes de cada escola envolvida a coordenação técnica e pedagógica. 
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Centros de Dia 

O acesso dos centros de dia teve como objetivo a rentabilização e 

melhoramento dos tempos livres dos idosos da Freguesia procurando 

desenvolver a gerontomotricidade, a qual é conseguida através da prática da 

Hidroterapia. 

A ocupação do Público em Geral – das 17:15h às 23:00h – compreende os 

alunos das diferentes modalidades que lecionamos na Piscina de Alcabideche e 

os utilizadores livres.  

Modalidades 

Natação pura 

Modalidade desportiva aquática que visa o ensino dos quatro estilos de 

natação: 

Crawl,  

Costas, 

Bruços  

Mariposa.  

Nesta modalidade, pode-se observar a existência de dois tipos de 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 desta modalidade também foram divididas em escalões de 

dificuldade. 
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Natação para bebés  

Modalidade que visa a adaptação ao meio aquático, de uma forma lúdica, de 

Bebés e Crianças de idades compreendidas entre os 6 meses e os 48 meses e 

dos 2 anos aos 4 anos. 

  

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. 

 

Hidroterapia 

Atividade aquática com vista a intervir ao nível da correção postural, 

Reabilitação e Gerontomotricidade. 

 

Utilização livre 

Atividade aquática sem a ajuda e acompanhamento de um técnico 

especializado. Apenas esteve presente um Nadador Salvador com a função de 

vigilância.  
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Colaboração com Associações da Freguesia 

 

As Conferências Vicentinas 

continuam a desenvolver um 

trabalho meritório na freguesia, 

dando uma resposta social junto da 

população mais carenciada. 

Continuamos assim a dar o apoio na distribuição alimentar, através da 

cedência de transporte. Ainda no âmbito do transporte, com frequência têm 

sido solicitadas as viaturas da junta, para deslocações dentro e fora do 

Concelho, por parte das associações e grupos culturais. 

As representações em instituições/associações e aniversários, representaram 

no decorrer do trimestre, um contributo relevante, estando a bandeira da junta 

representada em todos os atos oficiais. 

 

Representação em eventos que decorreram no período em 

referência. 

 

 

AISI - Murches 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLyZ-p_5vPAhWEcRQKHeTaD5gQjRwIBw&url=http://www.cascais.pt/projeto/ajuda-alimentar-para-quem-precisa&psig=AFQjCNEd7A_N1bGvztCMyvMzXGgwXLWQpg&ust=1474393868494615
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Abertura do ano letivo na EB1/JI de 

Alvide com professores e encarregados 

de educação 

 

CONCERTO PARA TODOS no Centro de 

Apoio Social do Pisão (CASP) 

 
Entrega de “talhões” nas hortas 

comunitárias Bairro Irene - Alvide 

 

Festas em Honra de Nª Sª das Neves 

- Manique 2016 
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Associativismo 

 

Em tempos difíceis, as ajudas prestadas pelas entidades autárquicas a 

instituições de cariz social e associações ganham uma nova importância. 

Conscientes disso, a Junta de Freguesia decidiu prorrogar alguns protocolos 

existentes, e neste trimestre foram atribuídos apoios financeiros às seguintes 

entidades: 

Associação Nossa Senhora das Neves para a realização das Festas em Honra de 

Nº Sª das Neves;  

à AISA para a realização das festas em Honra da Nossa Senhora da Assunção; 

à Associação Prevenir; 

ao Crid - Centro de Reabilitação e Integração de Deficientes – Instituição 

Particular de Solidariedade Social (IPSS), sem fins lucrativos e à A.I.S.I – 

Associação de Idosos de Santa Iria em Murches. 

