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A capacidade de realização no 2º semestre de 2021 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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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. 

Na sede da Junta de Freguesia podem ser tratados diversos assuntos, tais como: 

 Marcação para o atendimento dos Vogais / Assistente Social / Apoio Psicológico; 

 Pedidos de atestados (1615);  

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. 
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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. 

 Inscrição para atividades da JFA – 3184; 

 Apoio aos técnicos – Solicitação para Assistente Social (510) / Apoio Psicológico (392); 

 Gestão de ocupação do Espaço Montepio da Junta; 

 Solicitação de atendimento para gestão de conflitos (0) / atendimento de consulta jurídica 

(20). 

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.  

A assinatura do protocolo de cooperação entre a Junta de Freguesia de Alcabideche e o Centro de 

Arbitragem, bem como a assinatura de protocolo com a Delegação de Cascais da Ordem dos 

Advogados, vem também ao encontro destas necessidades, assegurando serviços de informação 

e consulta jurídica. 

 Licença e Registo de canídeos – 436; 

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 anti-rábica. Igualmente de cariz obrigatório, a 

licença deverá ser renovada anualmente no mesmo local. 

Baixa no registo (morte, desaparecimento e transferência de propriedade) 
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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 (1157); 

 Correspondência expedida (57); 

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

 Autenticação de fotocópias;  

 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; 

 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. 
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Funções de apoio ao órgão executivo 

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 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 dos contactos exteriores, organização da agenda, marcação de reuniões com 

entidades externas e tratamento da correspondência protocolar; 

 Receção e prestação de informações e encaminhamento para os serviços respetivos; 

 Receção de correspondência; 

 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 
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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 o Cemitério de Alcabideche; 

 Criação de escalas mensais para o complexo desportivo e piscina; 

 Entrega de refeições diárias ao domicílio; 

 Realização de testes antigénio ao covid-19, quinzenalmente, a todos os funcionários.  
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ESPAÇO PÚBLICO 
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Intervenção no espaço público, na recuperação de lancis e manutenção de passeios (calçada 

portuguesa e pavet), rebaixamento de piso junto das passadeiras nas diversas ruas da Freguesia 

bem como a colocação de pilaretes e mobiliário urbano. 

Foram intervencionadas várias ruas da Freguesia: 

Calçadas 

Rua | Localidade 

Praceta das Remangas – Alcabideche 

Rua do Carrascal – Manique #5 

Rua Miguel Torga - Alcoitão 

Beco da Escola Velha - Bicesse 

Rua da Escola Velha - Bicesse 

Praceta Poeta Ibne Mucane - Alcabideche 

Praceta Dom Pedro I – Alvide  

Rua Carlos Anjos - Amoreira 

Rua de Évora – Pai do Vento #2 

Rua das Picoas – Malveira da Serra #3 

Rua de Faro – Pai do Vento #4 

Praceta de Beja – Pai do Vento #1 

Rua de Cascais – Amoreira #6 

Rua de Campos Velhos – Campos Velhos 
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Calçadas 

Rua | Localidade 

Rua Carlos Anjos – Amoreira 

Rua Guilherme Gomes Fernandes - Alcabideche 

Avenida do Ultramar – Amoreira 

Rua de Angola- Amoreira 

Largo São Vicente – Alcabideche 

Rua do Conde Barão – Alcabideche 

Rua D. Pedro I – Alcabideche #2 

Rotunda Henriqueta Guedes Bemsaúde – 

Alcoitão  

Rua Hermann Gmeines - Adroana 

Rua Geral Sem Pavor - Alvide 

Rua Rio das Grades – Alcabideche  

Rua do Universo - Bicesse 

Rua da Esperança –Murches #1 
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TOPONÍMIA 
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Foram colocadas novas placas com indicação de várias localidades, assim como foram 

recuperadas peanhas em vários lugares da freguesia: 

Intervenção em placas toponímicas na freguesia: 

Execução e manutenção de Placas Toponímicas 

Morada Localidade 

Rua da Covilhã Amoreira 

Rua Doutor Pereira Coutinho Alcabideche 

Rua Bairro do Picoto Amoreira 

Rua Vitor Seguro Abuxarda 

Rua dos Eucaliptos Pau Gordo 

Avenida Ana Rita Abreu Pereira Atibá 

Travessa António Manuel Fernandes de Oliveira Alcabideche 

Rua da Bela Vista Pau Gordo 

Rua Mário Viegas Alvide 

Rua Marquesa de Alorna Carrascal de Alvide 

Rua de Bocage Carrascal de Alvide 

Praceta das Oliveiras Carrascal de Alvide 
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21 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

2º Semestre de 2021 

  



 

22 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

2º Semestre de 2021 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL 
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Sinalização Horizontal Adroana Pintura de passadeira Largo da Adroana 

Sinalização Horizontal BCV 
Marcação de piso - zona de 

estacionamento proibido 
Rua Sebastião da Gama 

Sinalização Horizontal Penha Longa Pintura de Passadeira 
Rua D. Dinis Bordalo 

Pinheiro 

Sinalização Vertical Manique Colocação de sinal – Via sem saída Rua do Retiro #3 

Colocação de espelho de 

trânsito 
Cabreiro 

Colocação de espelho parabólico de 

trânsito vandalizado 
Rua Marquês Angeja 

Colocação de espelho de 

trânsito 
Bicesse 

Colocação de espelho parabólico de 

trânsito 
Rua Santa Inês 

Sinalização Horizontal BCV Pintura de Passadeira Rua Brigadeiro Tender 

Colocação de espelho de 

trânsito 
Alcabideche 

Colocação de espelho parabólico de 

trânsito 
Rua Manuel Antunes 

Sinalização Vertical Arneiro Colocação de Sinal Início de Localidade Rua do Cabo #4 

Sinalização Vertical Murches 
Colocação de sinal de informação 

passadeira x2 
Rua Humberto Delgado #5 

Lombas Redutoras de 

Velocidade 
Cabreiro 

Colocação de lombas redutoras de 

velocidade na via 
Rua Manuel Henrique 

Sinalização Vertical Bicesse Colocação de sinal perigo de acidente Rua das Amendoeiras 

Sinalização Vertical Alvide 
Colocação de sinal estacionamento 

proibido 
Rua das Padarias 

Sinalização Vertical Bicesse Colocação de Sinal Sentido Proibido Rua Frei Inácio Roquete 

Sinalização Vertical Alvide Recolocação de Sinal vandalizado Rua de Alvide #6 

Sinalização Vertical Adroana Recolocação de sinal vandalizado Largo da Arroteia 

Construção de Bolsa de 

Estacionamento 
Alcabideche Execução de Bolsas de Estacionamento Rua D.Pedro I 

Colocação de espelho de 

trânsito 

Carrascal de 

Alvide 

Colocação de espelho parabólico de 

trânsito 
Estrada das Tojas 

Colocação de espelho de 

trânsito 
Amoreira 

Colocação de espelho parabólico de 

trânsito 
Rua Carlos Anjos 
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Sinalização Vertical 
Carrascal de 

Manique 
Recolocação de Sinais – Má visibilidade 

Rua da Tapada das Flores 

#1 

Colocação de espelho de 

trânsito 
Alcabideche 

Recolocação de espelho parabólico de 

trânsito vandalizado 
Rua Conde Barão 

Colocação de espelho de 

trânsito 

Carrascal de 

Alvide 

Colocação de espelho parabólico de 

trânsito 
Estrada das Tojas #2 

Sinalização Vertical Atibá Recolocação de sinal de informação Rua Florbela Espança 

Balizas Reversíveis Alcabideche Colocação de balizas reversíveis Rua do Pombal 

Sinalização Horizontal Alcabideche 
Marcação de piso - zona de 

estacionamento proibido 
Rua de São Vicente #6 

Balizas Reversíveis Alcabideche Colocação de balizas reversíveis Rua D. Pedro I 

Colocação de espelho de 

trânsito 
Murches 

Colocação de espelho parabólico de 

trânsito 

Rua Prof. Doutor Luís de 

Albuquerque 
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MOBILIÁRIO URBANO 
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Recuperação de mobiliário urbano em diversos pontos da Freguesia, destacando-se a 

requalificação de fontanários na Freguesia. 

De realçar a colocação de apontamentos luminosos natalícios nos Centros Urbanos Comerciais da 

Freguesia na promoção do comércio tradicional com o lema “Compras no Natal é no comércio 

Local”. 

