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NOTA INTRODUTÓRIA
“Pois quando arquitetamos uma casa não podemos esquecer que, nesse momento,
estamos também a construir a cidade” – José Tolentino de Mendonça.
Ninguém, em parte alguma, poderia prever aquilo que começámos a viver em
março de 2020.
A pandemia que vivemos veio colocar em causa tudo aquilo que ao longo da nossa
vida tomámos muitas vezes por garantido. O COVID-19 apanhou cada um de nós
absolutamente impreparado para o que seria a nossa vida daí em diante.
Agradeço a cada um dos nossos cidadãos e aos sortilégios do destino e da vida a
oportunidade que me foi concedida de poder liderar e gerir a nossa Freguesia no
tempo em que vivemos.
Não há quem não tivesse tido medo.
Quem não tivesse sentido incertezas e dúvidas, e sobretudo quem não tivesse sentido
necessidade de se questionar relativamente ao seu papel na sociedade e mundo em
que vivemos.
Sinto-me por isso grato.
Ter tido a oportunidade de atravessar todo este novo tempo ao lado de funcionários
e executivo foi um privilégio e uma honra que não mais poderei esquecer.
Em Rio de Mouro acompanhámos todas as decisões, todos os programas, todas as
questões e todas as aflições por que passaram todos os autarcas e autarquias do
nosso país.
Sempre e em todos os momentos senti do lado dos nossos funcionários, todos sem
exceção, uma vontade determinada e corajosa em servir as nossas populações.
É uma decisão minha, mas que desejo ver secundada pela Assembleia de Freguesia
de Rio de Mouro:
Atribuir a todos os trabalhadores da Junta de Freguesia de Rio de Mouro,
independentemente do seu vínculo, a medalha de mérito da nossa Freguesia.
Da recolha de monos ao Cemitério.
Dos serviços administrativos aos serviços exteriores.
De todos recebemos força e vontade de ajudar.
O verdadeiro serviço público.
Os nossos técnicos de desporto passaram a recolher alimentos no Banco Alimentar e
a distribuir cabazes a pessoas confinadas.
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As nossas técnicas da Ludoteca passaram a dar apoio administrativo à Ação Social
e a organizar cabazes para distribuição pela população mais carenciada da nossa
Terra.
Os nossos serviços exteriores entregaram trabalhos de casa a meninos cujos meios
disponíveis em sua casa não compreendem a existência de material informático.
Os nossos serviços administrativos funcionaram como central de comunicações e
comando sem a qual nenhuma operação é bem sucedida.
Ninguém, ninguém mesmo, está preparado para receber um telefonema onde se
pergunta quantos corpos podem ser cremados no nosso crematório em regime de
carga máxima.
Permitam os desabafos pessoais.
Bombeiros homenageados, policias homenageados, enfermeiros, médicos e
funcionários.
Afirmo sem qualquer receio de ser desmentido: os autarcas, os autarcas de freguesia
e municipais, os Políticos locais, pelo menos estes, merecem o reconhecimento de
todos.
Não é Política.
É Justiça.
É perceber que homens e mulheres são sempre iguais perante o medo. Mas enquanto
promotor de reuniões DIÁRIAS entre presidentes de Junta nunca senti, nunca, em
ninguém a vontade de abandonar funções ou senti sequer de quem quer que fosse
o mais breve arrependimento ou lamento por ter de servir neste tempo.
A minha homenagem igualmente a todos os membros da Assembleia de Freguesia,
que independentemente da sua idade ou condição de saúde pré-existente, nunca
deixaram de reunir presencialmente o órgão para que foram eleitos.
A Junta de Freguesia de Rio de Mouro orgulha-se deste relatório de atividades que
apresentamos à Assembleia de Freguesia.
Orgulhamo-nos de tudo o que fizemos ao longo deste 2º trimestre de 2020.
Respondendo à pandemia, mas procurando sempre manter a normalidade possível
no serviço às populações.
Soubemos reinventar a nossa ação mantendo sempre a mesma ambição.
Era compreensível e normal que o COVID-19 se apresentasse como desculpa para o
abrandamento das nossas respostas. Pelo contrário foi um estímulo precioso e um
carburante poderoso para a ação que desenvolvemos.
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Há uma única e exclusiva razão que justifica a nossa existência: Rio de Mouro.
É no amor a esta terra, é na paixão pelo trabalho autárquico, é a permanente noção
de, a partir desta Vila, estarmos a construir uma comunidade maior, que encontramos
diariamente o estímulo e a força para seguir o nosso trabalho.
No domínio da Ação Social a Freguesia de Rio de Mouro viu todos os seus indicadores
disparar nas primeiras semanas da pandemia.
Do pagamento de pequenas contas aos bebés que recebem apoio para o leite, a
verdade é que todos os indicadores tiveram um crescimento considerável.
Ao aparente decréscimo de atendimento nos serviços administrativos deve levar-se
em linha de conta o aumento brutal de chamadas telefónicas que atendemos.
Deste novo tempo dar ainda nota de que a Junta de Freguesia foi obrigada a
reinventar o seu departamento de Ação Social tendo-se constituído ela própria como
interveniente direto de assistência de primeira linha.
Não nos parece que uma vez trilhado este caminho ele possa ser revertido, pelo
menos nos anos mais próximos.
O Estado Local passa a ter obrigações (se não as já tinha) diretas na assistência às
famílias e esta é uma ação e visão que, para além de não nos chocar, vai até ao
encontro de um posicionamento macropolítico e de uma ideologia clara de
intervenção do Estado na vida em sociedade para correção de desigualdades e
assimetrias.
A Junta de Freguesia de Rio de Mouro ao longo do trimestre fez questão de manter
os serviços exteriores e de gestão do espaço público sempre em trabalho. Tal facto
faz com que a performance de intervenção em espaço público não tenha sido muito
afetada pelo aparecimento do COVID-19.
Nunca são demais os elogios e as referências ao trabalho da nossa Universidade
Sénior. A forma como inovaram e como encontraram formas alternativas de se
manter em contato será sempre vista como uma referência em eventos similares que
possam ocorrer no futuro.
Estivemos nas Escolas com intervenções que foram das pequenas reparações às
desmatações, deservámos passeios, fizemos campanhas de sensibilização relativas a
higiene pública, pintámos muros e alegretes, requalificámos o mercado da Serra das
Minas e a sua envolvente, plantámos árvores, colocámos pilaretes, reparámos
sinalização vertical, substituímos e requalificámos vedações em ringues e
acompanhámos grandes empreitadas a decorrer de requalificação urbana e
requalificação de redes de abastecimento de água, recolhemos monos e
celebrámos com a dignidade possível o 25 de Abril.
Procurámos acorrer a tudo e a todos conscientes de que as necessidades se
sucederam e a um ritmo que nenhum de nós entendia possível ou imaginável.
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Seguiremos sempre trabalhando dando o nosso melhor por forma a servir a nossa
população e o nosso território.
Conscientes de que há um programa eleitoral para cumprir e o desejo permanente
de continuar um caminho que é o da valorização da História, Identidade e Tradição
de Rio de Mouro.
Continuamos cá e continuaremos a cumprir.
Sempre por Rio de Mouro.
Um Lugar que é e será sempre nosso.

Bruno Alexandre Nobre Parreira
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R E L AT Ó R I O D O S E G U N D O
TRIMESTRE 2020
AÇÃO SOCIAL
▪ Verificámos um aumento exponencial face ao trimestre anterior no âmbito dos
atendimentos sociais, motivados pela propagação do coronavírus (COVID-19).
Verificámos que na sequência da pandemia houve uma maior procura do
Serviço de Ação Social, uma vez que os problemas sociais se agudizaram devido
à quebra ou perda de rendimentos, surgindo novos casos de pobreza.
▪ No âmbito dos 483 Atendimentos Sociais verificámos que as necessidades dos
indivíduos/famílias são essencialmente a nível alimentar. Neste seguimento e de
forma a dar resposta a todos os pedidos solicitámos a colaboração das seguintes
entidades: Be More Solidário – Associação de Apoio aos Sem Abrigo e a Famílias
Carenciadas, REFOOD e Igreja Batista. Efetuámos o encaminhamento de alguns
indivíduos/famílias desfavorecidas, que se encontravam em situação de
fragilidade, de acordo com as necessidades apresentadas para as diferentes
respostas da Freguesia, nomeadamente para o Instituto da Segurança Social,
Gabinete de Inserção Profissional, entre outras.

Atendimentos
600

500
400
300
Atendimentos

200
100
0

3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre
2019
2019
2020
2020

▪ Neste trimestre foram atribuídos 10 apoios extraordinários para pagamento de
faturas de água, luz, gás e para aquisição de títulos de transporte.
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▪ Foram

disponibilizadas

informações

via

telefone,

correio

eletrónico

e

presencialmente. Foram ainda elaboradas informações sociais, nomeadamente
para o Ministério Público, entre outras entidades locais.
▪

Foram atribuídos 94 kits de emergência alimentar, 14 dos quais ao domicilio por se
tratarem de agregados compostos por pessoas consideradas do grupo de risco no
que à pandemia COVID-19 diz respeito. Estes kits são compostos por bens
alimentares doados por particulares residentes na Freguesia e pelo Pólo Alimentar
da Câmara Municipal de Sintra.
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3º Trimestre 2020

Doação de particulares

Bens alimentares cedidos pelo Pólo Alimentar da Câmara Municipal de Sintra
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▪ No dia 24 de abril recebemos uma doação de 75 cabazes do Alegro Sintra,
compostos por bens alimentares e produtos de higiene pessoal, que foram
imprescindíveis para dar resposta aos inúmeros pedidos que temos rececionado.

Doação de 75 cabazes do Alegro Sintra

▪ Iniciámos uma parceria com o Banco Alimentar com o objetivo de alargarmos a Rede
de Emergência Alimentar, para que nenhum pedido de apoio alimentar fique sem
resposta.
Nesse seguimento, a Rede de Emergência Alimentar envia-nos semanalmente uma
lista com os pedidos que foram recebidos através do formulário on-line disponibilizado
no site do Banco Alimentar. Por sua vez, a unta de Freguesia de Rio de Mouro solicita
às famílias os documentos de rendimentos/despesas que comprovem que se
encontram numa situação de carência económica. Os documentos poderão ser
apresentados via e-mail, e/ou nessa impossibilidade agendamos um atendimento
presencial para o efeito. Após comprovada a situação de carência económica as
famílias

são

contatadas

telefonicamente

e

informadas

do

dia/hora

para

levantamento do cabaz dos secos (mensal) e frescos (quinzenal). No caso das
pessoas que não se possam deslocar à Junta, haverá a possibilidade de ser entregue
um cabaz ao domicílio.
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▪ Neste trimestre, apoiámos 187 agregados familiares com cabazes alimentares através
do Banco Alimentar.
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▪ Foram realizados alguns encaminhamentos para o Gabinete de Apoio ao
Munícipe, da Câmara Municipal de Sintra, a fim de serem efetuadas as
candidaturas: ao Programa do Fundo de Emergência Social – FES, para apoio à
renda ou pagamento da prestação do crédito habitação, “Farmácia Acessível”,
que consiste no apoio à aquisição de medicamentos para pessoas acima dos 65
anos de idade e para apoio de cedência gratuita de óculos, através do Protocolo
com a Essilor Portugal.
▪ No âmbito do Projeto “Banco de Ajudas Técnicas” integrado no Plano de Ação da
Comissão Social de Freguesia, apoiámos 2 agregados familiares através da cedência
de uma cama articulada e de uma cadeira de rodas.
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▪ Todos os meses comparticipamos na aquisição de medicamentos às famílias
mais carenciadas da Freguesia, conforme quadro abaixo:
Mês
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Importa salientar que todos os meses são rececionados novos pedidos e
reavaliados e/ou encaminhados processos já existentes de acordo com as
necessidades apresentadas.
▪ No que concerne ao Projeto - “Bebé Cuida”, que consiste em apoiar famílias
residentes na freguesia, com fracos recursos económicos e com uma
consequente dificuldade na aquisição do leite para os filhos até 1 ano de idade,
foram apoiadas sete famílias com duas latas de leite por mês, nos meses de Abril,
Maio e Junho.
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▪ O Instituto de Segurança Social tem vindo a adotar diversas medidas excecionais e
temporárias para responder à situação de emergência social que resulta dos efeitos
da crise pandémica nacional, a qual agravou a situação das pessoas mais
carenciadas e aumentou o número de pessoas vulneráveis e com privação
alimentar. O PO APMC - Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais
Carenciadas sendo um programa que visa a distribuição de géneros alimentares às
pessoas mais carenciadas e o desenvolvimento de medidas de acompanhamento
com vista à sua inclusão social, constitui-se como um dos meios primordiais para dar
resposta a esta situação de emergência, possibilitando, já a partir do próximo mês de
junho, um aumento de mais 50% dos destinatários e um aumento de 100% dos
destinatários previstos de agosto 2020 a maio de 2021. Neste sentido foi proposto à
Junta de Freguesia de Rio de Mouro a aceitação deste aumento.
A Junta de Freguesia não hesitou em dar resposta positiva, reajustando-se e
autonomizando-se para o efeito. Para tal, cessámos a Parceria com a Igreja
Evangélica Adonai, ficando à nossa responsabilidade toda a logística afeta ao
Programa. Neste âmbito, arrendámos um espaço físico para o armazenamento dos
produtos assim como aquisição de 2 arcas frigoríficas e 1 frigorífico que permitisse
acondicionar o acréscimo dos produtos a rececionar.
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Foram apoiadas as seguintes pessoas, conforme o referido no quadro abaixo:

