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Introdução 

A capacidade de realização no 1º Trimestre de 2018 aqui organizado com referência 

às diversas áreas de resposta da J.F.A no seio da comunidade, tem por base uma linha 

orientadora de cariz social, inclusiva e potenciadora na gestação de cadeia de valor 

para a freguesia. 

O respeito pelos acordos protocolados em diversas áreas com a CMC, nomeadamente 

no espaço público, pequenas infraestruturas e estabelecimentos de ensino do 1º Ciclo 

e Jardins de Infância da Freguesia, estabelecem em si um princípio de rigor e resposta 

célere.  

O espaço comum continua a ser uma preocupação constante, intervir na sua 

requalificação é sinónimo a breve prazo de melhor qualidade de vida. Temos também 

de registar o forte empenho deste executivo e da sua estrutura, no apoio a projetos de 

índole social que foram implementados na freguesia. A continuidade numa política 

agregadora e inclusiva, tem constituído um fator determinante da nossa ação junto da 

comunidade. 

O apoio sempre presente ao Associativismo numa freguesia que detém várias 
coletividades cuja dinâmica é um exemplo em áreas da cultura e desporto, constitui 
para a J.F.A. um valor inquestionável do seu património cultural. 
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Serviços administrativos 
Síntese das Atividades Desenvolvidas: 

Atendimento/Secretaria 

O atendimento público da Junta de Freguesia funciona no edifício sede de 2ª a 6ª feira, 
das 9h às 17h00. 
 
Aí podem tratar vários assuntos: 
 
 Marcações para o atendimento do Presidente / Vogais / Assistente Social / Apoio 

Psicológico; 
 

 Pedidos de atestados (779 no trimestre em causa);  

Qualquer atestado, certidão ou confirmação é elaborado e entregue na hora em que é 
requerido, desde que todas as condições necessárias sejam satisfeitas. 
Podem requerer atestados/certidões/confirmações: 
Eleitores da freguesia, desde que acompanhados do seu bilhete de identidade ou 
cartão de cidadão. 
Cidadãos que não estejam recenseados na freguesia, acompanhados da declaração de 
responsabilidade e dois comprovativos de residência/ duas assinaturas de eleitores da 
freguesia (com fotocópia de bilhete de identidade ou cartão de cidadão)/ dois 
carimbos de casas comerciais da área da freguesia; 
Estrangeiros sem possibilidade de se recensearem, acompanhados da autorização de 
residência ou passaporte atualizados, assim como de declaração de responsabilidade e 
dois comprovativos de residência/ duas assinaturas de eleitores da freguesia (com 
fotocópia de bilhete de identidade ou cartão de cidadão)/ dois carimbos de casas 
comerciais da área da freguesia. 
Qualquer confirmação de situações económicas, insuficiência ou outras requer sempre 
a apresentação da última declaração de IRS/IRC ou certidão das Finanças respetiva e 
último recibo de vencimento ou comprovativo de subsídio de desemprego. 
Se não conseguir comparecer pessoalmente na secretaria da junta de freguesia, poderá 
preencher e assinar a declaração de responsabilidade, procedendo um apresentante à 
entrega do mesmo no balcão de atendimento, acompanhado dos documentos 
respetivos. 
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 Inscrições para atividades da JFA; 
 

 Apoio aos técnicos - Assistente Social / Apoio Psicológico – solicitação de 45 
agendamentos de reunião – 1ª vez no trimestre em causa; 

 
A Junta de Freguesia com esta iniciativa pretende garantir que todas as pessoas, 
independentemente do seu estatuto socioeconómico, possam ter acesso a um serviço 
de qualidade que assegure um direito humano fundamental do ser humano: apoio 
técnico personalizado. 
 
 Liçença e Registo de canídeos e gatídeos (173 no período em causa); 

O Registo é obrigatório, devendo ser realizado aos seis meses de idade do animal na 
freguesia da sua área de residência, após a sua vacinação antirrábica. Igualmente de 
cariz obrigatório, a licença deverá ser renovada anualmente no mesmo local. 
 
Baixa no registo (morte, desaparecimento e transferência de propriedade) 
Preenchimento e assinatura do impresso respetivo e entrega do mesmo no balcão de 
atendimento. 
 
Transferência de propriedade (novo detentor) 
Preenchimento e assinatura pelo detentor anterior e novo detentor do impresso 
respetivo e entrega do mesmo no balcão de atendimento. 
 
Animal para Fins Económicos, Cão Potencialmente Perigoso ou Perigoso 
Preenchimento e assinatura do impresso respetivo à categoria do cão e entrega do 
mesmo no balcão de atendimento. 
 
 Pedidos de informações gerais; 

 
 Entrada de correspondência (512 unidades no período em causa); 

 
 Correspondência expedida (101 unidades no período em causa); 

 
 Inscrições e pagamentos de atividades (Complexo Desportivo de Alcabideche); 
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 Recenseamento. 

 
Recenseamento Eleitoral 
O recenseamento eleitoral passou a ser efetuado automaticamente na Base de Dados 
do Recenseamento Eleitoral, a partir da plataforma do cartão do cidadão, para os 
cidadãos portugueses residentes no território nacional que completam 17 anos. 
O Sistema de Informação e Gestão do Recenseamento Eleitoral (SIGRE) possibilitará a 
atualização automática dos elementos de identificação, desde que os mesmos tenham 
sido alterados no cartão do cidadão. 
Se o cidadão não possuir, até à data, o seu cartão de cidadão e pretenda apurar o seu 
número de inscrição no recenseamento eleitoral deverá deslocar-se à junta de 
freguesia. 
O recenseamento eleitoral realiza-se excecionalmente nos serviços das juntas de 
freguesia se ainda possuir bilhete de identidade com a residência atualizada. 
A inscrição voluntária e a transferência de cidadãos estrangeiros continuam a ser feitas 
junto das comissões recenseadoras nas autarquias locais ou do Serviço de Estrangeiros 
e Fronteiras. 
 Autenticação de fotocópias  

Com o objetivo de simplificar e desburocratizar a prática de atos notariais, a Junta de 
Freguesia está possibilitada para certificar em conformidade fotocópias de 
documentos originais. Os interessados deverão deslocar-se ao atendimento da Junta 
de Freguesia para poderem usufruir deste serviço. 
 Inscrições e pagamentos de CAF; 

 
 Inscrições e pagamentos de Interrupções Letivas; 

 
 Inscrições e Pagamentos da Escola de Música Michel Giacometti 

 Apoio à Assembleia de Freguesia; 

 

Cemitério – Serviços administrativos 
 Gestão diária do espaço e atendimento personalizado; 
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 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. 
 

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 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 prestação de informações e encaminhamento para os serviços 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. 
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Recursos humanos 

A atividade deste setor no período mencionado compreende as seguintes ações: 

 Processamento de salários e subsídio de férias; 

 Registo de faltas, férias, abonos e penhoras; 

 Criação de Escalas Mensais para as delegações (cemitério/CDA) e atendimento à 

população; 

 Atribuição de 3 dias de férias passando para um total de 25 dias úteis. 

 

Continuação no desenvolvimento de um Plano Abrangente de Formação com o IEFP para Ações 

para os trabalhadores da Junta. 