Espaços Públicos  

Rua | Localidade 

Rua Carlos Anjos – Amoreira 

Escadinhas da Escola Nova – Bicesse #2 

Rua Júlio Dinis – Murches  

Avenida Padre Jerónimo Usera – Pai do Vento 

Rua Francisca Correia Nunes – Malveira da 

Serra #3 

Rua Lavadouro - Alcabideche 

Rua das Calçadas - Pai do Vento 

Rua Manuel Francisco de Eugénia Júnior - 

Alvide 

Rua José Régio – Carrascal de Alvide #1 

Rua Principal – Bicesse #5 

Beco das Terras - Amoreira 

Rua Sitio das Antas – Atrozela #4 

Rua da Fonte – Alcoitão  

Avenida do Ultramar – Amoreira 

Rua do Universo – Bicesse 

Praceta de Macau – BCV 
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PRESERVAÇÃO E DEFESA DO PATRIMÓNIO COM O LEMA – 

“USANDO E PRESERVANDO O QUE É PÚBLICO” 

 

  



 

29 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

2º Semestre de 2021 

 

  



 

30 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

2º Semestre de 2021 

 



 

31 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

2º Semestre de 2021 

  



 

32 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

2º Semestre de 2021 

ESPAÇOS VERDES 
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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, recolha de cortes de jardim 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 - Sítio 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 Música - Praceta Antigo Mercado Alcabideche 

59 Acesso Cascaishopping – Rotunda Aki Alcabideche 

 

  



 

34 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

2º Semestre de 2021 

Manutenção a cargo da Junta de Freguesia de Alcabideche 

C 3 – Alcabideche – Manutenção 

 

Últimos trabalhos: 

Estão a ser executados os trabalhos pequenas podas do arvoredo. 

Área: 7726,21 m2 
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C 11 – Alcabideche – Manutenção 

 

Últimos trabalhos:  

Área – 1456,39 m2  

Execução de mondas e podas da vegetação arbustiva e herbácea. 
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C 16 – Alcabideche – Manutenção 

 

Últimos trabalhos:  

Área – 284,76 m2 

Estão a ser executados as normais podas da vegetação arbustiva e herbácea, bem como as 

mondas dos canteiros. 
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C 24 – Alcabideche – Manutenção 

 

Últimos trabalhos:  

Área – 910,95 m2 

Todos os relvados apresentam bom estado. 
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C 30 – Alcabideche – Manutenção 

 

Últimos trabalhos:  

Área – 2771,62 m2 

Rega automática em relvados e manchas de plantação 

Prados de sequeiro em taludes 

Execução de mondas. 
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C 55 – Alcabideche – Manutenção 

 

Últimos trabalhos:  

Área 19,50 m2 

Sem rega 

Floreiras e canteiros de herbáceas. 

Execução de Podas. 

Trabalhos de manutenção a serem executados sem qualquer problema. 
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C 57 – Alcabideche – Manutenção 

 

Últimos trabalhos:  

O espaço é utilizado para educação ambiental em parceria com o moinho americano da Câmara 

Municipal de Cascais. 

Preparação do canteiro para planteio. 

Área – 18m2 
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C 58 – Alcabideche – Manutenção 

 

Últimos trabalhos:  

Área – 18m2 

Sem rega 

Canteiro com árvores adultas 

Trabalhos de limpeza, manutenção dos espaços verdes.  
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C 59 – Alcabideche – Manutenção 

 

Últimos trabalhos:  

Área – 220 m2 

Prado, canteiros de herbáceas e arbustivas e árvores adultas 

Estão a ser executados os normais trabalhos de manutenção, podas e limpezas. 
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Reparação e colocação de taludes em madeiras delimitação do espaço verde. 
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EDUCAÇÃO 
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As atividades desenvolvidas no segundo semestre de 2021 decorreram em contextos 

diferenciados, um de final de um ano letivo e o outro de início, incluindo todas as dinâmicas 

inerentes à organização dos períodos de interrupção letiva em julho, agosto e ainda de 

setembro. 

Salientamos que excecionalmente foi aberto um polo em agosto, na EB Malangatana, 

satisfazendo as necessidades especiais das famílias, recebendo crianças tanto do Pré-escolar 

como de 1º Ciclo. 

Em simultâneo, as equipas dedicaram-se aos balanços de final de ano, às planificações das 

atividades de férias de verão e ao planeamento das dinâmicas de início de novo ano letivo, tanto 

no âmbito das Ludobibliotecas e AEC’s, no 1º ciclo, como das AAAF’s no Pré-escolar. 

De salientar a constante necessidade de adaptação face à evolução permanente dos 

procedimentos referentes à aplicação dos normativos, em contexto de pandemia, nas nossas 

escolas e jardins de infância. 

Em todas as situações manteve-se a preocupação na definição de circuitos de circulação internos 

diferenciados, para uma melhor orientação espacial e higienização, bem como a não permissão 

às famílias de entrada no recinto escolar. Estas medidas, adotadas no âmbito dos planos de 

contingência de cada escola em contexto da pandemia, obrigaram a uma constante atenção à 

logística de organização e forma de comunicação com as famílias. 

Complementarmente, toda a estrutura JFA, desde o Executivo a todas as áreas da Junta que 

interagem com as atividades desenvolvidas nas escolas, e que envolvem as famílias, atuaram em 

conformidade com a multiplicidade de necessidades. 

No início de setembro foi trabalhado o planeamento anual das atividades de dinamização do 

programa crescer a tempo inteiro, vertente pré-escolar e 1º ciclo, incluindo a planificação e 

organização das atividades da interrupção letiva de novembro e do Natal e, em simultâneo, 

montou-se toda a organização das equipas AEC’s, AAAF’s e CAF’s em cada estabelecimento de 

ensino. Contam-se assim, oito equipas afetas ao 1º ciclo, integrando seis Ludobibliotecas, e 

outras oito afetas ao Pré-escolar. 

Neste âmbito, tendo em consideração as normas e orientações da DGS para a reabertura das 

escolas, as equipas tiveram que rever e adaptar os procedimentos a adotar, nomeadamente os 

que visam a prevenção e controlo da transmissão da Covid19, em articulação com as 
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coordenações de Agrupamento e escolas, de acordo com os Acordos de Parceria estabelecidos 

com Direções de Agrupamento, Associações de Pais, Departamentos da Educação da CMC. 

Os recursos humanos da JFA afetos à Educação, distribuídos pelas escolas da freguesia, para o 

ano letivo de 2021-2022 englobam um total de 66 colaboradores, assim distribuídos: 

Ano letivo 2021-2022 

Área Técnicos Assistentes Total 

Pré-escolar 11 14 25 

1º Ciclo 26 6 32 

Ludobibliotecas 9 0 9 

Total 46 20 66 

Notas: 

1) Técnicos - Professores das AEC’s e Animadores das AAAF’s 

2) Os colaboradores que asseguram o funcionamento das Ludobibliotecas 

também garantem atividades das AEC’s e CAF 

ENSINO PRÉ-ESCOLAR – ATIVIDADE DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA – AAAF 

Face à situação pandémica, as atividades de apoio à família privilegiaram, sempre que possível, a 

utilização dos espaços exteriores. Neste âmbito, desenvolveram dinâmicas e jogos de grupo que 

pretendem promover o bem-estar e união do grupo, apelando sempre à ludicidade. 

Além das dinâmicas desenvolvidas no espaço exterior, as equipas dedicaram-se à humanização 

desses mesmos espaços, tornando-os mais acolhedores, estimulantes e facilitadores para as 

inúmeras brincadeiras que vão surgindo. 

Tal como habitual, os diferentes espaços desenvolveram projetos de forma a assinalar algumas 

datas comemorativas, tais como o São Martinho, o Dia das Bruxas, o Dia do Pijama, entre outras. 

Nestas datas desenvolveram-se diferentes oficinas, de forma a abordar os temas de uma forma 

divertida e informal. 
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Para além dos projetos próprios, as AAAF’s desenvolvem um extenso trabalho de parceria com as 

escolas e JIs onde estão inseridas, cooperando sempre com as educadoras e comunidade escolar. 

Tendo em consideração a importância das emoções e as implicações que a pandemia e os 

confinamentos tiveram na saúde mental das crianças, tem sido desenvolvido um importante 

trabalho no âmbito das emoções, mindfulness e atenção plena. Neste âmbito recorrendo a 

diversas propostas tais como jogos, dinâmicas de grupo, histórias, entre outros, estes temas são 

abordados tendo sempre atenção à individualidade de cada criança e tendo como foco o bem-

estar emocional do grupo. 
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No mês de julho, em modo de interrupção letiva, as atividades que ocorreram foram 

maioritariamente no espaço exterior da escola. Promoveram-se jogos de água, sessões de 

movimento e atividades sensoriais com elementos da natureza, jogos na piscina, pinturas com os 

pés e com as mãos, entre outras, como a construção de um baloiço de pneus nas árvores dos 

nossos jardins. 
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O mês de setembro, para muitos a chegada a um novo espaço, traz insegurança e medos. É 

sempre um mês marcado com um início de uma nova fase na vida de cada grupo. A tarefa 

principal de cada equipa das AAAF’s é assegurar o bem-estar de todas as crianças. 