 

Apoiamos, também, com oferta de medalhas e com um subsídio (lanche) -, a 

realização do evento “Multiculturalidade - Festa Comunitária de Alcoitão” 

realizado pela A.M.B.A. - Associação de Moradores do Bairro de Alcoitão. 
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Atividades informáticas 

Parque Informático Atual 

Helpdesk no Complexo Desportivo de Alcabideche com a migração da base de 

dados da aplicação “Sportstudio” para a sede da Junta de Freguesia de 

Alcabideche. Neste processo foi preciso reconfigurar novamente toda a rede do 

Complexo Desportivo ao qual destacamos as seguintes alterações: 

Criação de VPN’s (Rede Privada Virtual) em todos os postos de 

atendimento para entrar na rede da sede da Junta de Freguesia de 

Alcabideche e aceder ao programa “SportStudio”. 

 Reconfiguração do router com novo IP e com o DHCP ativo. 

 Criação de “Guia de Procedimentos” para que os colaboradores 

do Complexo Desportivo disponham de ajuda na entrada da 

aplicação quando e se houver dificuldades no acesso a esta. 

 Manutenção e otimização das estações de trabalho. 

Helpdesk na Junta de Freguesia de Alcabideche. Destacamos as seguintes 

alterações: 

 Recuperação e instalação da base de dados do programa 

“SportStudio” no servidor da sede da Junta. 

 Instalação da licença de “hardware” para a aplicação 

”SportStudio”. 

 Instalação da versão cliente para a aplicação “SportStudio” nos 

postos de atendimento da sede da Junta. 

 Manutenção e otimização das estações de trabalho. 
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Instalação de bastidor afixado na parede da escola EB1/JI de Manique e 

passagem da cablagem existente e equipamentos de rede para dentro deste. 

Isto para que as crianças não tenham acesso a este tipo de equipamento em 

plena sala de aula. Procedeu-se à instalação de um novo ponto de rede na sala 

dos professores para a ligação da impressora multifunções que lá se encontra. 

Este procedimento integra os compromissos assumidos pelo protocolo de 

delegação de competências, da câmara municipal de cascais, para a Junta de 

Freguesia de Alcabideche no âmbito da educação. 

Internet e Web Design 

 Criou-se uma hiperligação na barra lateral esquerda da página 

da Junta de Freguesia para acesso e consulta do “Guia de 

Recursos de Alcabideche”, trabalho este elaborado pelo CLAS de 

Alcabideche em conjunto com a Ação Social da Sede da Junta de 

Freguesia, Lúcia Rodrigues. 

Plataforma BASE.GOV.PT (Adjudicações diretas) 

Conforme estipulado por lei, foi aberto os procedimentos para as seguintes 

adjudicações diretas nesta plataforma:  

 Empreitada de "orçamento participativo" - Construção de 

passeios na Malveira da Serra; 

 Realização de obras de melhoria na Escola básica nº1 de 

Alcoitão; 

 Poda e abate de árvores no Cemitério de Alcabideche; 
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 OP 2014 - Construção do Espaço Comunitário de Atrozela. 

Google Analytics (Estatística de visitas) 

Google Analytics é um serviço gratuito e oferecido pela Google no qual exibe 

as estatísticas de visitas, navegador, origem de tráfego, etc. ao qual passamos 

a apresentar de seguida os resultados para o quarto trimestre do ano corrente 

para a nossa página de internet www.jf-alcabideche.pt: 

Período contabilizado: 19 de Setembro a 05 de Dezembro de 2016 

 

http://www.jf-alcabideche.pt/
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Facebook 

Junta de Freguesia de Alcabideche 

Alguns dados, de maior relevo, a destacar neste último trimestre, são os 3193 

“Gosto” contabilizados. Neste trimestre apresentamos uma comparação de 

resultados entre o 3º trimestre de 2016 e o 4º trimestre de 2016 com 

referência ao nº total de gostos adquiridos neste período: 

78 novos “Gosto” 

Complexo Desportivo de Alcabideche 

Alguns dados, de maior relevo, a destacar neste último trimestre, são os 976 

“Gosto” contabilizados. Neste trimestre apresentamos uma comparação de 

resultados entre o 3º trimestre de 2016 e o 4º trimestre de 2016 com 

referência ao nº total de gostos adquiridos neste período: 

31 novos “Gosto” 

Economato 

 Renovação de stock para as impressoras existentes no Parque 

Informático. 