Com o objetivo de colmatar as lacunas ao nível de Formação dos trabalhadores da 
Autarquia, além da obrigação imposta por Lei a esse nível, junto do IEFP, a 
possibilidade de criação de um Plano de Formação que abrangesse vários setores da 
Junta de Freguesia, plano esse gratuito e logisticamente vantajoso, visto o espaço 
designado para o efeito ser o Espaço Montepio, a uma centena de metros da Sede da 
Autarquia. 
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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 intervencionadas várias ruas da Freguesia: 

 
 

Calçadas 

 
 

Rua | Localidade 
Av. Dr. Morais Sarmento – Alto da Castelhana 
Tv. Infante D. Henrique – Bairro da Cruz 
Vermelha #6 
Rua das Flores – Alvide #8 
Rua Luiz Vaz de Camões – Bairro da Cruz 
Vermelha  
Praceta da Castelhana – Pai do Vento 
Travessa dos Blocos – Amoreira #7 
Rua Valentim Henrique – Alcabideche 
Rua Francisco Romero – Amoreira #2 
Rua Francisco Roquete- Alcabideche 
Rua do Geraldo – Amoreira #3 
Rua do Pombal – Alcabideche #1 
Rua Alfredo Marceneiro – Pau Gordo 
Rua Santa Teresinha – Manique 

Calçadas 
 

Rua da Alegria - Amoreira 
Rua do Rochio – Janes #4 
Beço do Geraldo – Amoreira 
Rua Mário Viegas - Alvide 
Rua Costa Pinto – Pai do Vento #5 
Estrada das Tojas – Carrascal de Alvide 
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TOPONÍMIA 
Foram colocadas novas placas com indicação de Farmácia nas localidades de Pai do 

Vento e Amoreira, como foram colocadas novas peanhas em várias localidades da 

freguesia: 

Intervenção em placas toponímicas na freguesia: 

Execução e manutenção de Placas Toponímicas 
Morada Rua de São Marcos #3 

Localidade Alcoitão 
Morada Rua Óscar Ribas #4 

Localidade Atrozela 
Morada Rua do Alto de Bicesse #5 

Localidade Bicesse 
Morada Rua do Universo #1 

Localidade Bicesse 
Morada Rua Guilherme Manuel Romão 

Localidade Murches 
Morada Rua Hermann Gmeiner 

Localidade Adroana 
Morada Rua António Lobo Antunes #2 

Localidade Murches 
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SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL 

  
 

  
Colocação de espelho 

de trânsito  Alcabideche 
Colocação de espelho parabólico x2 Rua Cesaltina Fialho 

Gouveia  
Recolocação de espelho 

de trânsito  Alcabideche Colocação de espelho parabólico partido x2 Travessa do Norte  

Sinalização Vertical Alcabideche 
Colocação de Sinal de proibição 

Travessa do Norte 

Colocação de espelho 
de trânsito Cabreiro Novo Espelho parabólico Rua Manuel Henrique 

Sinalização Vertical Amoreira Colocação de sinal de trânsito de perigo Calçada do Juncalinho 

Sinalização Vertical Alcabideche Colocação de Sinal de proibição  Praceta Maria Lamas 

Colocação de espelho 
de trânsito Amoreira Novo Espelho parabólico Calçada do Juncalinho 

Sinalização Vertical Atibá Recolocação de sinal de informação Rotunda de Atibá #3 

Sinalização Vertical Carrascal de 
Alvide Colocação de sinal de informação 3ª Circular #4 

Sinalização Vertical Malveira da 
Serra Colocação de sinal de informação Rua Francisca Correia 

Nunes #1 

Sinalização Vertical Bicesse Colocação de sinal de informação Rua Mealha #2 

Colocação de espelho 
de trânsito Alvide Novo Espelho parabólico Rua São Luís #5 

Sinalização Vertical Atrozela Colocação de sinal de proibição Rua do Chafariz (beco) #6 

Colocação de espelho 
de trânsito Manique Novo Espelho parabólico Rua transversal à Rua dos 

Salesianos 
Recolocação de espelho 

de trânsito Manique Recolocação de espelho parabólico vandalizado Rua do Carrascal 

Sinalização Vertical Alcabideche Colocação de sinal de informação de localidade Rua Marquês Angeja 

Sinalização Vertical Murches Colocação de sinal de informação de localidade x2 Rua Júlio Diniz 

Sinalização Vertical Pai do Vento Colocação de sinal de informação de limite de 
freguesia Rua Marquês Soveral 

Sinalização Vertical Alcabideche Colocação de sinal de informação de localidade  Rua Cesaltina Fialho 
Gouveia 

Sinalização Horizontal Alcabideche  Pintura de barras de STOP Travessa do Norte #7 

Sinalização Vertical Manique Recolocação de sinal de informação de localidade  Rua Carrascal 

Lombas Redutoras Amoreira Lombas redutoras de velocidade  Calçada do Juncalinho 

Sinalização Vertical Adroana Colocação de sinal de STOP  Rua de Santana 

Sinalização Horizontal Alcabideche  Proibição de Estacionamento na via Praceta Maria Lamas #8 

Sinalização Vertical Alcabideche Colocação de sinal de informação de farmácia Rua Cesaltina Fialho 
Gouveia #9 
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MOBILIÁRIO URBANO 
Recuperação de mobiliário urbano em diversos locais da Freguesia, bem como a colocação de 
novos Abrigos de Paragem de transportes Públicos destacando-se as seguintes zonas de 
intervenção: 

• Alcabideche e Amoreira 

Espaços Públicos  

Rua | Localidade 
Rua Carlos Anjos – Amoreira #1 
Rua Guilherme Gomes Fernandes – 
Alcabideche #2 
Av. Do Ultramar – Amoreira #5 
Largo 5 de outubro – Alcabideche 
Rua António Gedeão – Amoreira 
Rua de Cascais – Alcabideche #3 
Rua de Lisboa - Amoreira 
Rua das Calçadas – Pai do Vento 
Rua Lucilía do Carmo - Alcoitão 

Preservação e defesa do património com o lema – “Usando e Preservando o que É 

Público” 
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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 

C 3 – Alcabideche – Manutenção 

 
 

Últimos trabalhos:  
Preparação a requalificação do espaço para adequação à nova realidade escolar, que 

incluiu um aumento na população residente. 
Área: 7726,21 m2  

Rega automática em relvados e manchas de plantação 
Prado de sequeiro com árvores 
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C 11 – Alcabideche – Manutenção 

 
Últimos trabalhos:  

Retanchas 
Área – 1456,39 m2  

 Rega automática em relvados e manchas de plantação 
Canteiros de herbáceas e arbustivas em caldeiras com árvores adultas sem rega 

Mobiliário Urbano 
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C 16 – Alcabideche – Manutenção 
 

 
 

Últimos trabalhos:  
Mondas e retancha 
Área – 284,76 m2 

Rega Automática em manchas de plantação 
Guarda Corpos em madeira tratada e corda de nilon  
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C 24 – Alcabideche – Manutenção 

 
 

Últimos trabalhos:  
Reparação dos sensores de chuva 

Área – 910,95 m2 
Rega automática em relvados 
Abate de exemplar – “Yucca”  
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C 30 – Alcabideche – Manutenção 

 
 

Últimos trabalhos:  
Mondas 

Área – 2771,62 m2 
Rega automática em relvados e manchas de plantação 

Prados de sequeiro em taludes 
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C 55 – Alcabideche – Manutenção 

 
 

Últimos trabalhos:  
Área 19,50 m2 

Sem rega 

Floreiras e canteiros de herbáceas 
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C 57 – Alcabideche – Manutenção 

 
 

Últimos trabalhos:  
O espaço é utilizado para educação ambiental (sementeira de cereais) em parceria com 

o moinho americano 
 

Área – 18m2 

Sem rega 
Canteiro com árvores adultas 
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C 58 – Alcabideche – Manutenção 
 

 
 

Últimos trabalhos:  
 

Área – 18m2 

Sem rega 
Canteiro com árvores adultas 
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C 59 – Alcabideche – Manutenção 

 
Últimos trabalhos:  

 
Remates de canteiros em madeira 

Área – 220 m2 
Sem rega 

Prado, canteiros de herbáceas e arbustivas e árvores adultas 
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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 
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 

Ao longo do primeiro trimestre do ano em curso, as atividades desenvolvidas pela equipa 
da Educação decorreram nas seguintes áreas: 

 Coordenação pedagógica e gestão das equipas nas várias escolas 
 Assistência à logística – consumíveis e reparações - dos estabelecimentos do ensino básico da 
Freguesia 
 Desenvolvimento das Atividades de Animação e Apoio à Família – AAAF Pré-escolar 
 Desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento curricular – AECs – 1º Ciclo 
 Dinamização das Ludobibliotecas 
 Desenvolvimento da Componente de Apoio à Família – CAF 
 Dinamização dos programas de Interrupção letiva  
 Desenvolvimento trabalho regular de articulação com todos os parceiros e entidades 
envolvidas 
 Representação no mecanismo de coordenação do projeto municipal “Cidades amigas das 
crianças” 
 Acompanhamento do Executivo nas reuniões e iniciativas das Direções de Agrupamento, 
Associações de Pais, Departamentos da Educação da CMC e participação nas reuniões de 
Conselho Geral dos Agrupamentos, Alvide, Ibn Mucana e Alcabideche 

 
Salientamos, no período em análise, o desenvolvimento de trabalho em equipa no sentido de 
reforçar as competências necessárias à construção das dinâmicas de natureza eminentemente 
lúdicas, formativas e culturais, que se exigem sejam caracterizadoras dos espaços AAAFs, AECs e 
Ludobibliotecas, seguindo as orientações emitidas tanto pelo Ministério da Educação, como pela 
C.M.C. .  
 