Mês

Nº de pessoas apoiadas

Abril
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Distribuição de alimentos do PO APMC – Programa Operacional de Apoio às
Pessoas Mais Carenciadas da Freguesia
▪ Deu-se continuidade ao projeto “Em Casa com Saúde”, que consiste em efetuar

consultas/tratamentos ao domicílio. A deslocação dos médicos/ enfermeiros do
ACES Sintra é realizada com o acompanhamento de um Enfermeiro de Saúde
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Mental, contratado pela Junta de Freguesia de Rio de Mouro. O transporte é
realizado através de uma viatura cedida pela Junta. Foram aumentadas as horas
semanais de disponibilidade de transporte à USF de Rio de Mouro, ALPHA Mouro e
USF ALBA Saúde para a realização destes domicílios indo ao encontro de todas as
necessidades.
▪

“O pânico é tentar responder a tudo, mas na medida do possível ninguém passa fome”,
deu mote à divulgação da entrevista realizada no dia 19 de junho, pela repórter da rádio
renascença Manuela Pires. Marcaram presença o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de
Rio de Mouro, a Assistente Social e 3 famílias convidadas para prestarem um depoimento
sobre os constrangimentos vivenciados resultantes da pandemia.
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CEMITÉRIO
• Efetuaram-se 28 inumações:
o 03 em campas perpétuas.
o 16 em Nicho.
o 05 no Talhão XII.
o 01 no Talhão dos Anjinhos.
o 02 entradas de cinzas em ossário.
o 01 entrada de cinzas em campa perpétua.
• No forno crematório efetuaram-se 959 cremações.
• Efetuaram-se 12 exumações no Bloco IX.
• O Sr. Vogal atendeu presencialmente 03 utentes.
• Diariamente na secretaria efetua-se atendimento e acompanhamento dos
utentes, atendimento presencial e telefónico, bem como a realização de diversas
tarefas administrativas inerentes ao funcionamento da secretaria e atualização de
ficheiros não migrados para a nova aplicação informático do Cemitério e
administração do Cemitério.
• No Cemitério e sempre que não existem serviços fúnebres, os coveiros procedem à
remoção de ervas, corte de relva bem como à varrição de valetas e arruamentos
dos diversos talhões do Cemitério.

16

COMUNICAÇÃO, ATENDIMENTO E SERVIÇOS ADMIN ISTRATIVOS

• Efetuamos, neste período, o atendimento de 1212 fregueses.
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• Emitimos 567 atestados.
• Efetuámos 8 certificações de fotocópias.
• Efetuámos 6 termos de justificação administrativa.
• Elaborámos 45 informações/propostas para reunião de Junta.
• Emitimos declarações para subsídio de transporte aos desempregados em
formação.
• Atualizámos o registo dos caninos no SICAFE – Sistema de Identificação e Registo
de Canídeos e Felinos - Registámos 7 canídeos, licenciámos 59 e eliminámos 8.
• Recebemos 920 e-mails, 177 ofícios e 1 reclamações/sugestões às quais foi dado o
devido encaminhamento.
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Ofícios
Recebidos

• Expedimos 66 e-mails e 36 ofícios.
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• Emitimos 595 Guias de Recebimento.
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• O recenseamento eleitoral atingiu os 40 887 eleitores.
• Prestámos o apoio necessário ao Gabinete de Ação Social, nomeadamente no
encaminhamento de chamadas, esclarecimentos na entrega de receitas médicas
e esclarecimentos diversos.
• Prestámos apoio ao Gabinete e de Psicologia nomeadamente com marcações de
consultas e esclarecimentos.
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• Apoiamos o Gabinete de Apoio à Entrega do IRS que funcionou em teletrabalho.

• Apoiámos o GIP – Gabinete de Inserção Profissional, nomeadamente com
esclarecimentos aos utentes.
• Prestámos apoio ao Gabinete de Psicologia nomeadamente com marcações de
consultas e esclarecimentos.
• Atualizámos diariamente o sítio da Junta de Freguesia e a página do facebook.
• Prestámos apoio administrativo às reuniões do Executivo bem como na elaboração
das atas.
• Prestámos apoio administrativo ao Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia,
nas reuniões da Assembleia de Freguesia e na elaboração das atas.
• Apoiámos presencialmente, via telefone e e-mail, os fregueses no esclarecimento
de dúvidas a todos os níveis e encaminhamento para as diversas entidades.
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• Publicámos na nossa página de Facebook os desejos de Boa Páscoa.
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CONTABILIDADE E TESOURARIA

• Arrecadámos diariamente verbas procedentes de diversos serviços.
• Efetuámos depósitos bancários.
• Procedemos a transferências bancárias e emitimos cheques para pagamentos aos
funcionários, fornecedores e outras entidades.
• Demos continuidade ao contrato com uma empresa para apoio ao Pelouro da
Contabilidade. Efetuou as reconciliações bancárias mensais, introduziu os
vencimentos, conferiu documentos e deu apoio à execução orçamental.
• Efetuaram-se requisições externas e ordens de pagamento.
• Foram classificados os documentos de despesa conforme as rubricas orçamentais.
• Classificaram-se os documentos da receita conforme as rubricas orçamentais.
• Foram atualizadas as listagens de fornecedores.
• Efetou-se 1 alteração orçamental.
• Prestámos apoio à elaboração dos documentos de prestações de contas do ano
2020.
• Prestámos apoio aos Revisores Oficiais de Contas.
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CULTURA E ASSOCIATIVISMO
• Assinalámos 25 de Abril na Página de Facebook da Junta de Freguesia através da
recriação da cronologia da Revolução dos Cravos.
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23

24

25

26

• Hastear da Bandeira na Sede de Junta em Rio de Mouro Velho por ocasião do 25
de Abril – transmissão em direto no Facebook da Junta de Freguesia.

• Hastear da Bandeira nas Instalações da Junta em Rio de Mouro por ocasião do
25 de Abril – transmissão em direto no Facebook da Junta de Freguesia.
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• Transmissão em direto no Facebook da Junta de Freguesia do “Grândola, Vila
Morena” às 15h de dia 25 de Abril.
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DESPORTO
• Projeto “Dar ao Pedal” no Parque Urbano da Serra das Minas.
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EDUCAÇÃO
• Reparação dos muros de entrada da Escola Básica de Vale Mourão em Paiões.

• Limpeza e deservagem dos logradouros da Escola Básica de Cabra Figa.
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• Limpeza e deservagem dos logradouros da Escola Básica de Vale Mourão em
Paiões.

• Limpeza e deservagem dos logradouros da Escola Básica de Albarraque no Bairro
da Tabaqueira.
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• Limpeza e deservagem dos logradouros da Escola Básica Fernando Formigal de
Morais em Varge Mondar.

• Limpeza e deservagem dos logradouros da Escola Básica da Serra das Minas Nº 2.
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• Recuperação de componentes de aparelhos lúdicos na Escola Básica de Vale
Mourão em Paiões.

• Construção e colocação de vitrine na Escola Básica da Serra das Minas Nº 1.
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ESPAÇO PÚBLICO

• Adaptação de passeio a cidadão com mobilidade reduzida – Serra das Minas.

• Deservagem mecânica de caminho e passeios – Rio de Mouro.
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• Sensibilização COVID-19 e dejetos caninos – Rinchoa.

• Sensibilização COVID-19 – Serra das Minas.
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• Preparação de canteiro para arranjo e colocação de vedação – Rio de Mouro.

• Conservação da zona de estadia na Rua Vitorino Nemésio junto ao Mercado da
Serra das Minas.
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• Beneficiação do passeio entre a Rua Bartolomeu Dias e a Avenida Infante D.
Henrique em Rio de Mouro.

• Deservagem mecânica de passeios e bermas em Rio de Mouro Velho.
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• Reparação e conservação de muretes na Serra das Minas.

• Plantação de duas cerejeiras na Rinchoa.
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• Reparação de calçada em Albarraque.

• Divulgação da campanha de sensibilização online “Não há ervas daninhas”
como forma de assinalar o Dia Mundial do Ambiente.

• Reparação de junta entre escadaria e edifício na Serra das Minas.
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• Reposição de sinalização vertical na Rinchoa.

• Colocação de pilaretes na Rinchoa.
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• Instalação de dois abrigos de passageiros na Rinchoa.

• Conservação de zona de estadia na Serra das Minas.

41

• Empreitada de beneficiação na Rua Bartolomeu Dias em Rio de Mouro.

• Rega de árvores.
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• Deservagem mecânica de bermas e passeios nas Covas.