 O parque informático das impressoras atual é: 

 Triumph Adler P4035 MFP. [Preto & branco] - JFA (Piso 0, no 

posto de atendimento nº 1 e 2) 

 OKI MC 360 [Cor e Preto & branco] – CDA (BackOffice) 

 Brother MFC 7360N [Preto & branco] – JFA (Piso 0, no posto de 

atendimento nº3) 
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 Brother MFC 7360N [Preto & branco] – Escola de Música Michel 

Giacometti 

 RISO COMcolor7150 Multifunções [Cor e Preto & branco] – JFA 

(Piso 1 – reprodução de documentos grandes e cartazes) 

 Evolis Peble / Máquina de cartões – CDA (Recepção, nave 

principal) 

 EPSON TN101 / Máquina de talões - CDA (Receção, nave 

principal 

 

Escola Michel Giacometti 

A escola de música continua a demostrar o trabalho meritório no ensino da 

música junto dos fregueses. Este trimestre coincide com as prestações de 

audições aos alunos, onde foi possível verificar a sua evolução nas técnicas 

utilizadas.  

Neste trimestre a escola avançou na requalificação do Espaço Montepio: 

Montagem do palco modular que permite a realização de eventos diversos tais 

como conferências, concertos e Assembleias de Freguesia 

Conceção e montagem do sistema de som param a Assembleia de Freguesia 

Reorganização das 3 salas de estúdio + Nave Central 
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Montagem da nova sala de aulas em “O Outro Lado da Escola 2” 

Aquisição de 2 novos pianos elétricos Yamaha 

Montagem dos pianos, reorganização dos espaços 

Abertura de novos horários para as disciplinas de Canto, Piano e Música para 

Bebés 

Admissão de novos professores nas áreas da Guitarra e Canto. O corpo 

docente conta agora com 12 professores. 

Dinamização das inscrições na Escola de Música através de publicidade no 

Facebook, distribuição de cartazes pelos Agrupamentos de Escolas de 

Alcabideche e espaços comerciais da Freguesia. 
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Revisão/Atualização do Inventário da EMMG incluindo as aquisições realizadas 

durante o ano letivo passado e o ano que começa 

No âmbito do processo de Inventário, foram reaproveitados materiais que 

estavam em desuso, encontrados no armazém do Pai do Vento e no arquivo da 

Junta (uma bateria, bancos de piano e de bateria) 

Atualização da lista de contactos de alunos e encarregados de educação 

(Telefone e E-mail), no sentido de otimizar a comunicação com todos os 

utentes  

Dinamização do Coro de Alcabideche através de publicidade na página de 

Facebook da Junta de Freguesia de Alcabideche e da participação na Festa 

Comunitária de Alcoitão que se realizou no passado dia 24-09-2016. 

 

        

 

 

 

 

 

 

Publicidade à disciplina de Piano em Facebook, com o objetivo de dinamizar a 

inscrição de novos alunos 
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Balanço das Inscrições no trimestre (Setembro a Dezembro) 

 

No quadro abaixo podemos ver a evolução das inscrições desde Setembro (160 

alunos) até Dezembro (220 alunos) em comparação com os dois anos letivo 

anteriores. A Escola ultrapassa o crescimento de cerca de 30 alunos por mês 

verificado no ano letivo passado. 
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No quadro seguinte podemos apreciar a distribuição dos alunos por 

disciplina.   
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Distribuição dos Alunos/Disciplina Dez 2016 

Piano 

Guitarra 

Bateria 

Voz 

Violino 

Viloncelo 
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Salubridade/Cemitério 

Registo da Atividade no Cemitério de Alcabideche - 4º Trimestre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
Cemitério 