As atividades desenvolvidas foram sempre lúdicas, de forma a proporcionar diversão e alegria ao 

grupo, entre jogos de água, contos de histórias, canções populares e técnicas de pintura 

“Shibori”. 

A maior missão, transmitir segurança, diversão e alegria às crianças durante o tempo que 

antecedeu a componente letiva, foi plenamente cumprida. 
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Ao longo dos últimos meses do ano as atividades desenvolvidas foram planificadas e 

devidamente refletidas para que fossem lúdicas e envolventes. 

Nenhuma das atividades é desenvolvida por obrigatoriedade, mas sim com incentivo e 

motivação. É explicado o que se vai fazer, porque se faz e como faz. 

Algumas das crianças são as “impulsionadoras” e ao fazerem o trabalho em frente aos outros 

conseguem captar a curiosidade, o que faz com que o envolvimento surja no grupo e queiram, 

quase na totalidade, participar nas atividades. 

Canções populares com pequenas coreografias 
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Esculturas de Outono - Obras de arte criadas com uma base de argila que as crianças moldaram, 

acrescentando vários elementos recolhidos na natureza (bagas, pinhas, paus, cascas de tronco, 

bolotas, etc.). 
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Desenvolveram-se ainda dinâmicas de aproximação ao livro infantil e exploração do desenho 

criativo e promoção de momentos de mindfulness e atenção plena, através de propostas alusivas 

às emoções e momentos de atenção plena. 

 

Novembro foi o mês dos direitos das crianças, pelo que, em conjunto com os jardins de infância 

participámos na iniciativa “Estendal dos direitos”. Vários estendais foram trabalhados pelo pré-

escolar para a exposição. 

Foi também o mês de abordarmos os sentimentos, por exemplo, com a leitura do livro “Novelo 

de emoções” e a visualização do filme “Divertidamente”. 
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ENSINO BÁSICO – LUDOBIBLIOTECAS, ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR- 

AEC E COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA – CAF 

No âmbito do Programa Crescer a Tempo Inteiro, as atividades de Enriquecimento Curricular são 

desenvolvidas em escolas do 1º Ciclo que integram os quatro Agrupamentos de escolas de 

Alcabideche, Alapraia, Agrupamento Ibn-Mucana e Alvide. 

Assim, os projetos desenvolvidos são implementados em conformidade com Plano anual de cada 

escola, havendo articulação entre AEC e docentes, bem como com as atividades das 

Ludobibliotecas nas escolas em que estas existem, estando abertas ao longo do dia, em 

articulações e dinamização de recreios. 

Relativamente às AEC, o modelo praticado teve de ser adaptado aos condicionalismos do 

presente, nomeadamente pela impossibilidade de promover a heterogeneidade de grupos, 

devido às medidas de segurança estabelecidas. 

Nas EB Bruno Nascimento e Maria Margarida Rodrigues, não funcionando Ludobiblioteca, os 

técnicos promoveram, da mesma forma, atividades integradas entre as valências da música, 

jogos rítmicos, expressão plástica livre e orientada bem como movimento e exercício físico. 

A articulação com a equipa docente está sempre presente através da participação nos projetos de 

escola, este ano, no grande projeto transversal “Viajar com a arte”, aplicado em todas as escolas 

do Agrupamento Alcabideche. 

As Ludobibliotecas do Alto da Peça e Malangatana assumiram como base de Articulação 

Ludobiblioteca/AEC a realização de atividades enquadradas com o projeto “Viajar com Arte”, o 

projeto pedagógico do Agrupamento e, consequentemente, com as aprendizagens essenciais de 

acordo com os grupos de ano. Pretende-se, assim, reforçar a coesão entre as atividades 

realizadas no âmbito da articulação da ludobiblioteca nas diversas escolas do agrupamento, 

tentando proporcionar experiências artísticas semelhantes nos diversos locais, com uma 

preocupação essencial de trazer o lúdico, o artístico e o criativo para as atividades. 

As articulações obedecem a temas mensais gerais, definidos pela equipa, tentando articular com 

as aprendizagens essenciais mensais entregues pelos diferentes grupos de ano. 

Assim, os temas mensais são: 
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 outubro – A arte no tempo – entender a evolução da arte ao longo do tempo, o seu início e 

as primeiras formas de arte. 

 novembro – A arte na arte – definir o que é a arte, saber diferentes formas de arte e as 

ligações entre si, conhecendo diferentes artistas, da pintura à escultura. 

 dezembro – Luzes, câmara, ação – atividades com o ponto, a linha, o movimento, a luz e a 

cor, a perspetiva, o pormenor e a evolução da fotografia ao cinema. 

Destacamos alguns registos referentes ao trabalho realizado. 

Inspirados na técnica e obra do artista Pablo Picasso, Caixas de cartão transformadas em corpos 

improváveis! Agora é só girar e fazer combinações! 

 

“Eu sou um Artista”! Recorrendo ao giz branco sobre cartolina preta, eis que surge um auto 

retrato! 
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Interpretando GUERNICA de Pablo Picasso. Os elementos principais da composição da obra feitos 

a carvão. 

 

Pré-história - A evolução da Arte na pré-história - Pinturas rupestres-Escultura (Vénus)- 

Monumentos (Antas e menires) - Pintado a carvão, folhas e flores 
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Na EB de Manique, como em todas as escolas, a interrupção letiva de julho foi novamente atípica. 

Sem a possibilidade de se realizarem as saídas habituais, procurou-se compensar a falta destes 

dias diferentes com o aluguer de insufláveis que fizeram a delícia de toda a gente. Na 

planificação estes dias foram identificados como “Quem é o mais saltaneco?”. 

Foi adotado um tema para cada semana, como o ponto de partida para as atividades planeadas e 

para as brincadeiras propostas pelas próprias crianças. Privilegiou-se, uma vez mais, o espaço 

exterior da escola que aos poucos foi acolhendo as ideias e se transformou no nosso “campo de 

férias”, envolvendo dinâmicas de grupo/tribo, escoteiros/exploradores e aventureiros. 

Nos dias de calor não faltaram os jogos de água, os banhos de mangueira, os escorregas de água 

ou as lutas com pistolas de água. 

Registo de alguns desafios: 
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A interrupção letiva de setembro, começou com uma surpresa construída pela APEE… uma nova 

área de brincadeira cheia de areia. Houve ainda tempo para dar “asas” a bolas de sabão e 

explorar outras texturas através de massa de modelar colorida e cheirosa e, do sempre desejado 

“slime”. 

 

O início do presente ano letivo, trouxe a notícia da inauguração da Biblioteca Escolar da EB de 

Manique, originando uma restruturação do espaço da Ludobiblioteca, sendo pintadas as paredes 

e os tetos. Como resultado ganhou- se um espaço muito mais aberto. 

Um dos objetivos de trabalho da equipa da Ludobiblioteca é o de levar à prática uma abordagem 

educativa pela arte, quer nos momentos de articulação, quer nos momentos mais livres, como 

nos intervalos ou durante as AEC. Partindo de atividades/desafios lúdico-expressivos, pretende-

se criar vivências que estimulem a criatividade. 

Como exemplo destacamos o projeto com o artista Eric Carle, através de uma das suas obras 

literárias, “A pequena semente”. 
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O “Dia Mundial da Alimentação” também foi assinalado com uma mesa ilustrativa da roda dos 

alimentos e com uma pequena dramatização, ao ar livre, da história “A Sopa Verde”. 

O Dia das Bruxas/Halloween fechou o mês de outubro. A Ludobiblioteca transformou-se numa 

espécie de floresta assombrada, onde a criatividade e o empenho dos alunos e das suas famílias 

foi o que mais brilhou! 

No dia 5 de novembro os Bombeiros de Alcabideche visitaram a EB de Manique, no âmbito do 

exercício a “Terra Treme”, a nível nacional, com o intuito de sensibilizar os alunos para os 

procedimentos a adotar em caso de sismo. 

Ainda em novembro também esta escola participou no “Estendal de Direitos”. O trabalho 

realizado, dando ênfase ao Direito da Participação, integrou a exposição dinamizada pela JFA no 

quartel dos bombeiros em Alcabideche. 