Tem constituído uma prioridade transmitir também esta mensagem às famílias, ou seja, que o 
“currículo não se esgota na dimensão do “saber” e se amplia às dimensões do “saber fazer”, do 
“saber estar” e do “ser” , onde o trabalho colaborativo, a resolução de problemas, a autonomia e a 
criatividade se assumem como competências essenciais para a adaptação social e para o sucesso 
educativo dos alunos”. 
 
Neste sentido registamos, neste trimestre, a frequência por parte de vários membros das 
equipas, de ações de formação, bem como a participação em conferências alusivas à temática. 
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População escolar envolvida 
 
Passamos a indicar os valores referentes à população escolar envolvida neste ano letivo 
de 2017-2018, por cada um dos Agrupamentos de escolas.  
 
Ano letivo 2017-2018 
 
Nº de crianças a frequentar 

 
 
Interrupção letiva da Páscoa 1º Ciclo 
Nº médio de presenças diárias 

 
 

Agrupamento AECs AAAFs CAFs

Alcabideche 426 124 112

Alapraia 235 39 74

Alvide 84 15 3

Ibn-Mucana 147 45 49

Total 892 223 238

Escolas Nº de inscritos

EB do Alto da Peça 28

EB Malangatana 13

EB Manique 15

EB F. Teixeira Lopes 26

Total 82
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No Pré-escolar a frequência não carece de inscrição, sendo o nº médio de presenças, no 
universo de todos os Jardins de Infância, de aproximadamente 200, das 238 que 
frequentam habitualmente. 
 
Ensino Pré-Escolar – Atividade de Animação e Apoio à Família – AAAF 

Durante o período de janeiro a março foram desenvolvidas várias atividades, inseridas no 
projeto das AAAF´S e também projetos de parceria com o jardim de infância.  

Salientamos o carnaval, onde as equipas desenvolveram trabalho de parceria com os 
jardins de infância, colaborando com a elaboração dos adereços utilizados pelas crianças 
no desfile de carnaval. 

No dia do Pai também houve colaboração, nomeadamente na elaboração dos cartões que 
acompanharam as prendas feitas pelas crianças em contexto de sala de aula. 

Além dos projetos de parceria, as AAAFs desenvolveram projetos que privilegiam o 
lúdico, apelando ao movimento, à estética, fomentando a aquisição de conhecimento 
através da vivência de diferentes experiências. 

Realça-se, assim, a criação de tempos de brincadeira livre, de gestão das próprias 
crianças com a supervisão do adulto. 

Num registo de trabalho quotidiano, são desenvolvidas semanalmente oficinas de livre 
escolha na participação por parte das crianças, nomeadamente de movimento e de 
psicomotricidade, oficinas de música, de expressão plástica e de culinária. 

 
31



 

Relatório de actividades 
1º trimestre 2018 

 

Interrupção letiva Páscoa – “Sair da Casca” 
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Ensino Básico – Atividade de Enriquecimento Curricular- AECs e Componente de Apoio à 
Família – CAFs 

Salientamos mais uma vez que os projetos desenvolvidos nestas atividades são 
delineados de acordo com o Plano anual de atividades de cada escola, abrangendo 
atividades lúdico expressivas, música, atividade física e motora, dança e arte dramática, 
orientadas tendencionalmente numa ótica lúdica de escolha livre. 
Decorrendo no âmbito do Programa Crescer a Tempo Inteiro, as atividades de 
Enriquecimento Curricular são desenvolvidas em escolas do 1º Ciclo que integram 4 
Agrupamentos, Alcabideche - 4 escolas, Alapraia- 2 escolas, Ibn-Mucana - 1 escola, e 
Alvide -1 escola. 
Ludobibliotecas 

Os cinco espaços de Ludobiblioteca, e Biblioteca, na EB Alto da Peça, na EB Malangatana, 
na EB Fernando Teixeira Lopes, na EB de Manique e EB de Alvide – Biblioteca escolar, 
oferecem à sua comunidade escolar uma programação definida e calendarizada em 
articulação com o corpo docente da escola em que se integra. 

O trabalho desenvolvido nestas Ludotecas e Ludobibliotecas escolares contribui 
enormemente para o processo educativo, dotando a comunidade em que se inserem de 
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estruturas lúdicas de educação não formal que garantem os interesses e os direitos das 
crianças, pelo jogo, experimentação e participação. 

Ludobiblioteca de Manique 

Em contexto de ludobilbioteca continuaram a ser desenvolvidos vários projetos em 
articulação com os professores e educadores titulares de turma, dos quais se salienta: 

 Clube de Jornalismo; Rádio “Maneco” ; “A minha autobiografia” ; Encontro de Eco-
Mascotes ; Atelier de reciclagem de papel ; Atelier de pasta de papel; Pré-escolar 
turma H: modelagem de animais; 1º C – modelagem de figuras geométricas; 3ºA e 3ºF 
– construção de fantoches de mão (robertos); Jogos matemáticos; Composições com 
Tangram; Livro de pano início da construção de um livro de pano ilustrativo da 
lengalenga “Tranglomanglo”. 

Foram trabalhadas algumas histórias do plano nacional de leitura com as turmas com 
recurso à expressão dramática, tendo os alunos sido envolvidos na construção de 
cenários, adereços ou fantoches, bem como, através da expressão dramática foram 
explorados, com uma turma do pré-escolar, dois tipos de teatro: o teatro de sombras 
e o teatro de fantoches. 
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Ludobiblioteca da EB/JI de Alvide 

As atividades desenvolvidas com o Jardim de Infância foram no âmbito da leitura e 
contos, bem como da expressão plástica e dramática ligada ao livro “O bicharoco louco”. 
Foi também trabalhada a construção do jogo da horta em ponto grande e sua 
dinamização.  

1º Ciclo 

Com todas as turmas foram dinamizados jogos, e trabalhadas leituras e contos tal como:  

- “O pássaro da alma”: trabalhos sobre sentimentos (contos, conversas, mapas corporais, 
dinamização jogo dos sentimentos); - Dinamização de jogos para o dia do pai; “Jogo dos 
sentimentos” – Dia do pai ;- “A girafa que comia estrelas”: trabalho de análise; - 
Construção do jogo “Coloretto do Elmer” ; - Construção de livros e trabalhos de escrita 
criativa: “livro às tiras”, “Livro das frases malucas”, “Livro de frases recortadas”, “Cápsulas 
do tempo”, “Frascos dos conselhos”, “carta ao meu eu futuro” ; - Dinamização de jogos 
de expressão dramática, lógica e escrita criativa ; - Celebração do dia da poesia; 

A frequência da Ludoteca nos intervalos é muito intensa incluindo dinamização de jogos 
de mesa; construção de jogos com materiais de reciclagem, desafios semanais com 
prémios: “concurso de puzzles”, “torneio de damas”, “caça ao livro”, “jogos de lápis e 
papel”, “batalha de cartas”, “procura o jogo. 
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Ludobiblioteca do Alto da Peça  
Em articulação com os professores titulares foram desenvolvidas atividades lúdicas sobre 
matemática e português, expressão dramática e dança, ateliê de ciências, sempre como 
uma forma de dar suporte aos currículos através do lúdico. Neste trimestre o aparelho 
digestivo e as plantas. No Carnaval foram dinamizadas as danças de carnaval. 
Na componente Ludobiblioteca nas AECs, foram realizados vários trabalhos, destacando-
se o painel da primavera, que teve a participação de todos os alunos, nas aulas de 
expressões artísticas.  