 
Taxas e trabalhos outubro novembro Total  

 
Inumações 14 10 24 

 
Exumações 1 3 4 

 
Venda ossário 2 0 2 

 
Venda gavetões 1 0 1 

 
Aluguer de ossário 5 3 8 

 
Aluguer de gavetão 1 2 3 

 
Colocação lousa 6 2 8 

 
Colocação de bordadura 8 6 14 

 
Venda de columbário 1 5 6 

 
Transladações 2 3 5 

 
Averbamentos 0 1 1 

  
41 35 76 
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Realizou-se a limpeza do cemitério  

Acabamentos de pinturas e recuperação de murros do Cemitério e em alguns 

Talhões 

 

 

 

Pintura de murros exteriores do Cemitério e Corte de Arbustos exteriores  

 

 

 

Plantação de Zambujeiros no Cemitério (Câmara Municipal de Cascais através 

da DGEV – Divisão de Gestão da Estrutura Verde) 
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Recuperação de ossários / Aplicação de Algerozes e escoadores  
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Colocação de areia nos covais 

 

 

 

 

 

Recuperação de Vassourinha (máquina de limpeza aspirador e varredora) e 

Dumper (máquina de transporte) 

 

 

 

 



 

 

Relatório de Atividades 
 

 

Material Alugado / Adquirido para melhoramentos no Cemitério 

 

 Aluguer de Contentor para recolha de entulhos e resíduos no Cemitério 

 

Aquisição de Fardamento de inverno, Botas Borracha, Blusões, Calças, Polos e 

impermeáveis para os Funcionários do Cemitério. 

 

Colocação de Vidros e Secadores de Mãos nos Balneários e Casas de banho do 

Cemitério 
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Colocação de sinalética informativa 

 

 

Adjudicação do abate e corte de Árvores/Podas, no Cemitério. 

Solicitação à CascaisAmbiente para recolha dos ramos e arbustos que se 

encontravam no cemitério provenientes de queda devido ao mau tempo. 

 

Gabinete de Psicologia 

 

 

O trabalho desenvolvido no decorrer deste trimestre pelo Gabinete de 

Psicologia da Junta de Freguesia de Alcabideche visou, em primeiro lugar, o 

bem-estar psicológico dos utentes, sejam eles crianças ou adultos. 

Quando se aproxima o 1.º ano de escolaridade na vida de um filho, a 

ansiedade de alguns pais sobe de forma quase exponencial. A transição do 

pré-escolar para o 1.º ciclo é vivida, sobretudo pelos mais crescidos, com 

muitas dúvidas, receios e angústias.  

Esta nova etapa na vida da criança constitui um fator de stress parental, 

porque é percecionada como uma transição do lúdico para o trabalho, como a 

passagem para uma fase mais "séria" na vida dos filhos. A ansiedade dos pais, 

quando não devidamente gerida, pode ser um forte entrave à boa integração 
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da criança, porque esta facilmente perceciona a angústia dos adultos e a 

absorve, o que, consequentemente, gera insegurança e receios. O receio de 

que a criança não se adapte facilmente à escola é muito frequente nos pais. Na 

verdade, as crianças adaptam-se frequentemente com mais rapidez que os 

adultos a novas situações. Com a entrada no 1.º ciclo, a criança assume um 

novo estatuto, uma vez que, além de "criança", passa a ser também "aluno". 

Este recém-nascido estatuto implica o surgimento de um mundo de novas 

expectativas por parte de pais e professores. Cada vez mais, e desde idades 

mais precoces, o desempenho escolar se encontra dentro das expectativas 

comuns dos pais. Nesta área, não é possível deixar de sublinhar que muitos 

adultos pecam por excesso, já que se verifica uma enorme tendência para 

privilegiar o "aluno" em detrimento da criança. A criança passa a ser olhada 

pelo adulto em função do seu desempenho escolar.  

Não há dúvida que os primeiros anos de escolaridade são de uma importância 

fulcral, uma vez que constituem os alicerces para as aprendizagens futuras. 