• Reparação de canteiro na Urbanização de Vale Mourão em Paiões.
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• Desmatação e deservagem mecânica da Rua António Antunes em Rio de Mouro
Velho.
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ESPAÇOS VERDES
• Manutenção de todos os espaços ao cargo da Junta de Freguesia através de
protocolo de delegação de competências da Câmara Municipal de Sintra.
• Limpeza e deservagem dos espaços verdes do adro da Igreja de Nossa Senhora de
Belém em Rio de Mouro Velho.
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• Manutenção de espaço verde e ligação de sistema de rega em Asfamil.
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RELATÓRIO DE CALÇADAS

RUA
CALÇADA DA RINCHOA
RUA DE JUPITÉR
AV.GAGO COUTINHO
ROTUNDA DO RELÓGIO
RUA GONÇALVES CORREIA
AV.INFANTE D. HENRIQUE
AV. DO PARQUE
AV. DAS ACÁCIAS
RUA DO VALE
RUA DA POUSADA
RUA VEREADOR CORREIA DE
ANDRADE
RUA DO FORTE
RUA MANUEL DA FONSECA
RUA CASAL DA SERRA
ESCOLA PRIMÁRIA VALE
MOURÃO
RUA JOSÉ JOAQUIM T. LOPES
RUA ANTÓNIO CARDOSO
RUA MADRESILVA
ESTRSDA MARQUÊS DE POMBAL
AV. DE FITARES
RUA DAS CAMÉLIAS
R.QUINTA DE SANTANA
DORITA CASTELO
RUA DTR MÁRIO MADEIRA
PRAÇA ALEXANDRE GIUSTI
RUA NATÁLIA CORREIA
RUA BARTOLOMEU DIAS
RUA MÁRIO ELOY
PRACETA DO ROUXINOL
ROTUNDA TABAQUEIRA
AV. GIL EANES
RUA GASPAR CORTE REAL
AV. VIA LÁCTEA
AV. PADRE ALBERTO NETO

Calçada
(M2)

LOCALIDADE
RINCHOA
SERRA DAS
MINAS
RIO DE MIOURO
FITARES
ALBARRAQUE
RIO DE MIOURO
FITARES
RINCHOA
RINCHOA
FITARES

2
2
3
0,5
7,5
9
6
5

ALBARRAQUE

3,5

SERRA DAS
MINAS
VALE MOURÃO
RINCHOA

Pilaret Lancil
es
mL

Pavê
t

2

5

0,5

1
3
1

12
5

9

2
2
3
2

5

VALE MOURÃO
VARGE MONDAR
ALTO DO FORTE
FITARES
FITARES
FITARES
RINCHOA
RINCHOA
ALBARRAQUE
CASAIS DE MEM
M.
VARGE MONDAR
VALE MOURÃO
RIO DE MIOURO
ALBARRAQUE
RINCHOA
TABAQUEIRA
RIO DE MIOURO
RIO DE MIOURO
SERRA DAS
MINAS
RIO DE MIOURO
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15
0,5
1

7
4
1
1
1

4
1

21
2
1
13,5
1

2,5
13

12
1
8
3
2

4
29,5

2

7

RUA EDUARDO ELIAS
PRACETA ANTÓNIO GEDEÃO
RUA BRAZ TOSCANO DE MELO
RUA VASCO DA GAMA
CENTRO DE SAUDE DE R.
MOURO
AV. MARIA LAMAS

VARGE MONDAR
VALE MOURÃO
VARGE MONDAR
RIO DE MIOURO

17

RIO DE MIOURO

0,5

SERRA DAS
MINAS

3

TOTAL

4

3
1

171,5

48

1

44

33

30

PARQUES INFANTIS E PARQUES URBANOS

• Reposição da rede do ringue do Parque Urbano da Serra das Minas.

• Requalificação da vedação do espaço de jogos da Estrada Marquês de Pombal na
Rinchoa.
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• Requalificação dos portões de acesso ao campo de jogos do Parque Infantil Ary dos
Santos na Serra das Minas.

50

• Reposição da rede do ringue do Parque Urbano da Serra das Minas.

51

• Apresentação pública do projeto final de construção do Parque Intergeracional de
Vale Mourão em Paiões.

• Início da requalificação de fundo do Parque Infantil da Estrada Marquês de Pombal
na Rinchoa.
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SANEAMENTO

• Acompanhamento da conclusão dos trabalhos de remodelação das redes de
abastecimento de água no Bairro da Tabaqueira em Albarraque.

• Acompanhamento da empreitada de reabilitação das redes de água na Serra das
Minas.
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GIP – GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL

• Abril e Maio
1 Atendimentos
N.º de utentes
atendidos:

95

N.º de atendimentos
efetuados:

2

123

O GIP atende candidatos não afetos
pelo serviço de emprego?

S

(S
/N
)

O GIP atende jovens NEET recebidos
do portal Garantia Jovem?

N

(S
/N
)

Participantes (Descreva sinteticamente a adesão e grau de envolvimento dos utentes nas diversas
atividades desenvolvidas)

Os utentes recorreram ao GIP, na sua maioria, para informação/inscrição em formação profissional
online e medidas de emprego, apoio/informações relativas à reinscrição no Serviço de Emprego e
informações sobre procura de emprego semanal. Recorreram também ao GIP, num número muito
superior ao habitual, vários utentes em situação de grave carência alimentar e financeira.

3 Desenvolvimento das ações (Apreciação qualitativa global)
Indique se foram realizadas ações além das previstas e se os objetivos contratualizados foram atingidos e, em caso
negativo, os motivos.

Devido à pandemia do coronavírus, foram suspensos os atendimentos presenciais e as sessões de
informação coletivas tendo o GIP funcionado em regime de teletrabalho (email e telefone).
Participação em vários workshops/webinars online sob a temática de técnicas de procura de
emprego, entre outras. Participação na formação online Habilidades para o emprego, promovida
pela Miríadax, no total de 30 horas.

4 Relacionamento com entidades
Indique se foram realizados contactos com as entidades existentes na área de influência do GIP e efeitos dos
mesmos

Articulação com o serviço de Ação Social da Junta de Freguesia de Rio de Mouro, Pólo Social
Manto e Associação Be More Solidário no encaminhamento de utentes. Participação no Plenário da
Rede de Empregabilidade de Sintra (online). Participação na reunião apresentação do projeto
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CLDS4G - Mais Ação, da Serra das Minas (online). Encaminhamento de utentes/famílias em
situação de carência alimentar para diferentes entidades (Junta Freguesia Rio de Mouro, Pólo Social
Manto e Santa Casa Misericórdia de Sintra).

5 Articulação com o Serviço de Emprego (Apreciação qualitativa global)

Boa articulação com a Dra. Elsa Gonçalves no encaminhamento de utentes para a Medida Covid19. Boa articulação com as técnicas de apoio ao GIP, Dra. Conceição Silva e Dra. Patrícia Lobo.
Participação nas reuniões online de GIP do concelho de Sintra.

NOT
AS:
(1)

Meses do trimestre do ano civil em que o GIP esteve em funcionamento

Execução Trimestral
Atividades

Meta
Ano
(2)

Indicador

n.º de sessões coletivas de
informação

Ações de informação sobre as
medidas ativas de emprego e
formação, oportunidades de
emprego e de formação, programas
comunitários de apoio à mobilidade
no emprego ou na formação

n.º de participantes nas
sessões coletivas de
informação
contratualizadas (3)
n.º sessões de divulgação
de ofertas e planos
formativos
n.º de participantes nas
sessões de divulgação de
ofertas e planos
formativos
contratualizadas (3)
n.º de sessões de técnicas
de procura de emprego

Ações de apoio à procura de
emprego e desenvolvimento da
atitude empreendedora

n.º de participantes nas
técnicas de procura de
emprego contratualizadas
(3)
n.º de pessoas em tutoria
na procura de emprego
(individual)
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1º
trim

2º
trim

3º
trim

4º
trim

Taxa
de
Total
Execu
ção

n.º

n.º

n.º

n.º

66

9

0

9

14

n.a

103

0

103

n.a

33

5

0

5

15

n.a

50

0

50

n.a

22

2

0

2

9

n.a

12

0

12

n.a

300

114

95

209

70

Encaminhamento para ações de
formação ou medidas de emprego

n.º de utentes
encaminhados

360

41

53

94

26

n.º de postos de trabalho

30

1

0

1

3

n.º de visitas a entidades

44

0

0

0

0

Apresentação de desempregados a
ofertas de emprego

n.º de utentes
apresentados

200

34

0

34

17

Colocação de desempregados em
ofertas de emprego

n.º de colocações (4)

20

0

5

5

25

1 075

206

153

359

33

Receção e registo de ofertas de
emprego

TOTAIS

0

0

NOTA
S:
(1)
Meses do trimestre do ano civil em que o GIP esteve em funcionamento
(2)

Meta contratualizada anualmente, equivalendo a 100% da execução

(3)

Indicadores adicionais de caracterização da atividade, mas que não são contratualizados

(4)

Registadas em SIGAE ou, se devidamente comprovadas, integrações no mercado de trabalho não registadas em SIGAE

• Junho
1 Atendimentos
N.º de
utentes
atendidos:
N.º de
atendimentos
efetuados:

106

132

O GIP atende candidatos não
inscritos no serviço de
emprego?
O GIP atende jovens NEET
recebidos do portal Garantia
Jovem?

2

S

(
S Se sim, indique
/ aproximadamente a
N %?
)

N

(
S
/
N
)

5

Participantes (Descreva sinteticamente a adesão e grau de envolvimento dos utentes
nas diversas atividades desenvolvidas)

Os utentes recorreram ao GIP, na sua maioria, para procura ativa de emprego, informação/inscrição
em formação profissional online, apoio/informações relativas à reinscrição no Serviço de Emprego e
elaboração/atualização de CV. Adesão muito satisfatória dos utentes às sessões de informação
coletiva por videoconferência.
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3 Desenvolvimento das ações (Apreciação qualitativa global)
Indique se foram realizadas ações além das previstas e se os objetivos contratualizados foram
atingidos e, em caso negativo, os motivos.
Os atendimentos presenciais continuam suspensos, tendo o GIP funcionado em regime de teletrabalho
(email e telefone). Iniciaram as sessões de informação coletivas à distância (videoconferência).
Participação em vários workshops/webinars online sob a temática de técnicas de procura de emprego,
entre outras. Participação no Webinar DIDO - Motivos e fatores para o abandono do percurso de
aprendizagem dos adultos. Participação em reuniões de GIP de Sintra com as técnicas de apoio ao
GIP, Dra. Conceição Silva e Dra. Patrícia Lobo, para a reorganização e ajustamento da atividade do
GIP ao contexto da pandemia e preparação para a realização de sessões e intervenções coletivas e
individuais por videoconferência.

4 Relacionamento com entidades
Indique se foram realizados contactos com as entidades existentes na área de influência do GIP e
efeitos dos mesmos

Apoio a uma empresa no processo de registo de ofertas de emprego no portal IEFPOnline.
Articulação com o Serviço de Ação Social da Junta de Freguesia de Rio de Mouro no
encaminhamento de utentes. Participação no Plenário da Rede de Empregabilidade de Sintra (online).
Articulação com entidades formadoras no encaminhamento de utentes para formação online.

5 Articulação com o Serviço de Emprego (Apreciação qualitativa global)

Participação nas reuniões online de GIP do concelho de Sintra. Articulação com outros GIP, essencial
para a preparação das sessões de informação coletivas por videoconferência. Receção da lista das
ofertas de emprego registadas em Sintra.

NO
TA
S:
Meses do trimestre do ano civil em que o GIP esteve em funcionamento
(1)

Atividades

Indicador
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3º trim 2020
(+ jun)
Meta
Ano
(2)

n.º de sessões
coletivas de
informação

Ações de informação sobre
as medidas ativas de
emprego e formação,
oportunidades de emprego
e de formação, programas
comunitários de apoio à
mobilidade no emprego ou
na formação

n.º de participantes
nas sessões
coletivas de
informação
contratualizadas (3)
n.º de sessões de
divulgação de
ofertas e planos
formativos
n.º de participantes
nas sessões de
divulgação de
ofertas e planos
formativos
contratualizadas (3)
n.º de atendimentos
individuais (3)

n.º de sessões de
técnicas de procura
de emprego
n.º de participantes
Ações de apoio à procura de nas técnicas de
emprego e desenvolvimento procura de emprego
da atitude empreendedora
contratualizadas (3)
n.º de pessoas em
tutoria na procura
de emprego
(individual)
Encaminhamento para ações
n.º de utentes
de formação ou medidas de
encaminhados
emprego
n.º de postos de
trabalho captados

Receção e registo de ofertas
de emprego e divulgação de
apoios e incentivos do IEFP n.º de contactos
com as entidades
Apresentação de
n.º de utentes
desempregados a ofertas de
apresentados
emprego

Prese Distâ
ncial ncia

2º trim
2021
(abr/m
ai)
Pr Di
Pres
Pres
es st
Distâ
Distâ
enci
encia
en ân
ncia
ncia
al
l
ci ci
al a
4º trim
2020