 
 
Preparação e realização dos jogos da primavera 

 
 
Os alunos foram aos encontras da primavera no âmbito da Música.  
Esta é uma Ludoblioteca aberta à comunidade ao sábado. 

 
 

 
36



 

Relatório de actividades 
1º trimestre 2018 

Ludobiblioteca da EB F. Teixeira Lopes 
 
Para além da dinamização dos intervalos e das atividades articuladas com os professores 
titulares de turma, destacamos as seguintes realizações: 

 "Construção de jogos de tabuleiro para a Ludobiblioteca" - Construção de jogo de memória e de 
damas com recurso a materiais reciclados; "Presente do Dia do Pai"; 

  "Dinamização da Ludobiblioteca para o JI" -  Leitura do Contos "João e o Feijoeiro Mágico", "O 
Polvo Coceguinhas" e o "Cabelo do Sr. Capelo", acompanhada do complemento musical ou de 
expressão plástica. 

 "Dinamização da Ludobiblioteca para o 1º ciclo" - Leitura do Contos "Dez Dedos, Dez Segredos", 
"A Ovelhinha Preta", "O Cabelo do Sr. Capelo", "Ovelhinha dá-me Lã" e o "Porco muda de Casa" e 
complemento com atividade musical ou de expressão plástica. 

 Comemoração do Patrono - "Sessão Solene" - Construção de cenários, de fatos, adereços e 
criação de uma performance intitulada "Respeitar, Proteger e Preservar". Esta apresentação da 
escola visou a sensibilização e respeito pelos seres vivos e caraterizou-se como uma atividade 
que abrangeu as diversas áreas das AEC como a dança, AFD, karaté e música. 
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Ludobiblioteca da EB Malangatana 
 
Das várias dinâmicas vividas pela comunidade escolar da EB Malangatana, destacamos: 

 Projeto BrincArte - Semana da Literatura/ Poesia - História: “O beijo da palavrinha” 
Foi trabalhada uma representação da história através de Dança Criativa e de expressão 
plástica, técnica: plasticina esmagada. 

 
 Atividade desportiva – Troféus do comportamento desportivo 
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Acordo de Execução de Delegação de Competências Educação – Assistência aos 
estabelecimentos de ensino da Freguesia 

Com o início do novo ano de 2018 foram avaliadas todas as necessidades de melhoria e 
estabelecidas as prioridades. 

Com presença do Presidente e Vogal do Executivo Educação, decorreram visitas às 
escolas, bem como reuniões com as respetivas Dir. De Agrupamento no sentido de 
planear as intervenções e definir prioridades. 

Como é habitual, também ao longo deste trimestre decorreram continuadamente 
intervenções com caráter de urgência, de eletricidade, pavimentos, fechaduras, estores, 
segurança, esgotos, e reparação de equipamentos, entre outros, em todas as escolas da 
Freguesia. 

Foi solicitado às escolas um diagnóstico das necessidades de podas de árvores, 
intervenção que veio a decorrer ao longo deste período.  

O principal objetivo perseguido é o de conseguir dar resposta imediata às solicitações, 
com a maior brevidade e eficácia. 

Destacamos, seguidamente algumas das intervenções:  

 Diagnóstico, e início dos trabalhos montagem de ativos para Rede Informática na EB de 
Manique; 

 Construção de uma sala de professores na EB Bruno Nascimento; 
 Pintura exterior dos muros da escola, Reparação de calçadas, Reparação de canalizações, 

lavatórios e sanitários, Reparação e montagem de sistemas elétricos, Substituição de 
lâmpadas, Colocação e reparação de fechaduras, colocação de vidros, Limpeza, 
manutenção do jardim e sistemas de rega; Intervenções em relógios de toque; 
Recuperação de vedações – na generalidade das escolas; 

 Desentupimentos e limpeza de algerozes na EB de Bicesse e EB F. Teixeira Lopes; 
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Apresentam-se alguns registos de trabalhos realizados: 
Agrupamento Alcabideche 
EB Bruno Nascimento 
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GABINETE DE PSICOLOGIA 

NOTA INTRODUTÓRIA 

Atualmente as dificuldades de aprendizagem e o relacionamento da criança constituem uma 

das maiores preocupações dos pais, escolas e entidades públicas em geral. Todos os 

intervenientes no processo educativo da criança, especialmente as escolas, passaram a ter 

uma maior preocupação de intervenção visando resolver ou atenuar, sobretudo, os problemas 

associados ao fracasso escolar, questões emocionais e perturbações comportamentais. 

Estas problemáticas são o resultado do contexto da nossa sociedade em constante 

transformação, quer na dinâmica familiar, quer nas mudanças de costumes e valores 

familiares, e que interferem no estilo educativos dos pais, escolas e nas suas relações 

familiares e interpessoais. São cada vez mais as situações com que nos deparamos no dia-a-

dia, que beneficiariam de intervenções precoces a vários níveis.  

As entidades públicas entre as quais se destacam as escolas, procuram uma maior integração 

a nível da saúde-escola-saúde, e reconhecem que alguns discentes não obtêm desempenho 

académico satisfatório devido à interferência de variáveis físicas, afetivas e comportamentais.  

A solicitação de ajuda de um psicólogo perante dificuldades de aprendizagem ou “queixas 

escolares”, é muito comum. Os professores e pais devem encaminhar a criança para o 

psicólogo que poderá fazer o primeiro despiste. Contudo, o serviço prestado sobretudo pelas 

escolas públicas é bastante limitado, pois geralmente não possuem equipas multidisciplinares. 

O 1º passo é proceder a uma avaliação, despistando problemas como dificuldades emocionais, 

hiperatividade, autismo, défice de atenção, impulsividade, problemas de memória, 

sobredotação, perturbações de linguagem, bullying e perturbações posturais. O 2º passo será 

sempre que se justifique o encaminhamento para outros técnicos a fim de facilitar um 

diagnóstico preciso. 

O importante é ajudar a criança a resolver os seus problemas. Com a identificação da causa, 

inicia-se a intervenção psicoterapêutica permitindo aumentar os recursos e proporcionar-lhe 
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um melhor ajuste socio-emocional, o que irá ajudar a resolver as suas dificuldades de 

aprendizagem. 

O envolvimento positivo e entidades públicas e dos pais na vida escolar dos filhos, promove 

resultados positivos para todos, para a sociedade, pais e crianças. 

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

O presente relatório dá conta da atividade desenvolvida no 1º trimestre de 2018 (01Jan a 

31Mar).  

Desde o início do período em referência foram atendidas em consultas de avaliação e 

intervenção individual um total de 243 fregueses, cujas idades variaram entre as diferentes 

faixas etárias, como se poderá constatar através da consulta do gráfico respeitante às idades 

dos utentes. 

Salvaguardando o caráter sigiloso das informações, a análise dos dados é feita de 

forma algo sumária. Nas imagens, a privacidades dos intervenientes é igualmente 

salvaguardada. 

A análise dos 2 primeiros quadros/gráficos (idades e origens) refletem todos os pedidos 

efetuados pelas escolas e outros efetuados diretamente pelos fregueses na Junta de Freguesia.  
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No que concerne ao item origem dos pedidos, afere-se que a maioria das sinalizações 

foi por iniciativa própria com 88 situações, seguidas pela escola EB de Manique, JI/EB 

Fernando Teixeira Lopes, EB Fernando José dos Santos, EB de Alvide e por fim Bicesse.    