Vários outros projetos articulados com a escola foram desenvolvidos. Passamos a referir alguns 

dos mais significativos. 

 O início das sessões lúdicas do projeto “Brincar em Cascais, Cidade Educadora”, da CMC, 

que integra as Academias Gulbenkian do Conhecimento. 

 A comemoração do “Dia Internacional contra a Violência e o Bullying nas Escolas”. 
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A equipa das AEC também esteve envolvida neste projeto, com a criação e ensaio de uma 

coreografia que envolveu todas as turmas de 1.º ciclo. A canção escolhida, “Voltamos Juntos”, fez 

parte de uma campanha anti-bullying lançada pela Staples. 

 A comemoração do “Dia Internacional dos Direitos da Criança”, durante o mês de 

dezembro. A abordagem a este assunto, partiu da curta-metragem da UNICEF, “O que são 

os Direitos da Criança com a Rita e o João. 

 A comemoração do “Dia Nacional da Pessoa com Deficiência”. 

 A comemoração do Natal. Foi enviado um filme para as famílias, com um resumo de todas 

as exposições realizadas com a sua colaboração e com um novo desafio: a construção de 

um eco presépio! A equipa das AEC/Ludo, está a dinamizar a decoração das portas das 

salas de aula, assim como da escola. Está ainda a ensaiar, por bolha, uma música de natal 

e respetiva coreografia. 

De salientar duas importantes conquistas da EB de Manique que muito contou com o apoio da 

Equipa da JFA: 

 O Galardão Eco Escolas 2021; 

 A humanização do espaço exterior, iniciada com a colaboração da APEE e da JFA e que irá 

ter desenvolvimento com intervenção da CMC. 

Na EB de Alvide a ludobiblioteca desenvolveu várias atividades, umas que abrangeram 

articulações com os professores titulares de turma, outras que foram propostas pela equipa da 

ludobiblioteca. 

Uma vez que nos meses de julho e agosto as crianças estavam no regime de Interrupção letiva, 

desenvolveu-se uma planificação diária que englobava desde atividades com água, insufláveis, 

oficinas de culinária, atelier de barro, criações de objetos com elementos da natureza, 

brincadeira livre. O objetivo foi promover diversidade, diversão, alegria e exploração do espaço 

exterior da escola. 

Também nesta escola, no início do ano letivo, a dinâmica da ludobiblioteca teve de ser ajustada 

às regras definidas pela DGS e pelo agrupamento. As turmas continuaram a usufruir deste 

espaço lúdico, contudo houve dias específicos para cada turma. Nas idas à ludobiblioteca, que 

acontecem nos intervalos, a criança tem ao seu dispor livremente, jogos de tabuleiro, jogos de 

cartas, expressão plástica, instrumentos musicais, fantoches e brincadeira livre. 
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Apesar desta livre escolha nos intervalos, a ludobiblioteca também tem preparado ao longo desta 

“janela” temporal atelieres específicos e dinamizou alguns dias festivos, nomeadamente o Dia da 

Alimentação, o Halloween e S. Martinho. 

“Dia da Alimentação” 

 

Ao longo deste período, a ludobiblioteca está a desenvolver um projeto para humanizar os 

recreios da EB de Alvide, envolvendo todos os alunos. Dessa forma, e até ao final do ano letivo, 

este projeto vai estar sempre presente. 

 

Para a Interrupção letiva do Natal foi desenvolvida uma planificação que incide os seus objetivos 

nos sonhos e desejos das nossas crianças, contemplando-se atividades alusivas ao Natal, 

culinária e muita brincadeira livre. 
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Na EB Fernando Teixeira Lopes, nas atividades de julho, decorreram várias oficinas. 

A Oficina de Culinária foi denominada "Vamos cozinhar o almoço - Sopa de cenoura e piza". 

As crianças foram desafiadas a fazer a sua própria refeição. Para fazer a sopa descascaram 

cebolas, cenouras, curgetes e batatas.  Antes de fazer a pizza prepararam todos os ingredientes, 

ralaram o queijo, prepararam as salsichas, cogumelos, milho, fiambre e o chouriço, para depois 

de tudo preparado serem mesmo elas a pôr a mesa. 

 

A "Gruta Assombrada" foi o tema escolhido no Halloween. 

Indo ao encontro de uma visão ecológica de reutilização de materiais, todo o trabalho de 

decoração e adereços foi feito com recurso a jornais, revistas e cartão canelado de desperdícios 

do refeitório. 

Durante os períodos de ludobiblioteca e AEC, foi construída a cidade assombrada usando as 

técnicas de recorte, pintura e colagem. Os monstros vencedores foram reproduzidos em grande 

formato e serviram de cenário para a Discoteca de Monstros. Na costura foram construídos olhos 

e fantasmas assustadores. O grupo dos bordados bordou, com bastidores, imagens relacionadas 

com o tema. 

As atividades de novembro integraram o “Estendal dos Direitos”. 

O projeto foi transversal e colaborativo entre os professores titulares, educadoras, 

ludobiblioteca, AAAF e AEC, culminou com um resultado final bastante criativo e sustentável. 
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A frase "Eu Participo" foi debatida em sala de aula e escritas frases que foram posteriormente 

coladas nas t-shirts. Cada uma das letras das palavras, foram reproduzidas com materiais 

reciclados e amigos do ambiente, como por exemplo, jornal, lã, tecido, cartão, pedras e madeira. 

O trabalho final foi exposto nas instalações dos Bombeiros Voluntários de Alcabideche e pode ser 

visitado por toda a comunidade escolar. 

 

Na comemoração do Dia da Prevenção de Resíduos, a Cascais Ambiente desafiou as escolas a 

concretizar um projeto sobre o tema. A EB/JI F. Teixeira Lopes participou na iniciativa com a 

criação de um “Estendal dos Resíduos”. O estendal foi sobreposto a um fundo com mensagens 

escritas nas nuvens para que todos possam ler e chegar a todo o lado. Estas diziam respeito a 

informações simples sobre tempo de decomposição, matérias-primas, consumo de água e 

energia para a produção e o que se poupa ao reciclar. Este trabalho foi a concurso e venceu com 

o primeiro lugar!!! 
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Em dezembro foi também dada relevância ao Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. A 

referência a esta data tão simbólica, importante e inclusiva, foi ao longo de várias semanas tendo 

sido desenvolvidas diversas atividades numa temática artística e desportiva. Decorrem ainda 

vários projetos associados ao Natal. 

Acordo de Execução de Delegação de Competências Educação – Assistência aos 

estabelecimentos de ensino da Freguesia 

Ao longo deste semestre foi prestado todo o apoio e serviço de pequenas reparações e 

intervenções a todas as escolas da freguesia, procurando-se a pronta resposta e atuação com a 

máxima qualidade. 

Assim, decorreram a bom ritmo, com intervenções diárias, os habituais trabalhos de manutenção 

de edifícios, ao nível de alvenaria, eletricidade, pavimentos, fechaduras, estores, segurança, 

esgotos, e reparação de equipamentos, entre outros, tanto no respeitante aos estabelecimentos 

de ensino básico como secundário. 

Deu-se especial atenção aos preparativos de início de ano letivo em setembro, e, aproximando-

se o inverno, dá-se especial atenção aos trabalhos de limpeza de telhados e caleiras, áreas que 

originam normalmente problemas de infiltrações e entupimentos. 

Como é habitual, o acompanhamento, controle e gestão destes processos continuou a assumir 

especial complexidade, implicando o envolvimento do Executivo da Junta e outro pessoal de 

apoio. 

Destacamos, seguidamente algumas das situações, por vezes inesperadas e sensíveis que 

requereram resposta imediata. 
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Recuperação de banco do recreio na EB Fernando José dos Santos 

 

Intervenção de segurança dos equipamentos elétricos na Escola básica e secundária de 

Alcabideche e substituição de torneira em bebedouro na EB/JI Fernando José dos Santos. 
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Recuperação do piso exterior da EB/JI da Malveira da Serra 

 

Reparação do sistema de bombas na EB/JI do Alto da Peça e Reparação de Janela, com 

substituição de vidro na EB/JI M.Maria Margarida Rodrigues 
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GABINETE DE PSICOLOGIA 
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Serve o presente relatório para dar conta da atividade desenvolvida por este Gabinete durante o 

2º semestre de 2021 (julho a dezembro). 

 

 Apesar de se verificar uma continuidade nos vários processos de acompanhamento, os tipos de 

intervenção (testes, avaliações e consequentes resultados) que agora foram desenvolvidas são 

em menor número em virtude do período de férias escolares, bem como da psicóloga.  