1º trim
2021

Tax
T
a
o
de
t
Exe
a
cuç
l
ão

144

2

1,3
888
2
888
89

n.a

18

1
n.a
8

16

0

0

n.a

0

0 n.a

n.a

89

8
n.a
9

16

0

0

n.a

0

0 n.a

200

72

7
2

0

0

36

280

13

n.a

n.a

n.a

4,6
n. 1 428
a 3 571
43

25

1

n.a

n.a

n.a

n.
1
a

88

3

175

22

58

n.a

n.a

n.a

4

3,4
090
3
909
09
12,
n. 2 571
a 2 428
57

Colocação de
desempregados em ofertas
de emprego
Apoio à utilização dos serviços
online do IEFP (inscrição para
emprego, requerimento
subsídio, agendamento
prévio...)
Informações gerais,
declarações,
alteração/atualização de
dados e receção de
documentação
TOTAIS

2

20

n.º de atendimentos
individuais (3)

n.a

5

5 n.a

n.º de atendimentos
individuais (3)

n.a

20

2
n.a
0

209

25,
2
622
4
406
7
64

964

38

n.a

n.a

n.
2
a

n.º de colocações (4)

0

0

n.a

0

0

0

0

NOTAS:
(1)
Meses do trimestre do ano civil em que o GIP esteve em funcionamento
(2)

Meta contratualizada anualmente, equivalendo a 100% da execução

(3)

Indicadores adicionais de caracterização da atividade, mas que não são contratualizados

(4)

Registadas em SIGAE ou, se devidamente comprovadas, integrações no mercado de trabalho não registadas em SIGAE
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10

HIGIENE PÚBLICA

• Abril:
o ID 40939 Rua Francisco Costa.
o ID 40940 Avenida Infante D. Henrique.
o ID 40946 Rua dos Penedos Gordos.
o ID 40947 Rua Jorge Castilho.
• Maio:
o ID 41115, ID 41888, ID 41890 Rua Jorge Castilho.
o ID 41116, ID 41877 Rua do Vale.
o ID 41124, ID 41361, ID 41583, ID 41973 Rua das Camélias.
o ID 41244 Rua Muro do Derrete.
o ID 41310 Avenida Gil Eanes.
o ID41321 Avenida Gago Coutinho.
o ID 41334, ID 41366 Cabra Figa.
o ID 41454 Avenida Infante D. Henrique.
o ID 41466, ID 41490 Avenida das Acácias.
o ID 41476, ID 41876 Rua da Choupaninha.
o ID 41582, ID 41880 Calçada da Rinchoa.
o ID 41588 Rua Santos Dumont.
o ID 41595, ID 41900 Rua Óscar Monteiro Torres.
o ID 41692 Bairro da Tabaqueira (junto ao mercado).
o ID 41872 Rua das Murtas.
o ID 41875, ID 41878 Rua do Parque Infantil.
o ID 41881, ID 41882, ID 41883 Rua Vasco da Gama.
o ID 41885, ID 41894 Avenida Gago Coutinho.
o ID 41887 Rua Pedro Cintra.
o ID 41891 Rua Irmãos Wright.
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o ID 41897 Rua das Escadinhas.
o ID 41902, ID 41903, ID 41904 Rua do Alecrim.
o ID 41974 Rua dos Malapados.
o ID 41975, ID 41976 Rua Casal da Serra.
o ID 41979, ID 41980 Largo do Sabugueiro.
o ID 41982, ID 41992 Avenida do Parque.
o ID 41981 Rua dos Salgueiros.
o ID 41986, ID 41987 Avenida de Fitares.
o ID 41983 Rua da Tala.
o ID 41998 Rua Casal da Serra com a Rua do Alecrim.
• Junho:
o ID 42089 Estrada Marquês de Pombal.
o ID 42092 Rua das Madressilvas.
o ID 42094, ID 42581, ID 42930 Rua do Canavial.
o ID 42101 Rua dos Penedos Gordos.
o ID 42152, ID 42576 Rua Pedro Cintra.
o ID 42153, ID 42783 Rua Óscar Monteiro Torres.
o ID 42159 Avenida de Fitares.
o ID 42162, ID 42241, ID 42876, ID 42877, ID 42935 Rua do Alecrim.
o ID 42171 Alameda do Relógio.
o ID 42224, ID 42478 Rua da Choupaninha.
o ID 42226, ID 42634 Azinhaga dos Lírios.
o ID 42227, ID 42228 Praceta do Rouxinol.
o ID 42229, ID 42230, ID 42233, ID 42235, ID 42237, ID 42236, ID 42404, ID 42405,
ID 42877, ID 42934 Rua Casal da Serra.
o ID 42245, ID 42382 Rua dos Pessegueiros.
o ID 42251, ID 42726, ID42928 Rua das Camélias.
o ID 42252 Calçada da Rinchoa.
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o ID 42258 Rua dos Santos Dumomt.
o ID 42259, ID 42260, ID 42776 Praceta João Ramalho.
o ID 42308, ID 42309 Rua Aquilino Ribeiro.
o ID 42351 Rua das Murtas.
o ID 42357 Praceta da Liberdade.
o ID 42361, ID 42565, ID 42564, ID 42718, ID 42723, ID 43066 Rua Vasco da
Gama.
o ID 42364, ID 42363, ID 42568, ID 42567, ID 42721, ID 43068, ID 43072 Avenida
Gago Coutinho.
o ID 42400, ID 42715, ID 43056, ID 43057 Rua do Vale.
o ID 42480, ID 42548, ID 42578, ID 42724, ID 42775, ID 42781, ID 43060, ID 43061,
ID 43073 Rua Jorge Castilho.
o ID 42574, ID 42575, ID 42571, ID 42773 Avenida Gil Eanes.
o ID 42573, ID 42771 Rua D. Manuel I.
o ID 42569 Rua Diogo Cão.
o ID 42566, ID 42720, ID 42774 Avenida D. João II.
o ID 42725 Praceta das Mimosas.
o ID 42729, ID 42942 Rua das Figueiras.
o ID 42931 Avenida do Parque.
o ID 43070 Avenida Padre Alberto Neto.
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•

Recolhemos 93 680 kgs de monos.
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• Acompanhamento da lavagem de contentores de resíduos.
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MERCADOS

•

Posto de Vendas da Serra das Minas

Recinto coberto
N.º de
feirantes
Total

N.º total
de
lugares
vagos

N.º de
alvarás/terrado

2

N.º de
reclamações

17

Recinto descoberto
N.º de
feirantes
Total

N.º total
de
lugares
vagos

N.º de
alvarás/terrado

2

N.º de
reclamações

13

Espaços na rua
N.º de
feirantes
Total
•

N.º total
de
lugares
vagos

N.º de
alvarás/terrado

1

N.º de
reclamações

19

Posto de Vendas do Bairro da Tabaqueira

N.º de
feirantes
Total

N.º total
de
lugares
vagos

N.º de
alvarás/terrado

9

9
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N.º de
reclamações

•

Quiosques

N.º de
N.º de
arrendatários alvarás/quiosque
Total

N.º total
de
lugares
vagos

5

• Requalificação do Mercado da Serra das Minas.
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N.º de
reclamações

LUDOTECA

Este trimestre a Ludoteca funcionou exclusivamente online.
• Cada mês deste trimestre foi dedicado a uma temática:
•

Abril – Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância.

•

Maio – Mês da Família.

•

Junho – Mês da Criança.

• Efetuámos as seguintes publicações:
I – Informações Úteis
Data de publicação: 01.04.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 59
Informações | As notas do 2° período vão ser enviadas
diretamente aos alunos.
Os moldes de funcionamento do terceiro período serão
divulgados a 9 de abril, de acordo com a nota do Ministério.

Data de publicação: 01.04.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 59
INFORMAÇÃO | Comunidade
Atenção aos e-mails de phishing sobre a Covid-19 que tentam obter informação
pessoal.
Linha Internet Segura | 800 21 90 90
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Data de publicação: 02.04.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 658
INFORMAÇÃO | Ludoteca Online
Portugal está em estado de emergência e por isso temos de ficar em casa e não
podemos fazer algumas coisas que estávamos habituados, como ir à ludoteca...
mas esta situação vai passar.
Mesmo distantes podemos continuar a conversar, a brincar, a ler, a jogar e até
quem sabe a dançar.
Por isso vamos continuar a apoiar todas as crianças, jovens, pais, famílias e
restante comunidade. Neste sentido, divulgamos os nossos serviços e
iniciativas que em breve vos iremos desafiar a realizar.
Não se esqueçam de nos seguir e caso precisem do nosso apoio de nos
contactar:
☎ 939108568 | psicologia@jf-riodemouro.pt
Estamos juntos!
#ludotecaemcasa #ludotecaonline #psicologaonline
Data de publicação: 10.04.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 565
Informação | A Escola na Televisão para alunos do ensino básico
Na segunda-feira, dia 20 de abril, arrancam as emissões do #EstudoEmCasa,
que decorrerão de segunda a sexta-feira, até ao final do ano letivo, para os
alunos do ensino básico (1º ao 9º ano).
O #EstudoEmCasa vai ser transmitido nos seguintes canais:
• TDT – posição 7 • MEO – posição 100 • NOS – posição 18
• Vodafone – posição 17 • Nowo – posição 13
Será ainda disponibilizada uma App com todos os conteúdos
do #EstudoEmCasa
Paralelamente, a RTP 2 transmitirá outros conteúdos pensando nas crianças
da Educação Pré-Escolar (dos 3 aos 6 anos). Organizem as vossas agendas e as
dos miúdos. https://www.rtp.pt/estudoemcasa
Bom estudo! Estaremos cá para dar apoio a quem necessitar.
#estamosjuntos #ludotecacerscerabrincar #estudoemcasa
Data de publicação: 13.04.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 412
Informação | Recomendações e orientações na utilização das tecnologias
A Direção-Geral da Educação em articulação com o Centro Nacional de
Cibersegurança e a Comissão Nacional de Proteção de Dados, disponibiliza um
conjunto de recomendações e de orientações, a ter em conta na utilização das
tecnologias de suporte ao ensino a distância.
Poderão ver todas as recomendações
em https://www.seguranet.pt/…/estudo-em-casa-recomendacoes-de-…
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Data de publicação: 15.04.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 120
INFORMAÇÃO | Confie nos profissionais de saúde.
A sua saúde é a sua missão - hoje… e sempre. (OPP)
Atenção ao Plano de Vacinação dos seus filhos.

Data de publicação: 21.04.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 177
Da Minha Casa para a Tua | Campanha solidária de recolha de computadores e
televisores para os alunos mais vulneráveis
A Junta de Freguesia de Rio de Mouro uniu-se a esta campanha da Câmara
Municipal de Sintra.
Caso tenham algum equipamento que não precisem ou conheçam alguém que
tenha, poderão entregá-lo na secretaria da Junta de Freguesia, que depois de
devidamente preparado será entregue a uma criança ou jovem que tenha esta
necessidade já identificada.
Para mais alguma informação poderão contactar: 21 917 82 90 ou geral@jfriodemouro.pt
Local de entrega: Rua Óscar Monteiro Torres, nº19, R/Chão A e 19-A, 2635-385
Rio de Mouro
#daminhacasaparaatua #estudoemcasa
Data de publicação: 22.04.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 218
Campanha Solidária | Banco de Equipamentos Informáticos
Com o reinício das aulas à distância e de forma a permitir que os alunos da
nossa freguesia se mantenham integrados com o mesmo acesso ao processo
de ensino-aprendizagem, a Junta de Freguesia de Rio de Mouro, enquanto
parceira da Campanha da Câmara Municipal de Sintra, “Da minha Casa para a
Tua”, pretende criar um Banco de Equipamentos Informáticos.
Assim, apelamos a toda a comunidade para a doação de material informático,
de forma a possibilitar que os alunos com maiores dificuldades
socioeconómicas possam acompanhar as aulas online.
Poderá fazer a sua doação nas instalações da Junta de Freguesia de Rio de
Mouro sitas na Rua Óscar Monteiro Torres nº19, R/Chão A e 19 A, 2635-385 Rio
de Mouro, das 9h às 13h e das 14h30 às 17h30.
Para mais alguma informação poderá contactar os serviços através do telefone
21 917 82 90 ou email: geral@jf-riodemouro.pt
Contamos com a vossa colaboração na divulgação desta iniciativa que ajudará
também as crianças e jovens da Ludoteca.
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Data de publicação: 22.04.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 123
Na Semana Europeia da Vacinação, apelamos para a importância de cumprir o
calendário de vacinação.
Assim, partilhamos com os pais os materiais de sensibilização do IAC - Instituto
de Apoio à Criança.
Vacinação: https://criancasatortoeadireitos.files.wordpress.com/…/vaci…
Calendário: https://criancasatortoeadireitos.files.wordpress.com/…/cale…
#estamosjuntos
Data de publicação: 27.04.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 128
Matrículas Escolares Online | Conheça o Portal das Matrículas
As matrículas para o ano letivo 2020/21 terão início no dia 4 de Maio.
O Portal das Matrículas é um serviço do Ministério da Educação que permite
efetuar pedidos de matrícula e renovação de matrícula com transferência de
escola na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário em
estabelecimentos de ensino públicos do Ministério da Educação, privados e
IPSS ou equiparados.
https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/

Data de publicação: 04.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 112
Informação | Programa de Bolsas Sociais na área da Infância
Encontram-se abertas as candidaturas para o Programa de Bolsas na área da
Infância da Câmara Municipal de Sintra.