 
A nível de intervenções, foram contabilizadas 1040. O número de ingerências em cada 

caso, variou em função da condição. Podemos constatar que onde se registou uma 

maior frequência foi nos aconselhamentos psicológicos e nas reuniões com pais.  

 
Este aconselhamento psicológico parental tem por objetivo aconselhar e orientar os 

pais na tarefa de melhor conduzir a educação dos filhos, seja em termos 

comportamentais ou emocionais, nas dificuldades inerentes ao processo de evolução e 

adaptação a novos contextos. Tal como tem acontecido em relatórios anteriores, o 
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item “ outras diligências” (essencialmente telefonemas, reuniões com técnicos e 

contatos por mails) regista um número significativo (488). 

 

Os testes psicológicos são instrumentos de avaliação ou mensuração de características 

psicológicas, e deve ser visto como um método ou uma técnica de uso privativo do 

psicólogo. Os testes psicológicos são procedimentos sistemáticos de observação e 

registro de amostras de comportamentos e respostas de indivíduos com o objetivo de 

descrever e/ou mensurar características e processos psicológicos, abrangendo várias 

áreas tais como: emoção/afeto, cognição/inteligência, motivação, linguagem, 

personalidade, psicomotricidade, atenção, memória, perceção, dentre outras, nas suas 

mais diversas formas de expressão, segundo padrões definidos pela construção dos 

instrumentos. Na análise deste item, merece destaque a aplicação dos testes projetivos 

com 50 aplicações. As técnicas projetivas captam o mundo simbólico que muitas vezes 

é difícil ser expresso pelo indivíduo por linguagem verbal. As provas projetivas 

permitem revelar o seu mundo e a sua realidade pessoal, facilitando a compreensão e 

solução do problema.  
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Na aplicação destes testes estão incluídos: desenhos, brincadeiras lúdicas, organização 

de brinquedos, organização de fotos, interpretação de quadros, interpretação de 

pranchas temáticas, representação de cenas, dramatização de situações, borrões de 

tintas, etc. Na formulação de diagnósticos as técnicas projetivas possuem caráter 

essencialmente científico permitindo resultados semelhantes e práticos tais como: 

levantamento do problema, formulação de hipóteses, estudos das variáveis e 

comprovação ou refutação das mesmas. 

 
 

Este quadro pretende descrever os resultados obtidos na intervenção psicológica, 

especificando a forma como estes indicadores foram registados. Ao consultar esta tabela, 

evidencia-se o elevado número de informações psicológicas (224). Convém ressaltar que as 

avaliações infantis e pré-escolares, uma vez que não preveem as capacidades da infância mais 

tardia nem do adulto, são usadas quase exclusivamente para testar se uma criança está a ter 
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atrasos no desenvolvimento ou problemas. Também são úteis para testar a capacidade 

individual, a inteligência e a área emocional.  

 
O quadro que se segue representa a caracterização da problemática dos fregueses atendidos 

pelo Gabinete de Psicologia, por tipo de problemas evidenciados após a conclusão das 

avaliações. 

  

A problemática mais existente foi as perturbações de desenvolvimento (41), seguidos 

pelos quadros de imaturidade (21) que em alguns casos, aparecem associados a 

perturbações emocionais (17). Desataca-se ainda as dificuldades de aprendizagem 

(20) muitas vezes resultados das perturbações atrás mencionadas. As perturbações de 

comportamento em número de 15, são caracterizadas pela ocorrência de um padrão 

de comportamento persistente e repetitivo no qual são violados direitos básicos de 

terceiros ou importantes regras e normas sociais próprias para a idade do sujeito. Mais 
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uma vez se chama a atenção para as situações avaliadas consideradas (depois de 

analisadas), como não sendo “problemáticas”, pelo que o seu número não foi incluído 

neste quadro. Na maior parte dos casos estão associadas a práticas educativas erradas 

por parte dos pais, falta de investimento pedagógico a vários níveis e falta de hábitos 

de estudo. Existem ainda situações pendentes que aguardam resultados dos 

encaminhamentos efetuados. 

 
No que se refere aos encaminhamentos efetuados e tendo em consideração o quadro e gráfico 

seguintes, observa-se que foram realizados 270 encaminhamentos. Registou-se um número 

significativo de pedidos para a oftalmologia (89) e otorrinolaringologia (75), tendo em conta 

que parte das intervenções incidiu nas crianças que iniciaram a escolaridade obrigatória. 

Foram aconselhados a fazerem avaliações ao nível da fala 43 discentes. Ressaltam-se ainda os 

casos em que foi solicitado a intervenção do médico de família (33) para o encaminhamento 

para vários tipos de consultas. Tal como tem acontecido anteriormente, aguardam-se os 

resultados dos encaminhamentos feitos no decurso das intervenções, no sentido de obter 

informação complementar às avaliações e desta forma adequar as medidas/estratégias a 

implementar no futuro. 
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O objetivo destas intervenções e diligências atrás mencionadas por parte deste gabinete, é 

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

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

Freguesia de Alcabideche, foram abrangidas 187 famílias. 

OUTRAS ATIVIDADES 

 
- Articulação com outras entidades nomeadamente Centros de Saúde, Hospitais, Divisão da 

Juventude da CMC, CPCJ e Agrupamentos; 

- Participação na formação para aplicação da Bateria Neuropsicologia de Coimbra (BANC) 

realizada na Cegoc;  
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- Reuniões com técnicos de outras áreas no sentido de virem a ser desenvolvidas ações de 

sensibilização na comunidade escolar;  

 

- Preparação de material a utilizar no Gabinete; 

- Articulação com a equipa multidisciplinar do Centro de Recursos para a Inclusão; 

- Articulação com a Academia da Saúde; 

- Reunião com o Centro de Reabilitação de Alcoitão com a finalidade de se efetuar um ponto 

de situação de crianças que frequentam as escolas da Freguesia;  

- Participação na Conferência desenvolvida pela Unidade de Terapia de Fala no Centro de 

Medicina de Reabilitação de Alcoitão, intitulada “A Interferência da Pragmática na Comunicação 

da Criança”; 
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- Desenvolvidas atividades direcionadas para as equipas educativas, alunos e 

encarregados de educação das escolas da Freguesia de Alcabideche, no âmbito da 

parceria entre a Junta de Freguesia de Alcabideche (JFA) e a Associação de Apoio Social 

Nossa Senhora da Assunção – Serviço Terapia da Fala (AISA). Estas atividades 

denominam-se: “Falar pelos Cotovelos”. São constituídas por tarefas  realizadas em 

contexto de sala de aula e em grupo. Têm como objetivo verificar e estimular a 

articulação verbal, o vocabulário, as frases, e o conhecimento fonológico das crianças 

que frequentam o jardim-de-infância de modo a sinalizar os alunos com possíveis 

alterações ao nível linguagem;    
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JI de Teixeira Lopes                                                JI de Manique 

“Sinais de Alerta - Linguagem” é uma ação de formação que visa dar a conhecer aos pais e 

educadores o normal desenvolvimento da linguagem para a faixa etária (3-6 anos de idade) 

 

JI Fernando José dos Santos 
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Foram realizados “Workshop Linguagem Oral e Escrita”.  São ações de formação que 

visam dar a conhecer a educadores e professores o normal desenvolvimento da 

linguagem oral e escrita para a faixa etária dos 5 aos 10 anos e consequentes sinais de 

alerta ao nível da oralidade e da escrita.  

 
Escola Fernando Teixeira Lopes 

 
Escola Fernando José dos Santos 

- “Rastreios ao nível da fala” é uma atividade individual, realizada na JFA por uma 

terapeuta da fala, aos alunos previamente sinalizados pela psicóloga, pais e 

professores. 
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- Desenvolvimento do projeto “Conversas em Grupo” na EB1 de Manique e destina-se 

às crianças do 1º ano e do 4º ano que frequentam esta escola.  