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

da informação), os 2 primeiros quadros/gráficos (idades e origens) traduzem todos os pedidos 

efetuados pelas escolas. 

Desde o início do 2º semestre, o Gabinete atendeu em consultas de avaliação e intervenção 

individual, um total de 392 fregueses. Como se poderá verificar através do gráfico relativo às 

idades dos utentes, o nº de beneficiários variou entre as diferentes faixas etárias. 
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No que concerne à origem dos pedidos, conforme se poderá contatar através da visualização do 

gráfico seguinte, a maioria das sinalizações foram efetuadas pela escola EB/JI Manique, com 123 

sinalizações e 119 na escola EB/JI Fernando Teixeira Lopes, logo de seguida de 94 utentes da EB 

de Alvide. Merecem igualmente relevo as consultas por iniciativa própria e os encaminhamentos 

de outros serviços.  

 

Neste intervalo de tempo, foram contabilizadas 2133 intervenções. Uma vez mais, dependendo 

da situação, variou o número de intervenções em cada caso. 

 

Da observação do quadro, destacam-se os aconselhamentos psicológicos (252) e as reuniões 

com pais em número de 278. Houve 122 situações, em que houve necessidade de serem 

realizadas avaliações psicológicas. 



 

71 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

2º Semestre de 2021 

Efetivaram-se 98 reuniões com professores, com diferentes funções (professores titulares de 

turma, educadoras, professores da educação especial, professores de apoio educativo)  

No parâmetro “outras diligências”, foram registadas 1325 situações. Nesta nomenclatura 

enquadraram-se os telefonemas (existem diligências telefónicas que podem levar a um 

considerável consumo de tempo), reuniões com técnicos (terapeutas, médicos, psicólogos, 

enfermeiros, assistentes sociais) e contatos por mails. 

 

Nas consultas de avaliação psicológica em que houve necessidade de aplicação de instrumentos 

métricos, foram aplicados 344 testes. Destas situações, constata-se que os testes projetivos e de 

personalidade (112) foram os mais aplicados, seguido pelos de aptidão (110) e os de inteligência 

em número de 83. Foram 25 os casos em que se utilizaram provas de avaliação de leitura e 

escrita. E até à presente data, foram aplicados 14 testes de aptidão a crianças do 1º ano. 
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Após as avaliações e sempre que as situações se justificaram, foram elaborados 452 elementos 

escritos, das quais 320 informações escritas, efetuados 56 relatórios psicológicos, solicitadas 32 

pedidos de consulta, 10 pedidos de informação e elaborados 34 elementos escritos.  

 

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

seguintes, observa-se que foram realizados 165 encaminhamentos. 
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Destes, e com um número significativo, encontramos os encaminhamentos para as consultas de 

terapia da fala com 44 situações (alguns beneficiaram da parceria estabelecida entre a Junta de 

Freguesia de a AISA relativamente aos rastreios gratuitos). Refira-se 20 situações de 

encaminhamentos para o médico de família e 17 para as consultas de desenvolvimento e 15 

situações para consultas de pedopsiquiatria/psiquiatria. Foram encaminhadas para a consulta de 

oftalmologia (14) e 15 para a consulta de otorrinolaringologia. Foram aconselhados para 

acompanhamento psicológico sistemático 13 situações. 

Realizou-se o trabalho de parceria com a CPCJ, para 3 situações. 

Foi sugerido que 8 discentes passassem a estar abrangidas por medidas muito especificas 

contempladas no Decreto-Lei nº54/2018 de 6 de julho (decreto que define os apoios 

especializados a prestar na educação pré-escolar e no ensino básico). Este decreto tem como 

eixo central adequar os processos de ensino às características e condições individuais de cada 

aluno, mobilizando os meios de que dispõe para que todos aprendam e participem na vida da 

comunidade educativa. 

As diligências e as intervenções tomadas por este gabinete, são idênticas às seguidas noutros 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. 
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Refira-se que, resultante da intervenção do Gabinete de Psicologia da Junta de Freguesia de 

Alcabideche, foram abrangidas 165 famílias.  
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AÇÃO SOCIAL 
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O presente relatório consiste na apresentação e avaliação do serviço prestado pelo Gabinete de 

ação social aos Clientes da freguesia de Alcabideche no período de julho a dezembro de 2021. 

Neste período foram realizados 510 atendimentos, dos quais uns presenciais e outros 

telefonicamente, e 15 visitas domiciliárias. 

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. 

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 os seguintes subsídios: 

 Pagamentos para aquisição de óculos; 

 Pagamento de rendas; 

 Pagamento de mensalidades de CAF; 
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 Pagamento de faturas de luz; 

 Pagamento de receitas médicas;  

 Pagamento de faturas de água. 

 Pagamento de despesas hospitalares. 

 Pagamento de Aulas de Música 

 Pagamento de Apoio Piscina 

 Pagamento Cabazes de emergência  

Perante a situação que se está a viver, do COVID 19, a ação social da junta tem prestado todo o 

apoio necessário em prol das famílias, da freguesia de Alcabideche. 

2 - EQUIPAMENTOS ONDE A DA JUNTA DE FREGUESIA DE ALCABIDECHE 

PRESTA APOIO A NÍVEL DA TERCEIRA IDADE: 

Centro de Convívio Alcoitão e Centro Convívio Alvide 

Os Centros de Convívios 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, ensaio do grupo coral e outras atividades. Os 

centros de Convívio reabriram, em setembro. 
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3 - PROJETOS DA JUNTA FREGUESIA DE ALCABIDECHE EM PARCERIA COM 

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS 

3.1 - Seniores em Movimento  

É 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. Privilegia as modalidades de ginástica e 

hidroginástica e a realização de sessões de educação para a saúde. 

Abrange a população sénior da freguesia de Alcabideche, centros de convívio e 

associações. 

Recomeçaram as aulas no início de setembro, temos um total de 121 idosos a frequentar a 

Hidroginástica. 

3.2 - Ajudas Técnicas 

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

articuladas, andarilhos e cadeiras de rodas. Estes equipamentos são indispiensaveis 

à autonomia e integração de pessoas com deficiência e dependencia total ou parcial 

, permanente ou temporária. 

3.3 - Melhor Saúde 

Este projeto dá resposta aos municipes em situação de dependencia com fracos 

recursos económicos,que  sofram de incontinencia , através do acesso a fraldas , de 

forma a contribuir para uma melhor qualidade de vida. 

Beneficiam deste projeto 38 famílias, mensalmente com um pacote de fraldas. 

3.4. Bolsas Sociais  

Este é um projeto a nível concelhio do qual a Junta de Freguesia é parceira. Tem 

como objetivo apoiar agregados familiares que não tenham conseguido vaga numa 

IPSS e que não disponham de recursos financeiros suficientes para poder inscrever 

as suas crianças até aos 36 meses em creches da rede privada da sua área de 

residência que tenham aderido a esta iniciativa. Os valores das Bolsas Sociais são 

diferenciados de acordo com o escalão do Abono de Família dos respetivos 
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agregados, cabe à Técnica de Ação Social da Junta de Freguesia fazer a avaliação 

das candidaturas que são referentes à Freguesia de Alcabideche. A Junta Freguesia 

de Alcabideche durante 1 ano assegura o valor mensal da criança na creche e a 

Câmara Municipal de Cascais também, de forma a garantir um maior número de 

vagas.  

Estão a beneficiar com bolsas sociais da CMC, no total de 14 crianças, nas creches e 

jardim-de-infância. 

A Junta de Freguesia de Alcabideche também presta apoio de Bolsas Sociais aos 

fregueses de Alcabideche tendo apoiado neste ano letivo 5 Bolsas de Jardim-de-

infância. 

4 - ATIVIDADES COM ENTIDADES PARCEIRAS 

4.1- Concretização do estendal de Direitos da Criança 

No dia 16 de novembro, inaugurou-se a exposição “Estendal dos Direitos”, na sede dos 

Bombeiros voluntários de Alcabideche, com vista á consciencialização e sensibilização das 

crianças e dos jovens para os seus direitos. 

A junta de freguesia ficou responsável pela concretização do estendal, da freguesia, 

contando com as escolas, que colaboraram ativamente neste projeto. 

A cada freguesia, as imagens eram alusivas a um tema diferente para a realização dos 

trabalhos, as peças eram pintadas, ou coladas com frases alusivas ao tema.  

O tema para a freguesia de Alcabideche: Direito á participação. 

4.2 – Projeto – Bairro Restaurativo de Alcoitão  

Este projeto tem como objetivo a criação do 1º bairro restaurativo em Portugal, como 

forma de superar, o desemprego, o absentismo escolar e a exclusão social. 