Data de publicação: 08.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 161
Como ajudar as crianças com o uso de máscaras.
Todas as crianças, mesmo que não tenham de usar máscara, têm de lidar com
esta alteração da realidade. A Ordem dos Psicólogos Portugueses partilha
algumas dicas de como as ajudar a lidar com esta nova situação.
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar
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II – Sugestões de Atividades para realizar com a família em casa

Data de publicação: 02.04.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 113
Atividade | Alice e o País das Maravilhas no Gelo
Lembras-te do espetáculo “Alice e o País das Maravilhas no Gelo”? Vais poder
vê-lo no YouTube.
De forma a proporcionar um momento mágico a todas as famílias que neste
momento têm de ficar por casa, a organização, a cargo da AM Live, resolveu
brindar todos os fãs com uma série de exibições, via streaming no YouTube,
do espetáculo “Alice e o País das Maravilhas no Gelo”.
O streaming estará disponível neste canal no YouTube –
https://www.youtube.com/amlive2013
Próximas sessões:
• Sexta, 3 de Abril às 10h e às 18h
• Sábado, 4 de Abril às 10h e às 18h
Estás assim convidado a assistir, no conforto da tua casa e junto da tua família,
a uma história com mais de 80 anos. Bom espetáculo!

Data de publicação: 06.04.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 636
Atividade | Tokamexer em casa
A Organização Mundial da Saúde recomenda que todos os adultos e crianças
saudáveis realizem 30 minutos diários de atividade física de intensidade
moderada.
Assim, para manter a sua aptidão cardiovascular, tente andar o mais possível
pela sua casa, realizar as suas atividades domésticas, tratar do seu
jardim/horta, e até dançar.
Para manter a sua força muscular e equilíbrio, pode realizar alguns exercícios
na sua casa com o apoio de cadeiras, garrafas de água, ou apenas com o peso
do próprio corpo.
Ainda, algumas atividades lúdicas com as crianças podem ser pensadas para
permitir a expressão física.
Neste sentido, e porque hoje é o Dia Mundial da Atividade Física partilhamos
um recurso que criamos especialmente para os mais pequenos jogarem em
família.
Muito simples e divertido – Tokamexer, em casa!
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Data de publicação: 07.04.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 708
Atividade | Atelier culinária para pais e filhos
Como sugestão hoje propomos que preparem em família um lanche
delicioso, e para isso damos uma ajudinha com a nossa receita do bolo da
caneca.
Divirtam-se e deliciem o bolo...e o momento!
Não se esqueçam de nos enviar as vossas fotografias.
#momentosemfamilia #lanchedelicioso #estamosjuntos

Data de publicação: 11.04.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 587
Atividade | O Jogo do Coelho Maluco
Vamos lá fazer muitos coelhos malucos, enviar para os nossos amigos e
desejar-lhes uma Páscoa Feliz!
#ludotecacrescerabrincar #estamosjuntos

Data de publicação: 12.04.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 561
Atividade | Caça aos Ovos
Deixamos uma sugestão para uma tarde divertida com a Caça aos Ovos em
família. Ajudem o
e as crianças a encontrarem os doces.
Como jogar a nossa Caça aos Ovos? Simples. Pode imprimir as pistas, ou caso
não tenha impressora escrever as nossas sugestões em papelinhos coloridos.
Depois não se esqueça de colocar as pistas e os doces no sitio correto!
Ler a primeira pista para a(s) criança(s) e ajudá-las a descobrir as próximas.
Soluções:
1 – Porta; 2 – Relógio; 3 - Lavatório da casa de banho;
4 - Quarto da criança (junto dos brinquedos); 5 - Sapatos da criança; 6 –
Congelador; 7 – Mesa; 8 - Máquina de Lavar Roupa (esconda os doces lá
dentro).
Divirtam-se, e não se esqueçam de partilhar os doces em família!
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Data de publicação: 13.04.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 146
Dia 13 | Hoje foi dia de dar beijinhos
Deixamos a sugestão de um livro infantil "Beijinhos Beijinhos", onde a
descrição deste momento tão ternurento é apresentado às crianças, com
exemplos de situações em que se manifestam pelas mais diversas razões.
E há muitos tipos de beijinhos, dependendo dos protagonistas: por exemplo
o do avô, com a sua longa barba tapa a cara toda; o da avó é repenicado, mas
já o dos cães é húmido.
E através deste livro, fica-se ainda a saber que os beijinhos podem ter cores,
como os de chocolate.
Uma obra encantadora, ilustrada pela própria autora, que irá maravilhar
tanto as crianças como os adultos.
Por falar nisso, já deu algum beijinho hoje?
“Beijinhos, Beijinhos”de Selma Mandine, Editorial Presença.
Data de publicação: 15.04.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 185
Os pais lembram-se, e os filhos vão adorar.
Era uma vez... uma viagem fantástica pelo nosso corpo!
Uma viagem que começa todas as manhãs, por volta das 11h40, na RTP2.

Data de publicação: 20.04.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 455
Recursos Pedagógicos | Para organizares o teu estudo partilhamos dois
instrumentos para te ajudar.
Estamos aqui para o que precisares, não te esqueças. Basta enviares
mensagem.
#estamosjuntos

73

Data de publicação: 20.04.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 171
Estão à procura de um bom filme para ver esta tarde?
Deixamos como sugestão o filme “O Grufalão” que podem ver no Zig Zag
Play!
Um filme de animação baseado no clássico livro ilustrado e escrito por Julia
Donaldson. Um conto mágico sobre um ratinho que ao passear na floresta em
busca de nozes, encontra três predadores que desejam comê-lo: uma raposa,
uma coruja e uma cobra. Para sobreviver, o corajoso ratinho usa a sua
inteligência. Aqui fica o link:
https://www.rtp.pt/play/zigzag/p5707/grufalao…
#estamosjuntos
Data de publicação: 28.04.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 123
Sugestão de Atividade |Vamos pintar sorrisos.

Data de publicação: 11.05.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 261
Pequenos Chefes na Cozinha | Panquecas Coloridas
Levar os mais pequenos para a cozinha para ajudar na preparação da comida
é uma verdadeira animação. Eles adoram ajudar e comer a comida que
prepararam. E ficam ainda mais interessados se além de saborosa a comida
também for bonita e divertida.
É por isso que hoje a nossa sugestão é fazerem, em família, umas saborosas
Panquecas Coloridas.
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Data de publicação: 11.05.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 105
Atividade | Vamos pintar e ao mesmo tempo acalmar.
Uma ideia simples e muito colorida, para uma tarde um bocadinho cinzenta,
como hoje em que o sol se anda a esconder atrás das .
As crianças adoram pintar e com apenas um conjunto de canetas e papel de
cozinha podem manter-se entretidas de forma criativa. Aproveitem a ideia e
divirtam-se. Podem depois partilhar os vossos resultados, enviando as
vossas fotos.
Fonte: Learning and Exploring Through Play

Data de publicação: 18.05.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 207
Ludoteca Online | Pequenos chefes na cozinha
E hoje a sugestão é... Espetadas de fruta com chocolate
Pede ajuda aos teus pais e preparem uma sobremesa para o jantar.
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar

Data de publicação: 25.05.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 111
Atividade | Ludoteca Online
Hoje os Pequenos Chefes na Cozinha deixam uma sugestão para um lanche
ou jantar diferente: Pizza na frigideira.
Escolhe os teus ingredientes favoritos e... Bom Apetite!!!
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar
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Data de publicação: 02.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 153
Junho | Mês das Crianças
Este é um mês muito especial e por isso criámos um calendário também
especial, para que possam todos os dias fazer algo criativo e diferente.
Aproveitem as sugestões e divirtam-se muito!
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar

Data de publicação: 02.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 143
Sugestão | Pequenos Chefes na Cozinha
Para esta semana os Pequenos Chefes na Cozinha recomendam um
Gelado de Morango e Banana.
Muito fácil de fazer.
Pede ajuda a um familiar e prepara a sobremesa.
#estamosjuntosnacozinha #ludotecacrescerabrincar

Data de publicação: 03.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 82
Sugestão de atividade | Jogos em Família
Os jogos, pelas suas características lúdicas e pedagógicas, são muito
importantes no desenvolvimento e na formação das crianças.
Podem servir de estímulo psicológico, ao mesmo tempo que permitem o
reconhecimento e gestão de determinadas emoções.
Contribuem igualmente para o estabelecimento de relação com os outros,
sejam eles familiares ou amigos. E este processo de socialização promove
comportamentos e noções de cooperação, autocontrolo e honestidade.
Assim, propomos hoje que joguem em família. Para tal selecionamos uma
série de jogos que poderão construir, caso não tenham outros em casa.
#estamosjuntos #jogosemfamilia
#ludotecacrescerabrincar
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Data de publicação: 05.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 96
Hoje propomos que façam uma Mandala.
Sabes o que é? É uma atividade que começou a ser usada por um
psicoterapeuta chamado Jung, e que consiste em desenhar ou pintar em
forma de círculo. As formas podem ser criadas com diversos materiais, mas
são sempre muito coloridas.
Constrói a tua mandala ou pinta as que partilhamos. Assim poderás
trabalhar a tua capacidade de concentração e atenção, a tua criatividade e
até um pouco de relaxamento.
É um ótimo exercício para toda a família. Façam as vossas mandalas e
partilhem connosco.
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar

Data de publicação: 08.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 227
Na passada sexta-feira, na Oficina de Contos, os participantes foram muito
criativos e criaram a história da "Maria Semente e o Meio Ambiente".
Partilhamos o resultado que ficou muito engraçado
É este o nosso objetivo...continuar a acompanhar as crianças e com elas
promover as suas competências, mesmo à distância.
#estamosjuntos #ludotecaonline

Data de publicação: 08.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 383
Sugestão | Pequenos Chefes na Cozinha
Para esta semana os Pequenos Chefes na Cozinha sugerem para o lanche
umas bolachinhas de manteiga, super deliciosas e muito fáceis de fazer.
Pede ajuda a um familiar e confeciona as tuas bolachas.
#estamosjuntosnacozinha #ludotecacrescerabrincar
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Data de publicação: 10.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 82
Ludoteca Online | Sugestão de Atividade
Hoje o Calendário das Crianças sugere que desenhem a família.
Podem usar diversos materiais e a vossa imaginação.
Partilhamos convosco algumas ideias giras. Sejam criativos e partilhem os
vossos resultados connosco.
#estamosjuntos #ludotecaonline