 
 

Turma do 4º ano 
 

 
 

Turma do 1º ano 
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Objetivos do projeto: identificar temas que os alunos queiram falar; desenvolver a 
capacidade de saber ouvir; fomentar o respeito entre os alunos; desenvolver e 
fomentar a oralidade; estimular e fomentar o poder de decisão; identificar pontos 
fortes e aspetos a melhorar; e fomentar a participação ativa dos alunos em projetos da 
escola. 
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AÇÃO SOCIAL 

Introdução 

O presente relatório consiste na representação e avaliação do serviço prestado pela ação social 

aos utentes da freguesia de Alcabideche no período entre Janeiro, Fevereiro, Março. 

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 à comunidade. 

Ao longo deste relatório encontram-se descritas as atividades realizadas neste período. 

1. 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. 

Tenta 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 85 atendimentos, e 8 visitas domiciliárias, conforme quadro 

síntese que se encontra em baixo: 

1.1 Quadro de dados 
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Casos atendidos 

Nº/Natureza 

 

Intervenções 

 

30/Informações 

 

Informar, orientar e apoiar no preenchimento de documentos, 

estabelecer contactos e articular com outras entidades. 

 

12/Habitação 

Encaminhamento para a segurança social de cascais e Divisão de 

Habitação Social da CMC 

 

6/Creche  

Solicitação de creches para crianças, com mais de 3 anos e 

integração em creche. 

 

5/Apoio Alimentar 

 

Encaminhamento para instituições com valência de apoio alimentar 

– Vicentinos e Cantina Social 
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25/Apoio Económico Encaminhamento vicentinos, Junta de Freguesia e Segurança Social. 

2/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.  

5/Apoio Medicação Encaminhamento para instituições da comunidade com Protocolo 

das Farmácias . 

8/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. 

1.2  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 o relatório social.  

Durante este período, foram atribuídos alguns subsídios: 

• Atribuição Subsidio- Pagamento de medicamentos no montante de 59,60€  

• Atribuição Subsidio- Pagamento de Creche no valor de 120€  

• Atribuição Subsidio- Pagamento de medicamentos no valor de 26,40€  
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• Atribuição Subsidio- Pagamento de medicamentos no valor de 45,20€  

• Atribuição Subsidio- Pagamento de uma Renda no valor de 350€  

• Atribuição Subsidio –Pagamento de uma renda no valor de 49,30 € 

• Atribuição Subsidio- Apoio Económico no valor de 18€  

• Atribuição Subsidio- Pagamento de faturas de água e luz no valor de 173, 07 

2 - Equipamentos onde a da Junta de Freguesia de Alcabideche presta apoio, a nível 

da terceira idade: 

2.1  Centro de Convívio Alcoitão e Centro Convívio Alvide 

Os Centros de Convìvio têm como objetivo 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 uma vez por semana 

fazendo o acompanhamento dos utentes. 

 Os centros dispõem de aulas de ginástica e ensaio do grupo coral e outras atividades.  

3 - Projetos da Junta Freguesia de Alcabideche em Parceria com Camara Municipal de 
Cascais 

3.1 - Seniores em Movimento  

È um projeto, em parceria com a Camara 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. 
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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. 

3.2 - Ajudas técnicas   

Este projeto apoia famílias que necessitam de equipamentos sociais, como camas articuladas, 

andarilhos e cadeiras de rodas. 

Nós, Junta de freguesia, temos 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. 

3.3 - Melhor Saúde  

Este projeto visa dar respostas aos munícipes em situação de dependência 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 famílias, mensalmente com um pacote de fraldas. 

3.4 - 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.  

4 - Programa de Apoio á Terceira Idade 

4.1 Baile de Carnaval 

 
62



 

Relatório de actividades 
1º trimestre 2018 

 

Esta atividade realizou-se no dia 9 de Fevereiro, na Associação de Apoio Social Nossa Senhora 

da Neves, em Manique. 

Estiveram presentes, os idosos dos vários centros e associações da freguesia, 

aproximadamente 150 idosos. 

Houve Desfile de Máscaras e prémios para os primeiros cinco eleitos. 
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4.2 – Baile 15 anos da Academia Sénior da Cruz Vermelha 

Realizou-se no dia 20 de Março, no Salão Preto e Prata do Casino de Estoril, o baile da 

Academia Sénior da Cruz Vermelha, pelas 14h45. 

Participaram os utentes dos centros de convívio de Alvide e Alcoitão. 

A Junta de Freguesia de Alcabideche facultou o transporte. 
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Colónia de Férias, Termas da Cúria 2018 

No período de 19 a 26 de Março, realizou-se a Colónia de Férias dos Idosos nas Termas da 

Cúria. 

Participaram nesta colónia 22 idosos das várias localidades da freguesia. 

Neste período de férias existiram várias atividades de animação cultural (noite de talentos e 

atuação do rancho folclórico de Paredes do Bairro), ida à Aliança Museu Underground, passeio 

na Ria de Aveiro. 

Efectuaram-se os tratamentos termais.  

Esta atividade após feita a avaliação foi positiva. 
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5 – Reuniões 
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Reunião Bolsas Sociais: 

Dia 22 de Janeiro às 10h no DHS- Departamento de Habitação e Desenvolvimento Social 

realizou-se a reunião das bolsas sociais. 

Nesta reunião estiveram presentes as técnicas das Juntas de Freguesia. 

A ordem de trabalhos foi: 

• Balanço de atividades do programa das Bolsas Sociais 2017/2018 

• Informação acerca do número de candidaturas nas várias freguesias. 

• Número de bolsas atribuídas a distribuição por escalões. 

• Informação sobre as visitas efetuadas às creches aderente, em grande parte a avaliação 

foi positiva, as instalações são adequadas 

Reunião 29 de Janeiro: 

No dia 29 de Janeiro, às 9h30 no Centro de Saúde de São João do Estoril, realizou-se a reunião 

do grupo das insalubridades. 

O grupo reúne para revisão de casos, acompanhamento e conhecimento de novas situações 

Reunião ABESA: 

No dia 1 de Fevereiro, realizou-se na Junta de Freguesia de Alcabideche uma reunião com os 

elementos da nova direção da ABESA, Alcabideche. 

Reunião Núcleo Executivo de Alcabideche: 

No dia 5 de Fevereiro, pelas 9h30, realizou-se a reunião do Núcleo executivo de Alcabideche, 

na sede da junta de freguesia de Alcabideche para preparação do Plenário. 

Reunião na Junta de Freguesia de São Domingos de Rana, “Cidades Amigas as 
Crianças” 
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No dia 7 de Fevereiro, realizou-se uma reunião na Junta de Freguesia de São Domingos de 

Rana, sobre o projeto “Cidades Amigas as Crianças”. 

Estiveram presentes, vários técnicos do Concelho para dar a conhecer em que consiste o 

projeto e quais os objetivos. 

Reunião Núcleo Executivo de Alcabideche: 

No dia 27 de Fevereiro, pelas 14h 30m, realizou-se a reunião do Núcleo executivo de 

Alcabideche, na sede da junta de freguesia de Alcabideche para continuação e preparação do 

Plenário. 

Reunião de continuação do Projeto “Cidades Amigas as Crianças” 

No dia 15 de Março, pelas 10h, realizou-se a reunião de continuação do Projeto “Cidades 

Amigas as Crianças”, com o objetivo de criar e delinear objetivos, sendo que o objetivo 

principalmente é criar uma visão integrada e abrangente sobre as crianças e jovens de Cascais 

para decisões mais qualificadas. Realizou-se no Edifício São José, em Cascais. 

Plenário: 

Dia 28 de Março, realizou-se a reunião de Comissão Social da Junta de Freguesia com todas 

organizações e instituições da Freguesia de Alcabideche,  A reunião decorreu das 9 horas ás 

13 horas nas instalações dos Bombeiros de Alcabideche, que cederam uma das salas. 