E por ser capaz de contribuir de modo dialogante e participativo, para a prevenção da 

criminalidade, para a diminuição da reincidência penal e assim para uma maior inclusão 

social. 

Este projeto tem como parceiros no Bairro de Alcoitão a Câmara Municipal de Cascais, 

Junta de freguesia de Alcabideche, Torre Guia, Associação de moradores do bairro de 

Alcoitão e a Forpro – formação profissional CRL. 
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4.3 Bairros Saudáveis da Adroana 

Este projeto tem como objetivo desenvolver ações de requalificação física do espaço 

público e educação ambiental com vista a introdução de uma nova identidade no território 

e potenciar uma maior abertura do bairro ao exterior, valorizando as origens étnicas e 

sociais dos habitantes.  

Simultaneamente promover dinâmicas capazes não só de fomentar a apropriação 

harmoniosa dos espaços, mas também de criação de novas oportunidades a favor da 

população. 

Este projeto tem como parceiros no bairro da Adroana a Santa Casa da Misericórdia de 

Cascais, EMAC, Cascais envolvente, Junta de Freguesia de Alcabideche, Cultursol, SEA - 

Agência de Empreendorismo Social, Fundação Champagnhat – Ludoteca Adroana, Cruz 

Vermelha Portuguesa – Klube + e Crecursos e Associação de Moradores da Adroana.  

4.4 –Rede Social -  Plano estratégico de desenvolvimento social. 

Quanto aos objetivos do desenvolvimento social, alguns dos temas estão a ser tratados, 

como; 

O envelhecimento, dependência e incapacidades; a cobertura territorial e a requalificação 

de respostas, através do alargamento a respostas de atendimento a imigrantes; outro 

sobre o risco e o perigo, nos jovens. 

Algumas medidas estratégicas, sobre estes temas, do envelhecimento pretendem-se, a 

introdução de soluções tecnológicas com grupos específicos da população nomeadamente 

idosos, pessoas com incapacidade ou dependência. 

Outro será no desenvolvimento de um mecanismo de acolhimento de quem vem residir 

para o concelho. 

A outra será incrementação e articulação dos mecanismos de apoio parental e familiar na 

1ª e 2ª infância com foco na prevenção. 

Encontramos em reuniões para determinar mais objetivos para 2022. 
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5 - Plataforma de qualificação de centros de Convívio  

Os centros de convívio Alvide e Alcoitão irão participar no Eixo estratégico – intergeracional. 

No qual o objetivo é desenvolver atividades no âmbito da intergeracionalidade, com o intuito de 

aproximar gerações e fortalecer relações familiares numa das ações “Plantar relações”, através da 

plantação de árvores e limpeza da orla costeira. 

Com esta iniciativa pretende-se que se integrem os seniores, jovens e as famílias. 

6 – Grupo Técnico concelhio para as situações de insalubridade em 

domicílio. 

Este grupo reúne–se mensalmente, nas instalações dos Bombeiros Voluntários de carcavelos, 

para a revisão dos casos em acompanhamento. 

São realizadas visitas domiciliárias, para conhecimento das situações sinalizadas, por algumas 

instituições, pela GNR, câmara, junta, saúde e outras.  

Os elementos que fazem parte deste grupo, são Câmara, juntas de freguesia, centros de saúde, 

proteção civil, segurança social, policia municipal, hospital, PSP, entre outros.  

7 - Atribuição de Cabazes  

Atribuição e distribuição de cabazes, às famílias mais carenciadas da freguesia de Alcabideche, 

algumas instituições que tem colaborado na contribuição para serem feitos os cabazes, são a 

igreja MANA, “Associação de Profissionais do Casino e Escola Antigos Alunos Salesianos. 

8 – GO – AlCABIDECHE  

Realizaram-se algumas reuniões, no qual o objetivo é a partilha de informação, sobre alguns 

projetos e ações que se realizam na comunidade. 

Tentando dar resposta, na resolução de problemas identificados, de algumas famílias, dos 

bairros sociais, contribuindo para o bem-estar social da comunidade.     

 Todos os elementos que fazem parte do GO pretendem que haja mobilização de recursos 

possíveis para se conseguir dar resposta, aos munícipes, sempre que seja necessário.  
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PROGRAMA OPERACIONAL DE APOIO ÀS PESSOAS MAIS CARENCIADAS (POAPMC) E 

CARTÃO SOLIDÁRIO 
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Neste semestre, a ação social, na vertente de apoio alimentar, continuou com a distribuição 

diária refeições confecionadas em parceria com a Associação Quatro Corações. Continuaram 

também a ser apoiadas todas as famílias que se encontravam em situação de carência, 

devidamente comprovada, e que se encontravam em isolamento, quer por teste positivo, quer 

por terem contacto direto com caso positivo e não podiam sair de suas casas para fazer compras, 

que se constituíram cerca de 30 famílias. 

À semelhança do semestre anterior, o POAPMC manteve a sua atividade, retomando a assinatura 

das credenciais, que outrora estavam suspensas face ao aumento de número de casos de COVID-

19 no 1º semestre. Também com o agravamento da Pandemia, as atualizações dos processos dos 

beneficiários de POAPMC estavam suspensos e foram retomadas no mês de Agosto, atualização 

dos dados de todos os agregados familiares que integraram no programa antes de Setembro de 

2020. Durante esta atualização, foram inseridos novos agregados no programa e foram 

excluídos outros por deixarem de reunir critérios de carência. Neste momento a lista de espera 

diminuiu contando com cerca de 30 famílias, que corresponde a 101 pessoas. 

De acordo com os dados de Agosto, podemos realçar alguns detalhes acerca dos beneficiários de 

POAPMC. Número de agregados beneficiários de POAPMC: 
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De referir, que, apenas os agregados de Ação Social que totalizam 83 famílias, são atualizados 

pela Junta de Freguesia de Alcabideche. Os restantes agregados (74) são atualizados pelos 

técnicos de Rendimento Social de Inserção. 

Desta atualização de dados dos agregados familiares, resultou da não elegibilidade de 10 

agregados familiares que deixaram de reunir critérios de carência ou que foram excluídos pela 

falta de entrega de documentos.  

Constituição das famílias: 
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Para além das entregas regulares de cabazes, estão ainda previstas medidas de 

acompanhamento a estas famílias. No mês de setembro, realizou-se a 2ª e última ação de 

sensibilização, referente ao ano 2021com o tema: Seleção de Géneros Alimentares. Esta ação 

teve como objetivo de informar e capacitar para a compra, confeção e armazenamento de 

alimentos saudáveis. Melhorar o estado de saúde dos beneficiários, conhecer as consequências e 

vantagens dos géneros alimentares e identificar as diversas formas que existem para os 

alimentos serem confecionados através de receitas simples e criativas. Esta medida abrangeu 60 

destinatários e materializou-se através da distribuição de um livro de receitas. 
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No decorrer do 2º semestre, já foram entregues: 

EMBALAGENS PRODUTOS 

10500 Leite 

3000 Queijo  

3500 Arroz 

9000 Massa 

500 Cereais 

3000 Tostas 

3500 Bolacha maria 

3000 Feijão 

2750 Grão 

2250 Ervilhas 

2758 Frango 

1500 Pescada 

5000 Atum 

9382 Sardinha 

7500 Cavala 
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3000 Tomate 

4168 Mistura vegetal 

1800 Brócolos 

1500 Feijão-verde 

2400 Espinafres 

1500 Cenoura 

1500 Alho francês 

1500 Azeite 

1344 Creme vegetal 

996 Marmelada 

 

Também no 2º semestre do ano 2021, deve realçar-se o facto de se ter iniciado as entregas dos 

Cartões Solidários respetivos à 2ª Edição do Programa Cartão Mais Solidário, que abrangeu todas 

as pessoas apoiadas pelo Banco Alimentar. Trata-se de um apoio pontual, resultando de 50€ 

para famílias até 3 pessoas e 75€ para 4 ou mais pessoas. Por sermos a Freguesia com mais 

Conferências Vicentinas e Instituições com Banco Alimentar, o total de famílias a receber cartão 

traduz-se em 465, que equivale a cerca de 1700 pessoas.  

Em relação ao Cartão Mais Solidário, da 1ª fase, encontra-se suspenso por termos atingido o 

número limite de vagas, 300 famílias. Até ao momento o total do apoio dado às famílias que 

beneficiam de Cartão Mais Solidário é de 67 125,00€. 
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INFORMÁTICA 
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PARQUE INFORMÁTICO 

 Balcão virtual – Utilizadores criados: 80 (+25 novos no segundo semestre de 2021) 

http://balcaovirtual.jf-alcabideche.pt/  

 Reciclagem de toners, tinteiros e acessórios informáticos obsoletos e/ou avariados. 