Data de publicação: 11.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 2172
Ludoteca Online | Sugestão de Atividade
Hoje o Calendário das Crianças sugere que contem anedotas.
As crianças adoram rir à gargalhada e tudo serve para uma boa risada. Que
tal uma anedota? Sim! Fomos à procura de anedotas engraçadas, para
contarem aí em casa e juntos darem umas boas gargalhadas! Partilhem as
vossas anedotas connosco e façam-nos rir também
Fonte: maemequer.pt
#estamosjuntos #ludotecaonline

Data de publicação: 12.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 78
Sugestão de Atividade | Origami
Hoje o calendário do mês das crianças sugere a elaboração de origamis.
Origami é uma arte japonesa em que através de dobras de papel se
elaboram diferentes figuras e formas. Desde o clássico barquinho de papel
aos elementos mais elaborados, esta prática desafia as crianças a
aprenderem algo enquanto brincam e se divertem com as suas construções.
São vários os benefícios:
ajuda a desenvolver a coordenação e a motricidade fina;
estimula a concentração;
ativa a memória;
desenvolve a paciência e a capacidade de resistência;
incentiva a imaginação;
promove a aprendizagem;
promove momentos relaxantes e de regulação emocional.
Deixamos como sugestão a elaboração do coração em origami. Partilhem os
vossos
Fonte | guiainfantil
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Data de publicação: 15.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 162
Sugestão | Pequenos Chefes na Cozinha
Para esta semana os Pequenos Chefes na Cozinha sugerem CakePops
Pede ajuda a um familiar e confeciona os teus CakePops cheios de cor e
sabor.
#estamosjuntosnacozinha #ludotecacrescerabrincar

Data de publicação: 15.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 58
Sugestão de atividade | Autorretrato
Hoje o Calendário do Mês das Crianças sugere que façam o vosso
autorretrato.
Partilhamos convosco uma ideia engraçada de o fazerem.
Aguardamos o envio dos vossos resultados.
#estamosjuntos #ludotecaonline
Fonte | Pinterest

Data de publicação: 16.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 88
Hoje o Calendário das Crianças sugere a partilha de sentimentos.
Deixamos uma ideia engraçada e fácil de construir, para que de uma forma
lúdica possa ajudar o/a seu/sua filho/a a expressar os seus sentimentos.
Para educarmos crianças emocionalmente inteligentes, temos que começar
permitindo que elas expressem as suas emoções. Isto contribuirá
positivamente para a sua saúde emocional.
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar
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Data de publicação: 17.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 64
Hoje o Calendário do Mês das Crianças sugere que cantem a vossa música
preferida.
Partilhamos algumas sugestões. Divirtam-se!
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar

Data de publicação: 22.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 81
Sugestão | Pequenos Chefes na Cozinha
Hoje o Calendário do Mês das Crianças sugere que confecionem um bolo
para alguém especial.
Os Pequenos Chefes na Cozinha dão uma ajuda com a partilha da receita do
Bolo de Bolacha.
Peçam ajuda a um familiar e confecionem este delicioso Bolo.
#estamosjuntosnacozinha #ludotecacrescerabrincar

Data de publicação: 24.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 62
Sugestão de Atividade | Jogo STOP
Para quem não conseguiu participar na nossa sessão de hoje, partilhamos
como se joga ao STOP.
Aproveitem e depois do jantar joguem em família.
#estamosjuntos #ludotecaonline
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Data de publicação: 27.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 92
Hoje o Calendário do Mês das Crianças sugere uma sessão fotográfica. Sejam
criativos e divirtam-se muito!
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar
Imagem: pinterest

Data de publicação: 28.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 83
Sugestão | Piquenique e jogos em família
A escola já terminou e o domingo é um bom dia para brincar em família.
Hoje sugerimos que realizem um piquenique algo original. Bem sabemos
que têm muita vontade de o realizar num parque ou jardim, mas como neste
momento não é possível, o ideal é trazer esta ideia para o conforto de casa.
Podem fazê-lo no terraço, no quintal ou mesmo na sala, ou onde possam
ficar por algum tempo a brincar. Depois de escolherem o espaço, peçam
ajuda às crianças para a preparação. Transformem o simples facto de fazer
um piquenique em algo lúdico, deixem que sejam elas a criarem as
decorações.
Depois, mesmo estando em casa, ainda podem acrescentar algumas
brincadeiras típicas de piquenique, ou divertirem-se com um simples jogo de
mímica. A imaginação é que manda e o importante é aproveitarem o fim-desemana de forma descontraída e divertida.
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar

III – Campanha do Mês de Abril

Data de publicação: 06.04.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 415
ABRIL | Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância
“Serei o que me deres … que seja amor”, é o lema da campanha da Comissão
Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens.
Tal como nos anos anteriores, durante o mês de abril, a Junta de Freguesia de
Rio de Mouro em colaboração com a CPCJ Sintra Ocidental e a Câmara
Municipal de Sintra, irá promover várias iniciativas on-line com o objetivo da
promoção dos direitos das crianças, sensibilizando a população para a
problemática dos maus tratos, tendo como objetivo informar, sensibilizar a
comunidade e dar visibilidade às boas práticas dinamizadas pelas entidades
com competência em matéria de infância e juventude.
Tendo em conta a atual pandemia e o isolamento social que nos foi imposto,
por força do estado de emergência, este ano a nossa campanha vai ser
diferente, mas muito desafiante e cheia de criatividade.
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‘Calendário da Parentalidade’, ‘Jogo dos Afetos’, ‘Laço Azul’ e ‘Dá cor aos
direitos das crianças’ são algumas das atividades que vos iremos propor.
Estejam atentos!
Nesta nova descoberta, ao longo do mês de abril, sugerimos que conversem
em família e realizem as nossas sugestões.
Todos os dias estaremos aqui para vos acompanhar.
Sigam, partilhem e divulguem as nossas iniciativas.
Sejam criativos e partilhem connosco as vossas ideias, fotos e resultados das
atividades através da pagina de facebook da nossa Ludoteca ou ainda para o
seguinte email:
psicologia@jf-riodemouro.pt
#estamosjuntos #sereioquemederesquesejaamor
#apenasocoracaopodebater

Data de publicação: 06.04.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 709
Atividade Famílias | Calendário da Parentalidade
Para assinalarmos o Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância lançamos o
Calendário da Parentalidade, desafiando todos os pais para a realização das
tarefas de cada dia.
Ao longo das semanas para vos ajudarmos iremos partilhar sugestões e dicas.
Um desafio simples e cheio de AMOR. Crie laços fortes com os seus filhos.
#estamosjuntos #sereioquemederesquesejaamor
#apenasocoracaopodebater

Data de publicação: 08.04.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 130
Campanha Mês de Abril | Direitos das Crianças
“Cada Criança é um tesouro. Mas um tesouro frágil. Logo que nasce precisa do
amor dos pais, de quem a alimente, a vista, cuide dela. Precisa de uma casa, de
ensino, de cuidados médicos para não ficar doente.” (Luísa Ducla Soares)
Todos devemos conhecer os direitos das crianças.
A Convenção tem 54 artigos e decerto ninguém os sabe de cor.
Se quiseres, podes lê-los todos em www.unicef.pt
Mas estamos aqui para de ajudar. Todos os dias vamos falar acerca de um
direito.
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Data de publicação: 08.04.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 379
Campanha Mês de Abril | Direitos das Crianças
TODAS AS CRIANÇAS TÊM OS MESMOS DIREITOS

Data de publicação: 09.04.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 78
Campanha Mês de Abril | Direitos das Crianças
TODAS AS CRIANÇAS TÊM O DIREITO DE BRINCAR

Data de publicação: 10.04.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 600
Campanha Mês de Abril | Movimento Laço Azul
Abril é o mês escolhido há mais de 40 anos para consciencializar a comunidade
internacional para a necessidade de prevenir os maus tratos na infância.
Em 1989 nasceu no estado da Virgínia, nos Estados Unidos da América, o
“Movimento Laço Azul”. Todos os anos a Junta de Freguesia de Rio de Mouro
tem aderido a esta iniciativa com os diferentes projetos de que é promotora.
Este ano não nos é possível realizar o Laço Humano, por isso lançamos o desafio
a toda a comunidade para criar o seu próprio Laço Azul.
Vamos encher as nossas janelas, portas, varandas e ruas, com os laços que
vamos construindo ao longo deste mês. Vamos vestir a cor azul. Todas as
crianças são dignas de uma infância feliz e harmoniosa. A sua segurança e bemestar é da responsabilidade de todos nós. Para todas elas deixamos a História
do Laço Azul e o desafio da sua construção em família. Aguardamos as vossas
fotografias.

Data de publicação: 21.04.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 93
Campanha Mês de Abril | Movimento Laço Azul
Continuamos no mês de Abril... mês escolhido, há mais de 40 anos, para
consciencializar a comunidade internacional para a necessidade de prevenir os
maus tratos na infância.
Desafiamos, novamente, as famílias a encherem as vossas janelas, portas,
varandas e ruas, com os laços que vão construindo ao longo deste mês.
Todas as crianças são dignas de uma infância feliz e harmoniosa. A sua
segurança e bem-estar é da responsabilidade de todos nós. Aguardamos as
vossas fotografias.
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Data de publicação: 30.04.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 140
Abril | Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância
Terminamos o mês da prevenção dos maus tratos na infância com a partilha do
Livro Azul do IAC - Instituto de Apoio à Criança, que se encontra disponível
em https://bit.ly/3aPsuFb
O Livro Azul destina-se às crianças mais novas e tem como grande propósito
sensibilizar, informar e dar algumas estratégias sobre esta problemática.
A Convenção sobre os Direitos da Criança, no seu artº 19, diz que todas as
crianças devem ser protegidas contra os maus-tratos e negligência.

Data de publicação: 30.04.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 114
Abril | Serei o que me deres...que seja AMOR

V – Calendário do Mês das Crianças

Data de publicação: 01.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 112
Mês das Crianças | 1 de Junho
Ontem foi dia de observar as estrelas…

84

Data de publicação: 02.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 76
Mês das Crianças | 2 de Junho
Hoje a proposta do Calendário das Crianças é fazerem um desenho e
colocarem, com a ajuda dos pais, numa janela.
A maioria das crianças adora desenhar. Esta atividade para além de lúdica e
divertida, também é uma importante forma de expressão.
Desenhar com os seus filhos é uma excelente oportunidade de estar
próximo deles e melhor compreender o que se passa no seu mundo.
#estamosjuntos #diadedesenhar

Data de publicação: 03.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 104
Mês das Crianças | 3 de Junho
Hoje a proposta do Calendário das Crianças é fazerem um jogo em família.
#estamosjuntos #jogosemfamilia
#ludotecacrescerabrincar

Data de publicação: 04.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 81
Mês das Crianças | 4 de Junho
Hoje temos um desafio para ti.
Desenha ou escreve: O QUE PARA TI É SER CRIANÇA
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar
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Data de publicação: 05.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 63
Mês das Crianças | 5 de Junho
Hoje temos um desafio para ti.
Desenha ou pinta uma Mandala.
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar

Data de publicação: 06.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 107
Mês das Crianças | 6 de Junho
Hoje a sugestão do calendário do mês das crianças é elogiar alguém
especial. Já o fizeram?
Deixamos algumas formas de dar elogios.
Podem dizer o elogio baixinho ao ouvido, podem escrever num pequeno
bilhete ou até enviarem numa mensagem.
Sejam criativos e espalhem elogios.
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar

Data de publicação: 07.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 103
Mês das Crianças | 7 de Junho
Hoje é dia de preparares o pequeno-almoço.
Tomar o pequeno-almoço todos os dias é muito importante. Após uma noite
a dormir, passamos várias horas sem comer, e por isso é importante
consumir um pequeno-almoço equilibrado para repor os níveis de energia
que o corpo perdeu durante a noite.
É essencial tomares o pequeno-almoço na primeira meia hora do dia, mesmo
que para isso tenhas de acordar mais cedo para teres tempo para comer
calmamente.
Pede ajuda a um familiar e aproveita as dicas que partilhamos.
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar
Fonte: Missão Continente Escola
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Data de publicação: 08.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 78
Mês das Crianças | 8 de Junho
Hoje o calendário sugere que joguem às escondidas.
Caso o espaço não o permita deixamos uma segunda sugestão: o jogo
Caçador de Objetos, ou mais conhecido "quente ou frio".
Serás que encontram o objeto escondido aí por casa? Quente, quente,
quente… estão quase a encontrá-lo!
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar

Data de publicação: 09.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 86
Mês das Crianças | 9 de Junho
Hoje é dia de praticar exercício físico.
#estamosjuntos #ludotecaonline #tokamexer

Data de publicação: 10.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 90
Mês das Crianças | 10 de Junho
Hoje é dia de desenhares a tua família.
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar
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Data de publicação: 11.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 112
Mês das Crianças | 11 de Junho
Hoje é dia de contares anedotas
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar

Data de publicação: 12.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 74
Mês das Crianças | 12 de Junho
Hoje é dia de construir origamis.
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar

Data de publicação: 13.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 95
Mês das Crianças | 13 de Junho
Hoje é dia de escreveres uma mensagem a alguém especial.
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar
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Data de publicação: 14.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 73
Mês das Crianças | 14 de Junho
Hoje é dia de brincares com os teus legos.
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar

Data de publicação: 15.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 54
Mês das Crianças | 15 de Junho
Hoje é dia de fazeres o teu autorretrato.
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar

Data de publicação: 16.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 69
Mês das Crianças | 16 de Junho
Hoje é dia de partilhares os teus sentimentos.
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar

*Ver material gráfico produzido em anexo
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Data de publicação: 17.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 62
Mês das Crianças | 17 de Junho
Hoje é dia de cantares uma música preferida.
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar

Data de publicação: 18.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 66
Mês das Crianças | 18 de Junho
Hoje é dia de fazeres experiências criativas.
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar

Data de publicação: 19.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 70
Mês das Crianças | 19 de Junho
Hoje é dia de leres ou escreveres uma história.
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar
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Data de publicação: 20.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 64
Mês das Crianças | 20 de Junho
Hoje é dia de veres um filme com a tua família.
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar

Data de publicação: 21.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 122
Mês das Crianças | 21 de Junho
Hoje é dia de telefonares a um amigo ou familiar.
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar

Data de publicação: 22.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 73
Mês das Crianças | 22 de Junho
Hoje é dia de confecionar um bolo para alguém especial.
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar
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Data de publicação: 23.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 115
Mês das Crianças | 23 de Junho
Hoje o calendário do mês da crianças sugere que pintem um desenho.
Ficamos a aguardar os vossos resultados.
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar

Data de publicação: 24.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 66
Mês das Crianças | 24 de Junho
Hoje é dia de escreveres e guardares as tuas recordações.
Podes construir um álbum , uma caixa ou simplesmente arranjares um
frasco grande de vidro para guardares as tuas recordações. Assim, podes
diariamente acrescentar algo de novo para mais tarde recordares .
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar

Data de publicação: 25.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 66
Mês das Crianças | 25 de Junho
Hoje é dia de cuidares de uma planta.
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar

92

Data de publicação: 26.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 71
Mês das Crianças | 26 de Junho
Hoje é dia de organizares o teu quarto.
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar

Data de publicação: 27.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 62
Mês das Crianças | 27 de Junho
Hoje é dia de tirarem fotografias com a vossa família.
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar

Data de publicação: 28.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 61
Mês das Crianças | 28 de Junho
Hoje é dia de brincadeiras em família
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar
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Data de publicação: 29.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 63
Mês das Crianças | 29 de Junho
Hoje é dia de comemorar o São Pedro.
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar

Data de publicação: 30.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 74
Mês das Crianças | 30 de Junho
Hoje é dia de dançar uma música animada.
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar

VI – Dias Comemorativos

Data de publicação: 11.04.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 294
Uma Páscoa Feliz com muitos ovinhos e carinho.
#ludotecacrescerabrincar #pascoaemcasa
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Data de publicação: 25.04.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 82
25 de Abril | Dia da Liberdade
"Liberdade é um livro escrito com a tinta de que são feitos os sonhos".
“A Liberdade o que é?” de José Jorge Letria com ilustrações de
Catarina França é um bom livro para uma leitura entre pais e filhos.
Feliz Dia da Liberdade!

Data de publicação: 29.04.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 309
Atelier de Expressões | Dia da Mãe
Amanhã vamos fazer um presente especial para o Dia da Mãe.
Ainda se podem inscrever.
No entanto, para as crianças que não possam acompanhar-nos,
partilhamos no video o passo a passo, para que possam fazer o atelier
com a ajuda de um familiar.
Sejam criativos e coloquem no pote muito carinho e amor.

Data de publicação: 12.05.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 403
Hoje é o Dia Internacional do Enfermeiro.
Comemoramos este dia com um agradecimento enorme a todos
os/as enfermeiros/as que ao longo destes últimos tempos têm tido
um papel fundamental no combate à pandemia.
De forma a encontrar as melhores palavras ou imagens para lhes
agradecer, desafiamos as nossas crianças a nos enviarem mensagens
ou desenhos de agradecimento, os quais faremos chegar aos/ás
enfermeiros/as que conseguirmos alcançar.
Vamos partilhar um pouco de magia.
Imagem: Around the story

Data de publicação: 15.05.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 217
15 de Maio | Dia Internacional da Família
Neste dia relembramos a importância que a família tem junto das
suas crianças, na qual todas devem encontrar proteção e segurança.
Incentive os seus filhos para a vida familiar. Partilhem momentos de
amor, afetividade, carinho, compreensão...
Estes momentos são essenciais para o desenvolvimento harmonioso
das crianças, assim como para o seu equilíbrio psicológico e moral.
Um Feliz Dia para todas as Famílias
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Data de publicação: 01.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 425
1 de Junho | DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
Para assinalar o Dia Mundial da Criança, a Ludoteca vai desenvolver
diversas iniciativas ao longo de todo o mês de Junho. Este será o MÊS
DA CRIANÇA!
Iremos partilhar algumas sugestões de atividades e brincadeiras para
realizar em casa e em família, desenvolvendo as aprendizagens dos
mais novos e promovendo o convívio entre todos.
Devido à atual situação de saúde pública, o programa será
exclusivamente online, mas não vão faltar ideias e atividades bem
divertidas ao longo de todos os dias.
Muitas surpresas irão aparecer! Estejam atentos!
FELIZ DIA DA CRIANÇA.
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar
Data de publicação: 03.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 93
Hoje é Dia Mundial da Bicicleta
Partilhamos convosco um documento da APSI para pedalarem em
segurança!
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar
#brincaremsegurança

Data de publicação: 05.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 75
5 de Junho | Dia Mundial do Meio Ambiente
A vida no Planeta depende de todos nós.
Por isso faz a tua parte e protege o meio ambiente.
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VII – Dinamização de Atividade Online (Plataforma Zoom)

Data de publicação: 25.04.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 305
Vamos encurtar @ distância... estaremos todos juntos cada um em sua casa.
A partir da próxima semana vamos ter muitas novidades.
Algumas vamos já divulgando ao longo do fim-de-semana, para que todos
possam fazer a sua inscrição e participar.
Não se esqueçam de instalar a aplicação Zoom.
E estejam atentos!
#envolvamseapartirdecasa #ludotecaonline
#gabinetepsicologiaonline

Data de publicação: 26.04.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 279
Inscrições Abertas | Estudo Acompanhado Online
O 3º período escolar já arrancou e as mudanças são muitas. Os pais têm agora
a preocupação acrescida de fazer da sua casa um meio adequado para a
aprendizagem à distância, de gerir os meios eletrónicos disponíveis, de
organizar o espaço de estudo, de prestar atenção a toda a informação
recebida pelas escolas e de esclarecer as dúvidas dos filhos.
No sentido de ajudar as famílias da nossa comunidade, a Equipa do Gabinete
de Psicologia da Junta de Freguesia de Rio de Mouro está a facultar apoio
online através dos canais de comunicação, a crianças do 1º e 2º ciclo que
revelem necessidade a este nível.
Este apoio é facultado com recurso à plataforma Zoom. As inscrições para o
Estudo Acompanhado Online são limitadas.
Para tal devem enviar um email para psicologia@jf-riodemouro.pt com o
vosso pedido e contactos.
Após validação da vossa inscrição, será agendado o horário do apoio e
enviado o código de acesso para a sessão.
#estamosjuntos #estudoemcasa
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Data de publicação: 27.04.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 180
Atividade Semanal | Atelier de Expressões
A área das expressões é um dos meios que a criança encontra de exteriorizar
e comunicar, de forma particular, o modo como observa o mundo que a
rodeia, manipulando os materiais de forma criativa e imaginativa.
O papel das expressões artísticas no desenvolvimento infantil é mais
importante do que imaginamos. Promovendo a arte na infância
desenvolvemos estratégias para canalizar as diferentes formas de expressão
nas crianças.
Ao logo dos nossos pequenos Ateliers de Expressões iremos possibilitar que
as nossas crianças possam experienciar diferentes formas de arte… música,
literatura, desenho, pintura, costura, modelagem, expressão dramática…
Vamos ser criativos e recorrer a materiais simples, que todos possamos ter
em casa.
E não se preocupem, pois vamos anunciar atempadamente qual o atelier que
iremos realizar e os materiais necessários.
Estejam atentos!
#vamoscriarapartirdecasa #estamosjuntos
Data de publicação: 28.04.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 52
Inscrições Abertas | Estudo Acompanhado Online
Para alunos de 1º e 2º ciclo.
O apoio é gratuito mas requer inscrição.
Apoio prestado pela Equipa de Psicologia:
Estudo Acompanhado
Organização do Plano de Estudos Semanal
Partilha de Recursos Pedagógicos
Apoio Psicopedagógico
Envie mensagem privada com o seu pedido ou email para psicologia@jfriodemouro.pt

Data de publicação: 04.05.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 114
Ludoteca Online | Pequenos Chefes na Cozinha
Vamos cozinhar em conjunto receitas deliciosas?
Façam a vossa inscrição!
#vamosencurtaradistancia #estamosjuntos
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Data de publicação: 04.05.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 294
Pequenos Chefes na Cozinha | Vamos fazer...
Salame de Chocolate Colorido

Data de publicação: 04.05.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 145
Ludoteca Online | Amanhã é dia de Tokamexer.
Enviem a vossa mensagem para reservarem o lugar no tapete.

Data de publicação: 06.05.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 128
Ludoteca Online | Dia de Jogar
A jogar também se aprende!
Hoje vamos jogar com os miúdos ao Jogo online «STOP Contágio» e
aprender algumas dicas de proteção contra o Coronavirus.
Inscrevam-se por mensagem.

Data de publicação: 07.05.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 149
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Ludoteca Online | Atelier de Expressões
Vamos dar vida às meias usadas ou perdidas!
Não percam hoje o Atelier de Expressões às 16H30 no Zoom.
Para se inscreverem basta enviar uma mensagem!
Material necessário:
meias usadas
linha de cor e preta / agulha
tesoura
olhos de colar ou botões
elásticos ou lã
enchimento ou algodão ou arroz
fitas ou pompons para decoração...
muita imaginação!
Até logo.

Data de publicação: 07.05.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 149
ATELIER
Hoje começamos mais cedo.
Tudo pronto para o nosso atelier.
16h30 encontro marcado no Zoom.
Preparem as vossas meias.

Data de publicação: 08.05.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 116
Ludoteca Online | Hora do Conto
À sexta-feira temos animação de contos infantis.
Aguardamos a vossa inscrição para a sessão de hoje, como habitualmente na
sala zoom, às 17h.