Este facto não deve, no entanto, ser fonte de angústia, pois a base do sucesso 

escolar, quando este faz parte da preocupação dos pais, já foi lançada muito 

antes da entrada no 1.º ano de escolaridade. 

Neste contexto, serve o presente relatório para dar conta da atividade 

desenvolvida por este Gabinete durante o 4º trimestre de 2016 (Setembro a 

Dezembro). 

Reportando-nos concretamente à síntese estatística (reservando mais uma vez 

o caráter sigiloso da informação), os 2 primeiros quadros/gráficos (idades e 

origens) refletem todos os pedidos efetuados pelas escolas (Agrupamentos 

sediados na Freguesia que solicitaram o apoio da psicóloga) e outros 

efetuados diretamente pelos fregueses.  
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Como auxílio à interpretação deste relatório trimestral, mais uma vez informa-

se que não deverão ser efetuadas comparações diretas entre os valores ora 

apresentados e os que foram transmitidos nos relatórios anteriores.  

Assim, desde o início do período em referência, foram atendidas em consultas 

individuais, um total de 165 novos fregueses, de acordo com as características 

etárias referidas no quadro seguinte. As idades dos utentes variaram entre as 

diferentes faixas etárias, que se encontra representado pelo gráfico relativo às 

idades dos utentes, permitindo contatar que o nº de utilizadores variou entre 

as diferentes faixas etárias.  

 

No que concerne à origem dos pedidos, conforme se poderá verificar através 

do gráfico seguinte, a maioria das sinalizações foram efetuadas pela escola 

EB1 de Manique, com 45 sinalizações. Em seguida merecem destaque as 

consultas por iniciativa própria, seguido pelas escola EB1 Fernando José dos 

Santos com 27 alunos. Na escola EB1 Fernando Teixeira Lopes e na EB1 de 

Bicesse, houve a intervenção a 50 discentes, tal como se pode constatar no 

gráfico que se segue.  
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Neste período, o número de intervenções em cada caso variou, contabilizando-

se no final 372 situações. Podemos verificar que houve uma maior frequência 

de consultas de avaliação psicológica (maioritariamente efetuada às crianças 

do 1º ano com 127 crianças). 

A consulta do gráfico permite identificar 76 situações em que decorreram 

observações psicológicas. O elevado nº registado nas “outras diligências” (72) 

referem-se essencialmente a telefonemas, reuniões com técnicos e contatos 

por mails. Tal como já tem sido referido, existem diligências telefónicas que 

podem levar a um considerável consumo de tempo.  

No decorrer deste trimestre foram efetuados 42 aconselhamentos 

psicológicos. Efetuaram-se 37 reuniões com pais e 14 com professores. 

Apenas se registaram 4 situações de apoio psicológico.  
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Em relação ao item “Tipo de Testes Aplicados”, nas consultas de avaliação 

psicológica, houve necessidade de se ministrarem 374 testes. Destes, 

destacam-se os de aptidões escolares com 363 testes (tendo em conta que as 

avaliações efetuadas maioritariamente incidiram nos discentes do 1º ano). 

Seguiram-se os testes de aptidão, os de personalidade e projetivos em número 

pouco significativo.  

Numa fase posterior, serão levadas a cabo reuniões com os Encarregados de 

Educação dos discentes do 1º ano, a fim de lhes dar a conhecer os resultados 

destes relatórios (no prolongamento da prática seguida em anos anteriores, 

onde se efetuam reuniões ao longo do ano letivo – convocadas desde o 

ingresso até à finalização do 1ºciclo) e ainda reuniões com professores.  
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Na fase seguinte à aplicação dos testes atrás referidos, passou-se à cotação e 

estudo de cada uma destas situações, que levou posteriormente à elaboração 

de 148 relatórios psicológicos.  

Com estes, pretendeu-se descrever e sintetizar os resultados da avaliação, que 

é um auxiliar imprescindível para muitos professores e pais, que têm a 

preocupação de ajustar as suas formas de ensinar e educar, às características 

específicas de determinada criança. Estes instrumentos devem ser vistos como 

uma ferramenta útil para quem quer perceber melhor como é, e como pode vir 

a desenvolver algumas áreas que, por qualquer motivo, ficaram aquém do seu 

potencial. 