 Aquisição de nova máquina de cartões Evolis Peble Badge 200 

 Aquisição de novo telemóvel (resistente) para o Cemitério de Alcabideche (CAT B26) 

 Restruturação do parque informático no C.D.A. (Atendimento único na receção da Piscina) 

 Restruturação do parque informático consequente à saída do centro de vacinação do 

C.D.A. passando assim a funcionar duas receções (Piscina e Nave principal) 

 HELPDESK: 

a.  Sede da Junta 

b. Complexo Desportivo de Alcabideche 

c. Cemitério de Alcabideche 

d. Escolas Básicas e Jardins de Infância 

i. EB Malangatana 

 Reparação e/ou substituição de Videoprojector 

ii. EB Fernando José dos Santos 

 Reparação da Rede intranet 

 Reparação de quadros interativos 

iii. EB/JI Fernando Teixeira Lopes 

 Reparação e/ou substituição de Videoprojectores em diferentes salas 

 Instalação de rede sem fios em toda a escola 

iv. EB/JI Malveira da Serra 

 Reparação e/ou substituição de Videoprojectores em diferentes salas 

 Correção de ligações dos diferentes computadores da escola básica 

 Survey para possível instalação de Wifi na escola básica e jardim de 

infância 

http://balcaovirtual.jf-alcabideche.pt/
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v. EB/JI Maria Margarida Rodrigues 

 Reparação da rede intranet 

 Substituição de videoprojector 

 Instalação refeita do quadro interativo 

vi. EB Alcoitão 2 

 Acompanhamento com a equipa da Altice/Min. da Educação na 

instalação de novo router Cisco neste espaço 

vii. EB/JI Alto da Peça 

 Acompanhamento à secretaria da escola básica para instalação e 

configuração de contas de correio eletrónico do Min. de Educação 

viii. EB/JI Manique 

1. Survey e instalação de acessos sem fios (3) na escola básica 

2. Resolução de alguns problemas com a projeção dos videoprojectores 

com o quadro interativo 

3. Correção de alinhamento em diferentes quadros interativos 

DESIGN GRÁFICO E TELECOMUNICAÇÕES 

 Realização de cartazes para a Ação Social e serviços da Sede da Junta de Freguesia e 

Complexo Desportivo de Alcabideche. 

 Criação de cartazes e artigos para a rede social Facebook da página JFA e CDA e EMMG. 

a. Amostras de conteúdo criado: 



 

91 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

2º Semestre de 2021 
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INTERNET E WEB DESIGN 

 Criação de artigos na página de internet da freguesia e depois publicados e partilhados 

pelo Facebook e Instagram. 

 Foram criados mais de 200 artigos entre 15 de junho a 15 de dezembro de 

2021 na rede de Facebook e posteriormente publicados alguns artigos de 

maior relevo no Instagram. Assim mais abaixo deixamos alguns artigos que 

foram publicados neste período no Facebook: 
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 Criação de artigos na página de internet: 

 PROCEDIMENTO CONCURSAL - ESCOLAS 2021/2022 

 EMPREGO PÚBLICO - OFERTAS 

 RESULTADOS - AUTÁRQUICAS 2021 

 BOLSAS DE MÉRITO 2021 

 AUTÁRQUICAS 2021 
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 INTERRUPÇÕES LETIVAS - FÉRIAS DE AGOSTO 

 DISPONIBILIZAÇÃO AUTOTESTES À COVID 

 PROCEDIMENTO CONCURSAL - ESCOLAS 2021/2022 

 EMPREGO PÚBLICO - OFERTAS 

 INTERRUPÇÕES LETIVAS DE VERÃO 

 VACINAÇÃO ANTIRÁBICA - CALENDÁRIO E LOCAIS 

 BOLSAS SOCIAIS - CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA 2021/22 

 AVISO - PROCEDIMENTO CONCURSAL 

 AVISO - PROCEDIMENTO CONCURSAL 

 INTERRUPÇÕES LETIVAS - NATAL 

 REUNIÃO ORDINÁRIA - 21 DE DEZEMBRO 2021
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GOOGLE ANALYTICS (ESTATÍSTICA DE VISITAS) 

Período contabilizado: 15 de junho de 2021a 15 de dezembro de 2021. 

 



 

99 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

2º Semestre de 2021 

 



 

100 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

2º Semestre de 2021 

 

 



 

101 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

2º Semestre de 2021 

 

 



 

102 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

2º Semestre de 2021 

 

 



 

103 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

2º Semestre de 2021 

 



 

104 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

2º Semestre de 2021 

FACEBOOK / INSTAGRAM 

JUNTA DE FREGUESIA DE ALCABIDECHE 

 O crescimento nas redes sociais para o primeiro semestre de 2021 é de 6440 “Gosto” 

contabilizados no Facebook. 

 Conta do Instagram com 1176 seguidores. 

 Neste trimestre apresentamos uma comparação de resultados da rede social “Facebook” 

com referência ao nº total de gostos e seguidores adquiridos neste período: 

FACEBOOK: 267 NOVOS “GOSTO” || INSTAGRAM: 147 NOVOS SEGUIDORES 

COMPLEXO DESPORTIVO DE ALCABIDECHE 

 Alguns dados, de maior relevo, a destacar para o primeiro semestre de 2021, são os 1219 

“Gosto” contabilizados. Neste trimestre apresentamos uma comparação de resultados com 

referência ao nº total de gostos adquiridos neste período: 22 NOVOS “GOSTO” 

ECONOMATO 

 Renovação do stock para as impressoras existentes no Parque informático. 

 O parque atual das impressoras é: 

1. Xerox AltaLink C8070 MFP (A3 e A4 / Multifuncional / Cor) – Sede da Junta Piso 1; 

2. Xerox VersaLink B405 MFP (A4 / Multifuncional / Preto) – Sede da Junta Piso 0; 

3. Xerox VersaLink C405 MFP (A4 / Multifuncional / Cor) – Backoffice do CDA; 

4. Mesa digitalizadora profissional EPSON DS-530 – Sede da Junta Piso 0; 

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

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

(Amoreira); 

7. Evolis Peble Badge 200 (Preto) / Máquina de cartões – CDA (Receção, nave 

principal);  
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COMPLEXO DESPORTIVO DE ALCABIDECHE 
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1 - ESTRUTURA E OCUPAÇÃO 

Tendo em conta o horário de funcionamento das instalações do Complexo Desportivo de 

Alcabideche, durante o segundo semestre de 2021, tem sido dada continuidade aos protocolos e 

parcerias já existentes, bem como o reforço com outras, para a utilização dos nossos espaços de 

prática, com atividades desportivas pontuais e/ou regulares (período contabilizado após 22 de 

Novembro, no Pavilhão, até à data mencionada, no seguimento do apoio dado à estratégia de 

vacinação da Câmara Municipal de Cascais, tendo sido o primeiro Centro de Vacinação a ser 

criado no concelho, mantendo essa valência até à data mencionada e, na Piscina, a partir de 

Setembro, após a finalização das obras de reparação/reabilitação realizadas). 

1.1. Atividades Regulares 

1.1.1. Pavilhão: 

a) Aulas Curriculares de Educação Física, de 2.ª a 6.ª feira; 

b) Desporto Escolar, às 3.ª e 5.ª feiras; 

c) Grupo Desportivo Estoril Praia, dinamização de treinos de Futsal, de 2ª a 6ª 

Feira; 

d) Aluguer de Espaço, para realização de Futsal, entre as 20:00h e as 21:00h, 

às 6.ª feiras. 

1.1.2. Ginásio 1 e 2 

a) Aulas Curriculares de Educação Física, de 2.ª a 6.ª feira; 

b) Desporto Escolar, às 3.ª e 5.ª feiras; 

c) Modalidades CDA - Aulas de Grupo, Dança e Desportos de Combate, de 2.ª a 

sábado; 

Nota: As aulas de grupo, de dança e desportos de combate, que foram mencionadas 

anteriormente, são: o Karaté, o Jiu-Jitsu, a Ginástica Acrobática o Ballet e o Fusion. 
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1.1.3. Sala de Fitness, Musculação e Spinning 

a) Atividades dinamizadas de 2.ª feira a sábado. 

1.1.4. Campo de Ténis 

a) Aulas dinamizadas às 3.ª e 5.ª feiras, bem como, sob a forma de aluguer, de 

2.ª a Domingo, para a prática informal da modalidade. 

b) Atividades regulares referentes ao Projeto “Academia dos Champs”, todas as 

4.ª e 6.ª feiras. 