Foi feita a apresentação e votação do plano de ação do CLAS para 2018 

Quanto ao quadro das competências do Conselho local de Ação Social (CLAS) a ação do Núcleo 

Executivo em 2018 vai desenvolver-se em três eixos de atuação. 

• Conhecimento  

• Intervenção 

• Comunicação/Informação 
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Ao nível do primeiro eixo, o plano de ação de 2018 do CLAS é marcado pela frase CDI = 

Comunicar, Divulgar e Informar, que pretende dar visibilidade a ações realizadas em parceria e 

a promoção da informação e divulgação de ações/projetos das organizações (campanhas, 

eventos, notícias, entre outros). Concretiza-se com co - responsabilização dos parceiros no 

envio de conteúdos para os diferentes suportes de divulgação (site e facebook). 

A meta para o 1º eixo é atualizar lista de membros e contactos da CSFA, manter atualização do 

GUIA de Recursos, promover metodologias de aproximação de parceiro e a possibilidade de 

afetar recursos humanos (estagiários) para colaborarem no CDI.  

Ao nível do segundo eixo, o plano de ação de 2018 do CLAS trata-se de conhecer, fazendo 

levantamento do nº de pessoas com deficiência, percebendo com quem vivem, conhecendo os 

apoios informais e formais percebendo se são abrangidos por algum apoio, ou não.  

Concretiza-se através da aplicação de questionário e do envolvimento das organizações com 

intervenção junto da população com deficiência.  

A meta para o 2º eixo é envolver as organizações, Câmara Municipal de Cascais, Hospital de 

Cascais, Acess Cascais; SCMC / CASPisão, CMRA, Agrupamentos de Escolas, CRID, Cercica, ELI, 

Junta de Freguesia. Para a aplicação de questionários e tratamento de dados, identificação do 

nº de pessoas com deficiência na freguesia de Alcabideche e construção e manutenção de uma 

base de dados (com apoio do técnico informático da Junta de Freguesia).  

Ao nível do terceiro eixo, o plano de ação de 2018 do CLAS, A Visita que são iniciativas que 

promovem o combate ao isolamento dos idosos da freguesia. Que se concretiza através dos 

projetos: Visitas de Afeto - VISITAR - Através de visitas ao domicílio e Bailaricos Cómicos.  

A meta para o 3º eixo pretende abranger 16 idosos isolados, oito dos quais com demência, em 

contexto domiciliário e abranger outros frequentadores de coletividades/associações através 

dos bailaricos cómicos. 
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1. PISCINA MUNICIPAL 
 
 

 
 
 
 

Venho por este meio, apresentar o relatório de atividades da Piscina de Alcabideche, referente 

ao período de 1 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018. 

 
1.1.  Horário   
 

O horário de funcionamento da Piscina de Alcabideche no período referido foi às 2 , 4  e 

6ª Feiras das 07:00h às 23:00h, às 3 , 5ª Feiras e Sábados das 8:00h às 23:00h e aos 

Domingos das 8:00h às 14:00h.  

 

 

 

1.2. 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. 

 

1.2.1. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. 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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1.2.3. 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.  

 
1.3. Modalidades 
1.3.1. 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. 

 
 
1.3.2. Natação para bebés  
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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. 

  

1.3.3. 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. 

 

1.3.4. Hidroterapia 
 
Atividade aquática com vista a intervir ao nível da correção postural, Reabilitação e 

Gerontomotricidade. 

 

1.3.5. Utilização livre 
 
Atividade aquática sem a ajuda e acompanhamento de um técnico especializado. Apenas 

esteve presente um Nadador Salvador com a função de vigilância. 

  

 
77



 

Relatório de actividades 
1º trimestre 2018 

2. PAVILHÃO E RESTANTES ESTRUTURAS 
 
 

 
 

2.1. ATIVIDADES OCORRENTES NA NAVE E GINÁSIOS 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 2017/2018. 

Ao fim semana, tivemos 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 Domingos foram lecionadas aulas de 

Ballet, Ginástica Acrobática, Danças africanas e aulas extraordinárias das restantes 

modalidades. 
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Como habitualmente, realizaram-se nos Ginásios 1 e 2 as aulas de Ballet, Karaté, Step, Jiu-

jitsu, Sapateado, Hip-Hop, Zumba, Ginástica Acrobática e Yoga assim como de Ténis, 

Musculação, CardioFitness e Spinning nos espaços próprios. 

2.2. ACTIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS DO CDA 
 

Dia Janeiro Fevereiro Março 
1     
       
2      
       
3       Hoquei em Campo Fase Final 12h00   Futsal Estoril Praia 2h00  
4   Hoquei em Campo Fase Final 12h00    Futsal Estoril Praia 2h00 
5      
    

6 Futsal Estoril Praia  2H00     
7      
8  Cascais Pong 9h00    
9     Cascais Minto 9h00 

10   Futsal Quintas dos Lombos 2h00 
Futsal Estoril Praia 2h00 

Futsal Estoril Praia 4h00  
Basket 2h30 

11    Gravações (Produtora 
Audiovisuais )11h00 

12      
13 Futsal Estoril Praia  6H30 

Basket Estoril Praia 2h30 
    

14       
15      
15      
16      
       
       

17   Futsal Estoril Praia 2h00 
Basket 2h30 

Futsal Estoril Praia 6h30 

       
18      
       
       

20 Futsal Estoril Praia  4h00 
 

   

21      
22      
24   Futsal Estoril Praia 4h00 Futsal Estoril Praia 4h00  
25      
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26    Animação e Apoio à 

Família 1h00  
27 Futsal Estoril Praia  2H00    
28 Futsal Estoril Praia  2h00 

Associação de Surdos de 
Cascais 1h00 

    

29     
30      
31    Futsal Estoril Praia 2h00  

 
2.3. NÚMERO DE UTENTES POR MODALIDADE 

 
 
 
 
 

  

MODALIDADE Nº de Utentes 

Ginástica Acrobática 86 

Ballet 17 

Karaté 76 

Jiu-Jitsu 22 

Step 6 

Fusion (Hip-Hop) 22 

Zumba 15 

Yoga 12 

Ténis 13 

Musculação/ Spinning 26 

Natação 411 

Natação Bebés 33 

Hidroginástica 166 

Hidroterapia 59 
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ESCOLA DE MÚSICA MICHEL GIACOMETTI 

1. Preparação para a Sessão Solene do Aniversário da Junta de Freguesia de 

Alcabideche: 

a) Realização e concepção da sonoplastia do vídeo Retrospectivas 2018 

b) Reuniões com os responsáveis de diferentes áreas e visitas técnicas ao Grupo de 

Instrução Popular da Amoreira 

c) Montagem e realização da Sessão Solene 

d) Participação do Professor Tiago Gomes interpretando 2 Árias de Ópera 

 

2. Qualificação dos espaços escolares 

a) Montagem de equipamentos nas novas salas do Outro Lado da Escola (EB Margarida 

Rodrigues) – Router de amplificação de sinal de internet 

b) Pintura da sala 3 do Espaço Montepio  

c) Reformulação da forma como os pianos se encontravam distribuídos nas 3 Salas do 

Espaço Montepio 

 

3. Publicidade 

a) Impressão de cartazes para afixar em todas as escolas dos agrupamentos 

b) Impressão de flyers para estarem no atendimento da JFA 

4. Planificação do Ciclo de Concertos e Aulas Abertas a realizar na Páscoa 

a) Ensaios com os alunos de toda a escola para preparação dos concertos 

b) Audições de Páscoa: 6 e 21 de Março no Espaço Montepio, 

                                23 e 24 de Março no Auditório ABES 

 

5. Levantamento de reparações e aquisições a efetuar no trimestre 
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6. Reunião com a equipa da Educação da Escola Margarida Rodrigues com o 

objectivo de optimizar as relações entre pais, alunos e professores 

7. Balanço das Inscrições até Dezembro 2017 

a) No quadro abaixo podemos ver a evolução das inscrições desde Janeiro até Março 

em comparação com os dois anos lectivos anteriores 
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b) No quadro seguinte podemos apreciar a distribuição dos alunos por disciplina. 