Para além destes, foram elaborados ainda 10 elementos escritos, cujo teor 

variou conforme ao que se destinava.  
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A caracterização da problemática dos fregueses atendidos pelo Gabinete de 

Psicologia variou conforme as situações. 

No quadro e gráfico que se seguem, estão descritos o tipo de problemas 

diagnosticados após a conclusão das avaliações atrás já referidas. 

Podemos constatar assim, que a problemática para já mais presente, foram as 

dificuldades de aprendizagem com 7 situações, seguidos de 4 casos de 

imaturidade e depressões, 3 situações de perturbações emocionais, e 2 

perturbações de ansiedade.  

O resultado da maior parte das avaliações não permitiu para já identificar 

problemáticas bem definidas. Contudo, em algumas situações, aconselhou-se 

a um acompanhamento sistemático e permanente, a fim de se verificar qual o 

quadro evolutivo, a par da necessidade ou não, de uma intervenção imediata a 

vários níveis. 
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No que se refere aos encaminhamentos efetuados e tendo em consideração o 

quadro e gráfico seguintes, observa-se que nesta fase foram efetuados apenas 

18 encaminhamentos, tendo em conta que a maior parte das avaliações 

incidiram em crianças que entraram agora na escola e que para já não se 

justificam encaminhamentos.  

Neste parâmetro merecem destaque os encaminhamentos em 5 situações para 

a consulta de desenvolvimento (crianças seguidas em consulta já à algum 

tempo), seguido de 3 situações para consultas de otorrino e oftalmologia 

(igualmente em situações já seguidas a algum tempo). 

Sugeriram-se em 3 situações, avaliações a nível de terapia de fala, uma vez 

que os resultados dos testes, apontavam para a possível existência de 

perturbações a esse nível.  

Foram 3, os fregueses em idade adulta que foram encaminhados para 

consultas nos médicos de família, e numa situação para psiquiatria, por 
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apresentarem sintomatologia compatível com possíveis perturbações de 

personalidade em que já se justificaria prescrição médica.   

Foi sugerido que uma criança passasse a estar abrangida por algumas das 

medidas contempladas no Decreto-lei nº3 de 2008, de 7 de Janeiro (decreto 

que define os apoios especializados a prestar na educação pré-escolar e no 

ensino básico).  

As diligências e as intervenções tomadas por este gabinete, são idênticas às 

tomadas em todos os trimestres, uma vez que a finalidade é sempre o despiste 

o mais precoce possível das situações, para posterior intervenção caso se 

justifique.     

 

 

Refira-se que, resultante da intervenção do Gabinete de Psicologia da Junta de 

Freguesia de Alcabideche, foram abrangidas 157 famílias. 

 



Relatório de Atividades 

Outras atividades desenvolvidas pelo Gabinete de Psicologia da Junta de 

Freguesia: 

A técnica esteve presente nas Reuniões: 

Com os pais, nas reuniões de início do ano letivo 2016/2017, levadas a 

cabo pelas escolas logo no início do 1º trimestre; 

Do Grupo de trabalho “ Contextos Favoráveis à Saúde”, desenvolvido 

pela CMC. 

No Plenário do Fórum Municipal contra a Violência Doméstica; 

Na receção aos professores das CAF e das AAAF, levadas a cabo pelo 

executivo da Junta de Freguesia de Alcabideche; 

E ainda: 

Colaborou na organização por parte da Ação Social, na entrega das 

Bolsas Sociais; 

Colaborou com a Ação Social, na organização da comemoração do Dia 

do Idoso na Freguesia; 

Esteve presente na entrega dos relatórios de Rastreio em Terapia da 

Fala, levada a cabo pelas terapeutas da AISA, conjuntamente com os 

pais. 