1.1.5. Piscina 

a) Desporto Escolar (Grupo/Equipa de Natação), às 2.ª, 4.ª e 6.ª feiras; 

b) Atividades regulares do Centro de Apoio Social do Pisão, todas as semanas, 

às 2.ª, 4.ª e 6.ª feiras; 

c) Atividades do Centro de Reabilitação e Integração de Deficientes, todas as 6.ª 

feiras; 

d) Programa Seniores | Centros Dia – 3.ª e 5.ª feiras; 

e) Atividades regulares do projeto “Nadar a Brincar”, dinamizadas às 2.ª e 4.ª 

feiras; 

f) Natação Pura – Aulas lecionadas às 2.ª, 4.ª e 6.ª feiras e sábados; 

g) Hidroginástica – Aulas dinamizadas de 2.ª feira a sábado (com exceção de 4.ª 

feira); 

h) Hidroterapia – Aulas todas as 3.ª, 5.ª feiras e sábados; 

i) Utilização Livre – Para usufruir de 2.ªfeira a sábado (com exceção de 5.ª 

feira); 

1.2. Atividades Extraordinárias 

Como pode verificar-se, através da observação do quadro (anexo 1), foram dinamizadas as 

seguintes atividades extraordinárias, no período a que diz respeito o presente relatório.  
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 Nave Nave Nave 

Dia Outubro Novembro Dezembro 

 

1    

2    

3    

4   INFANTIS 

GDEP vs Quinta dos Lombos 

INICIADOS 

GDEP vs Quinta dos Lombos"B" 

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27  BENJAMINS 

GDEP vs Quinta dos Lombos 

JUVENIS 

GDEP vs MTBA 

SENIORES FEMININAS 

GDEP vs Belenenses 

 

28    

29    

30    

 31     
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2 - QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS 

a) Manutenção dos espaços de apoio (vestiários, balneários), do pavilhão; 

b) Manutenção e reparação de equipamentos dos espaços de apoio (fechaduras, portas, 

luzes, tomadas, torneiras, autoclismos, ralos, dispensadores de espuma de lavagem de 

mãos e de toalhetes para as mãos e papel higiénico), do pavilhão; 

c) Manutenção, reparação e pintura de paredes; 

d) Manutenção e reparação de equipamentos dos espaços desportivos: 

- Piscina: 

 Obras de remodelação total dos espaços de apoio à utilização da piscina 

(balneários, vestiários, acessos); 

 Reparação/substituição de equipamentos (receção, arrumos e zona técnica); 

 Reparação e pintura de paredes de várias zonas (receção, arrumos, zona técnica, 

copa, casas de banho e Nave do cais da piscina). 

 Pintura exterior do edifício da piscina. 

- Pavilhão: 

 Reparação e manutenção de componentes da tubagem de apoio aos balneários; 

 Reparação e pintura das paredes do ginásio #2. 

3 - BALANÇO DE INSCRIÇÕES E/OU REINSCRIÇÕES DURANTE O SEGUNDO 

SEMESTRE DE 2021 

No quadro que é apresentado seguidamente, podemos observar a evolução de 

inscrições/reinscrições, dentro do período a que diz respeito o presente relatório (contabilizado 

de 01 de agosto a 25 de novembro de 2021), somando um total de 566 inscrições/reinscrições, 

até à data de execução do presente relatório. 
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SALUBRIDADE / CEMITÉRIO 
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Registo da Atividade no Cemitério de Alcabideche - 2 º Semestre 

2021 

 
 

  

0
2
4
6
8

10
12
14
16

jul/21

ago/21

set/21

out/21

nov/21

Meses Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Total 

Inumações 13 12 10 12 15 62 

Exumações 11 3 1 2 14 31 

Venda Ossários 3 0 2 0 1 6 

Venda Gavetões 0 1 0 1 3 5 

Venda Columbários 3 2 3 0 0 8 

Venda Sepulturas 

Média Duração 

0 2 0 0 0 2 

Arranjos Sepulturas 3 2 0 2 2 9 

Aluguer Ossários 4 8 5 6 15 38 

 Licença de Lousa 7 3 4 5 2 21 

Licença de 

Bordadura 

4 1 0 4 2 11 

Transladações 8 9 3 5 5 30 

Averbamentos 1 6 0 0 0 7 

Desistência 

Ossários 

0 0 1 0 0 1 
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 Procedeu – se à limpeza do cemitério 

 

Material Alugado / Adquirido para melhoramentos no Cemitério 

 Construção de 24 Gavetões (Finalizado) 
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 Aluguer de Contentor para recolha de entulhos e resíduos no Cemitério 

 

 Colocação de Areia nos Covais 

 

 Compra de material de desgaste ( Baldes, vassouras) 

 Compra de Fardamento ( Botas , Polos) 

 Aquisição de Areia para colocação nos covais 
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 Realização da Missa dos Finados no dia 2 de Novembro proferida pelo senhor Padre Juan.  

 

 Solicitação de orçamentos para construção de novos cendrários. 

 Proposta de Alteração ao regulamento do cemitério. 
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ESCOLA DE MÚSICA MICHEL GIACOMETTI 
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1. Abertura das Inscrições para o ano letivo 2021/2022, no dia 19 de Julho 2021 

a) Planificação dos horários individuais de cada professor e da ocupação das salas 

b) Contactos com os encarregados de educação via SMS, Mail e Telefone para marcação 

de horários 

c) Atualização da tabela de preços, normas de funcionamento e texto de apresentação da 

escola 

d) Envio das normas de funcionamento Covid 19 a todos os encarregados de educação e 

professores 

e) Marcação de aulas experimentais 

f) Ajuste de horários na 2ª vaga de inscrições (Outubro, Novembro e Dezembro) 

g) Aprovação do cartaz publicitário para o ano letivo 

h) Impressão, corte e distribuição de flyers publicitários nos locais autorizados  

i) Envio de SMS para todos os antigos alunos, anunciando as datas de abertura das 

inscrições 

 

2. Qualificação dos espaços escolares 

a) Testagem de todos os equipamentos elétricos e instrumentos musicais 

b) Recolha e soldagem de cabos nos 3 polos da Escola 

c) Listagem de consumíveis (cordas, peles, etc.) para aquisição 

d) Identificação dos materiais danificados pelo pico de corrente elétrica e listagem para 

aquisição 

e) Distribuição de álcool-gel e termómetros pelos 3 polos  

f) Planificação e arrumação das salas dos 3 Polos 
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g) Limpeza e afinação de todos os instrumentos de corda 

h) Redistribuição e arrumação de cadeiras pelas salas 

i) Reunião com o responsável da empresa de eletricidade para melhoramento da 

distribuição da rede wireless no polo da Amoreira 

3. Arranque do ano letivo no dia 6 de setembro 

a) Marcação de aulas experimentais com novos alunos 

b) Acertos nos horários dos alunos face às grandes mudanças nos planos escolares 

c) Verificação com a secretaria do número de alunos inscritos e valores respetivos das 

suas mensalidades 

d) Controle dos pagamentos de mensalidades efetuados por referência multibanco: envio 

de mensagens aos encarregados de educação em falta  

4. Adaptação dos métodos de ensino à nova realidade da pandemia 

a) Compensação de aulas de alunos em isolamento profilático via online 

b) Estabelecimento de normas quanto ao número de alunos por sala 

c) Continuação da obrigatoriedade de utilização de máscaras dentro da sala de aula e nos 

espaços comuns 

5. Dinamização das disciplinas de Formação Musical, Combo e Harmonia 

a) Abertura de novas turmas e divulgação junto dos alunos 

6. Recomeço da nova disciplina de Teatro Musical  

a) Marcação de aulas experimentais com novos alunos 

b) Publicidade interna entre os alunos de todos os instrumentos 

c) Verificação com a secretaria do número de alunos inscritos e valores respetivos das 

suas mensalidades 
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7. Conclusão do processo E-Redes 

a) Envio das faturas de aquisição ainda existentes do equipamento danificado 

b) Receção dos valores de cobertura dos danos causados 

8. Preparação para a atividade de fim de período  

a) Dado o aumento progressivo de casos Covid 19, o corpo docente propôs o adiamento 

do Concerto de Natal para o início das férias da Páscoa 

b) Em lugar do concerto, os alunos continuam os seus ensaios e cada professor terá a 

liberdade de fazer uma gravação áudio e/ou vídeo para enviar aos encarregados de 

educação. Esta gravação é de carácter facultativo e não pretende substituir o concerto 

de Natal. Apenas servirá para que os encarregados acompanhem a evolução dos seus 

educandos 
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