 

  

100 

75 
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1 
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Distribuição dos Alunos por 
Disciplina Mar 2018 

Piano

Guitarra
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Violino

Violoncelo

Baixo

Formação Musical

Iniciação

Sopros

Coro
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A) PARQUE INFORMÁTICO 

1. Configuração de uma torre para estagiária (Educação) - Office e Internet. 

2. Atualização dos destinatários na Multifunções RISO ComColor 7150. 

3. Reciclagem de toners e tinteiros. 

4. Atualizações no módulo "Vencimentos" do programa FreSoft para as novas tabelas de 
IRS. 

5. Intervenção no computador principal do CDA (problemas de ligação SQL / Base de 
Dados). 

6. Registo no INCM para José Filipe Ribeiro 

7. Lista de contactos criada com o grupo de funcionários e membros da AFA para 2018. 

8. Criação de utilizador (Nuno Jorge) para acessos a Pastas partilhadas e Acesso remoto. 

9. Problemas de impressão para Riso 7150 (Anjos) resolvido com substituição de novos 
drivers param o Win10. 

10. Preparação dos postos de trabalho com a conta geral "Atendimento" nos postos de 
atendimento 1,2,3. 

11. Renovação de certificado de segurança para ligação de acesso remoto (remoto.jf-
alcabideche.pt) 

B) DESIGN GRÁFICO E TELECOMUNICAÇÕES 

1. Verificado reencaminhamento do nº associado para Nuno Jorge. 

2. Criação de cartaz “Vendas de Natal pelos Seniores das Associações e Centros de 

convívio da Freguesia”. 

3. Criação de cartaz para “Almoço de Natal dos Seniores da Freguesia”. 

4. Criação do “Postal de Natal 2017” (Anúncio Jornal, Períodos de fecho, Cartaz). 

5. Criação de cartão pessoal para Ação Social. 

6. Cartaz Curia para a Ação Social. 
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7. Criação de cartão para "Gabinete de Psicologia" com registo de presenças na parte de 

trás (DD/MM/AAAA). 

8. Correção das minutas para o programa Cemitério - Alteração da antiga assinatura do 

presidente para o novo Presidente. 

9. Cartaz de Carnaval – Séniores. 

10. Certificado de Carnaval - Ação Social. 

11. Flyer Piscina 2018. 

12. Interrupções letivas – Páscoa. 

13. Criação de conta no Instagram (jf.alcabideche). 

14. Criação de separador na página do facebook para a conta do Instagram. 

C) INTERNET E WEB DESIGN 

1. Atualização das assinaturas para o Outlook de forma a uniformizar. 

2. Criação de agenda eletrónica para todos os membros do Executivo. 

3. Segue abaixo lista de artigos publicados na página da Junta de Freguesia e partilhados 

na página da rede social Facebook: 

• Yoga para Bebés 

• Yoga para Crianças 

• Entrega IRS 

• Comércio Seguro 

• Programa Simplex + 2017 

• Campanha Saúde e Solidariedade 

• Workshop - Ioga para crianças 

• Exposição de Natal 

• Ciclo de Concertos de Natal 

• Campanha de Natal 

• Violência Doméstica 

• Reunião ordinária de 19 de Abril de 2018 
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• Procedimento Concursal - Aviso 

• Despacho nº3 / 2018 

• 177º Aniversário da Freguesia de Alcabideche 

• Edital - Cemitério 

• Reunião ordinária de 18 de Janeiro de 2018 

• DESPACHO n.º 2 / 2017  716 

• Tolerância de ponto 

• Regulamento de Cobrança e tabela de taxas e licenças e outras receitas 

• Feliz Natal 

D) 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 terceiro e quarto trimestre do ano corrente para a nossa página de 

internet www.jf-alcabideche.pt: 

Período contabilizado: 28 de Novembro de 2017 a 16 de Abril de 2018 
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E) FACEBOOK 

Junta de Freguesia de Alcabideche 

Alguns dados, de maior relevo, a destacar nestes últimos trimestres, são os 3880 “Gosto” 

contabilizados. Nestes trimestres apresentamos uma comparação de resultados entre o 4º 

trimestre de 2017 e o 1º trimestre de 2018 com referência ao nº total de gostos adquiridos 

neste período: 

223 novos “Gosto” 

Complexo Desportivo de Alcabideche 

Alguns dados, de maior relevo, a destacar neste últimos trimestres, são os 1086 “Gosto” 

contabilizados. Nestes trimestres apresentamos uma comparação de resultados entre o 4º 

trimestre de 2017 e o 1º trimestre de 2018 com referência ao nº total de gostos adquiridos 

neste período: 

21 novos “Gosto” 

F) ECONOMATO 

1. Renovação do stock para as impressoras existentes no Parque Informático. 

2. Reciclagem de toners e tinteiros com a Loja Staples de Alcabideche. 

3. O parque informático das impressoras atual é: 

a. Triumph Adler P4035 MFP. [Preto & branco] - JFA (Piso 0 - Atendimento) 

b. HP LaserJet PRO M277dw MFP – CDA (BackOffice) 

c. Brother MC210 [Preto & branco] – JFA (Piso 0, no gabinete da Ação Social) 

d. Brother MFC 7360N [Preto & branco] – Escola de Música Michel Giacometti 

e. RISO COMcolor7150 Multifunções [Cor e Preto & branco] – JFA (Piso 1) 

f. Evolis Peble / Máquina de cartões – CDA (Recepção, nave principal) 

g. EPSON TN101 / Máquina de talões - CDA (Recepção, nave principal) 
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SALUBRIDADE / CEMITÉRIO 

Registo de Atividade no Cemitério de Alcabideche 

 

 
• Aquisição de Fardamento para Funcionários do Cemitério (Polos, Calças). 

• Aquisição de Material de Desgaste (Baldes, Vassouras). 

• Solicitação à Camara Municipal de Cascais através da Empresa Municipal Cascais 

Ambiente a Aplicação de Monda Térmica. 

• Realizou-se Limpeza do Cemitério. 
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• Solicitação à Camara Municipal de Cascais de Areia do Rio para Colocação nos Covais. 

 

• Colocação de Areia nos Covais 
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• Aluguer de Contentor para recolha de entulhos e resíduos no Cemitério 
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	Ao longo do primeiro trimestre do ano em curso, as atividades desenvolvidas pela equipa da Educação decorreram nas seguintes áreas:
	 Coordenação pedagógica e gestão das equipas nas várias escolas
	 Assistência à logística – consumíveis e reparações - dos estabelecimentos do ensino básico da Freguesia
	 Desenvolvimento das Atividades de Animação e Apoio à Família – AAAF Pré-escolar
	 Desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento curricular – AECs – 1º Ciclo
	 Dinamização das Ludobibliotecas
	 Desenvolvimento da Componente de Apoio à Família – CAF
	 Dinamização dos programas de Interrupção letiva
	 Desenvolvimento trabalho regular de articulação com todos os parceiros e entidades envolvidas
	 Representação no mecanismo de coordenação do projeto municipal “Cidades amigas das crianças”
	 Acompanhamento do Executivo nas reuniões e iniciativas das Direções de Agrupamento, Associações de Pais, Departamentos da Educação da CMC e participação nas reuniões de Conselho Geral dos Agrupamentos, Alvide, Ibn Mucana e Alcabideche
	Acordo de Execução de Delegação de Competências Educação – Assistência aos estabelecimentos de ensino da Freguesia
	1. Gabinete de Serviço Social – Atendimentos sociais
	1.2  Subsídios de carência

	2 - Equipamentos onde a da Junta de Freguesia de Alcabideche presta apoio, a nível da terceira idade:
	2.1  Centro de Convívio Alcoitão e Centro Convívio Alvide
	1. PISCINA MUNICIPAL
	1.1.  Horário
	1.2. Ocupação

	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.
	1.3. Modalidades
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