*Ver material gráfico produzido em anexo
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Data de publicação: 12.05.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 106
Atividade | Tokamexer em casa
Hoje vamos jogar em grupo ao Jogo do Tokamexer em Casa pelas 18h30.
Para terem acesso ao grupo enviem mensagem.
Já sabem... ténis e roupa confortável, água e muita energia!

Data de publicação: 13.05.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 109
Ludoteca Online | Hoje é dia de Jogar ao "Que Barulho é este?"
Muita atenção e rapidez vais precisar... para o barulho adivinhar!
Envia mensagem caso queiras participar no grupo!
#estamosjuntos #vamosjogar

Data de publicação: 19.05.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 82
Ludoteca Online | Tokamexer
Hoje vamos dançar...as músicas e as coreografias já estão escolhidas. Es
colham os vossos adereços.
Ás 18 horas temos encontro marcado no zoom...enviem as vossas mensagens
para inscrição.
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Data de publicação: 20.05.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 89
Ludoteca Online | Jogos Online
Hoje temos Jogos de Mímica...vamos ver quem é mais rápido a adivinhar
Ás 18h no Zoom. Aguardamos as vossas inscrições por mensagem.
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar

Data de publicação: 21.05.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 95
Ludoteca Online | Atelier de Expressões
Hoje vamos fazer a Árvore da Família.
Vais precisar de:
- folhas brancas;
- lápis/canetas de cor;
- criatividades, imaginação e muito amor
Ás 18h no Zoom. Envia mensagem para reservares a tua inscrição.

Data de publicação: 22.05.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 74
Ludoteca Online | Hora do Conto
Hoje vamos dinamizar a história "A Mosca Fosca", por sugestão da nossa
amiga Isabella.
Não percam às 18h no Zoom. Aguardamos mensagem com a vossa
inscrição.
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar
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Data de publicação: 26.05.2020
Nº de Pessoas alcançadas:119
Ludoteca Online | Yoga Kids
A prática do Yoga é uma antiga tradição da Índia que tem como objetivo
promover o equilíbrio da saúde física e mental, através dos elementos
naturais. Os povos indianos observavam com muita atenção os animais e a
natureza. Foi assim que eles desenvolveram muitas das posturas do Yoga.
Hoje vamos praticar algumas destas posturas...inscreve-te e junta-te a nós,
às 18h no Zoom.
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar

Data de publicação: 27.05.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 89
Ludoteca Online | Jogo do STOP
Prepara uma folha branca e o teu lápis bem afiado que hoje vamos jogar ao
STOP. Rapidez e muita atenção.
Não te esqueças de enviar mensagem para receberes o link de acesso. E já
sabes, como habitualmente, encontro marcado às 18h no Zoom.
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar

Data de publicação: 28.05.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 1483
Ludoteca Online | Experiências Divertidas
Hoje vamos fazer experiências.
Vais precisar de: um recipiente, um ovo e vinagre.
Às 18h no Zoom. Aguardamos a tua inscrição por mensagem.
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar
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Data de publicação: 29.05.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 87
Ludoteca Online | Hora do Conto
Hoje vamos animar mais um conto, às 18h no Zoom. Inscrevam-se!

Data de publicação: 02.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 88
Ludoteca Online | Tokamexer
Hoje vamos fazer Ginástica, às 18h no Zoom.
Faz a tua inscrição.
#estamosjuntos #tokamexer #ludotecacrescerabrincar

Data de publicação: 03.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 77
Ludoteca Online | Jogos em Grupo
Hoje vamos jogar à Palavra Mistério
Não percam às 18h no Zoom. Aguardamos mensagem com a vossa inscrição.
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar
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Data de publicação: 04.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 1630
Ludoteca Online | Atelier de Expressões
Hoje vamos fazer desenhos com massas
Vais precisar de:
Duas massinhas
Cola ou fita cola
folhas brancas;
lápis/canetas de cor;
criatividades, imaginação e muito amor
Ás 18h no Zoom. Envia mensagem para reservares a tua inscrição.

Data de publicação: 05.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 82
Ludoteca Online | Oficina de Contos
Hoje vamos criar histórias... com muita imaginação!
Todos juntos vamos aprender a proteger o Ambiente.
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar

Data de publicação: 09.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 1677
Ludoteca Online | Espelho em Movimento
Hoje é dia de Tokamexer e por isso vamos dinamizar um jogo que requer
muita imaginação e energia!
Às 18 horas no Zoom. Aguardamos as vossas inscrições.
#estamosjuntos #ludotecaonline
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Data de publicação: 09.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 225
Ludoteca Online | Sugestão de atividade
Hoje o Calendário das Crianças sugere que façam exercício físico.
Para tal partilhamos novamente o nosso Jogo Tokamexer e convidamos
todos a participarem na nossa sessão de Zoom, hoje às 18 horas.
#estamosjuntos #ludotecaonline #tokamexer

Data de publicação: 16.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 69
Ludoteca Online | Hoje é dia de Tokamexer
Às 18 horas no Zoom. Aguardamos as vossas inscrições.
#estamosjuntos #ludotecaonline

Data de publicação: 17.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 57
Ludoteca Online | Jogo das Categorias
Hoje é dia de Jogos de Grupo e por isso vamos dinamizar mais um jogo que
requer muita imaginação.
Às 18 horas no Zoom. Aguardamos as vossas inscrições.
#estamosjuntos #ludotecaonline
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Data de publicação: 18.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 60
Ludoteca Online | Hoje é dia de Experiências Criativas
Vamos fazer um Vulcão e para isso vão precisar de : Vinagre, Bicarbonato de
sódio, Detergente (um qualquer), Corante vermelho, Água, Colher de sopa,
Garrafa de plástico.
Aguardamos as vossas inscrições para a sessão, às 18h no Zoom.
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar

Data de publicação: 19.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 70
Ludoteca Online | Hora do Conto
Hoje o Calendário do Mês das Crianças sugere que leiam ou escrevam
histórias, por isso vamos dar uma ajudinha e em conjunto vamos criar um
conto.
Não percam às 18h no Zoom. Aguardamos mensagem com a vossa
inscrição.
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar

Data de publicação: 23.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 60
Ludoteca Online | Tokamexer
Terça-feira é dia de Tokamexer.
Junta-te a nós e vamos ver como está o teu equilíbrio.
Às 18 horas no Zoom.
Aguardamos as vossas inscrições.
#estamosjuntos #ludotecaonline
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Data de publicação: 24.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 71
Ludoteca Online | Jogo do STOP
Prepara uma folha branca e o teu lápis bem afiado que hoje voltamos a jogar
ao STOP. Rapidez e muita atenção.
Não te esqueças de enviar mensagem para receberes o link de acesso. E já
sabes, como habitualmente, encontro marcado às 18h no Zoom.
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar

Data de publicação: 25.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 53
Ludoteca Online | Experiências Criativas
Prepara a tua bancada de cientista que hoje voltamos a ter experiências.
Vais precisar apenas de um feijão, um recipiente, um pouco de algodão e
água. E depois de muito para cuidares todos os dias do teu feijão.
Não te esqueças de enviar mensagem para receberes o link de acesso. E já
sabes, como habitualmente, encontro marcado às 18h no Zoom.
#estamosjuntos #ludotecacrescerabrincar

Data de publicação: 26.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 82
Ludoteca Online | Hora do Conto
Junta-te a nós, às 18 horas no Zoom.
Vamos animar o conto "O lobo que não gostava de ler".
Aguardamos as vossas inscrições.
#estamosjuntos #ludotecaonline
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Data de publicação: 30.06.2020
Nº de Pessoas alcançadas: 68
Ludoteca Online | Tokamexer
Junta-te a nós, às 18 horas no Zoom, para a nossa sessão de Zumba Kids. Vai
ser uma animação.
Aguardamos as vossas inscrições.
#estamosjuntos #ludotecaonline
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PROJETO ORIENTA -TE

• Nível global de participação neste trimestre:
Participantes
Participantes
Total
Diretos
Indiretos
Criança/ Jovem
50
13
63
Familiar
0
58
26
Outros*
0
28
13
Total
50
99
149
*Outros: docentes e outros adultos que não familiares das crianças e jovens.
• Atividades regulares do plano
Sempre que possível, a equipa do projeto Orienta.Te E7G dinamizou, à distância, as
sessões das habituais atividades do projeto anteriormente previstas do plano,
principalmente através da plataforma Zoom, seja grupal ou individualmente. Deste
modo, existiu a preocupação do cumprimento do plano de atividades sempre que
possível, mas através de meios alternativos aos presenciais.
@Comunicar | Formação audiovisual e

Parentalidade + | Workshops para Enc.

multimédia

de Educação

@Formação TIC | Cursos certificados

+ Profissões | Desenv. de competências

em TIC

profissionais

@Escola Virtual | Apoio escolar através

+ Solidário | Ações de solidariedade e

das TIC

voluntariado

@Internet | Internet livre

Aprender + | Apoio escolar –

@Let’s Code | Programação e

estimulação cognitiva

Robótica

CSI | Personificação de papeis e casos

+ Adolescer | Tertúlias

sociais

+ Cidadão | Educação para a

GAC | Gabinete de Apoio à

cidadania

Comunidade – Serviço

+ Comunidade | Eventos culturais e

GAJ | Gabinete de Apoio ao Jovem

comunitários

Loja Comunitária | Loja social aberta à

+ Cultura | Passeios e Visitas

comunidade

+ Estudo | Apoio escolar - estudo

Oficina Criativa | Expressão plástica

@Jornalismo | Clube de jornalismo

Oficina de Expressões | Expressão

+ Orientação | Exploração vocacional

artística e cultural

Ser + | Programas de desenv. de

Oficina Desportiva | Desporto

competências

Oficina Lúdica | Lúdico-pedagógica
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• Atividades em Tempos de Covid19:
A partir de 16 de março e a pedido do Programa Escolhas, o Orienta.Te E7G criou
uma nova atividade “Vencer o COVID-19”, tendo sido realizadas 70 sessões da
referida atividade (de 1 de abril a 30 de junho de 2020), significando uma sessão por
dia onde se registam todas as intervenções e serviços à distância em tempos de
pandemia. O projeto reinventou-se e adaptou-se às circunstâncias atuais do país e
às necessidades dos jovens e das famílias que apoiam diariamente. Apesar da sede
de projeto se encontrar encerrada, a equipa mantém-se na freguesia de
intervenção (Rio de Mouro, Sintra) e muito próxima da comunidade.
Serviço
Descrição / Observações / Dados quantitativos e qualitativos
Integrado nos habituais Gabinete de Apoio ao Jovem e Gabinete
de Apoio à Família e à Comunidade.
Criada especialmente para o esclarecimento de dúvidas, para a
promoção
do
bem-estar
emocional
dos
participantes,
monitorização da situação atual dos jovens e famílias e
encaminhamento para outros serviços, sendo a linha gerida pelas
técnicas e psicólogas do projeto. Foram encaminhadas várias
famílias para o apoio alimentar da Junta de Freguesia de Rio de
Mouro, tendo as famílias recebido kits alimentares de emergência.
Desenvolvido via telefone ou Zoom.

Linha de
Apoio
Psicossocial

Dados relevantes associados ao diagnóstico da situação de 53
jovens participantes do projeto (com frequência escolar) e suas
famílias:
- N.º de crianças e jovens com frequência escolar que não
possuem computador/ internet: 18; Dos jovens sem computador
importa referir que alguns conseguem aceder a plataformas
através da internet dos telemóveis, contudo existem vários
jovens que não o conseguem fazer.
Por outro lado, importa referir que existem famílias em que só
existe um telemóvel em casa capaz de aceder à internet e que
o mesmo é dividido por vários irmãos com frequência escolar.
Importa ainda referir que alguns jovens que têm computador
têm vários constrangimentos a aceder a plataformas de
educação, por serem computadores desatualizados, sem
antivírus e também partilhados com vários utilizadores.
- N.º de agregados familiares com crianças e jovens com
frequência escolar com necessidades alimentares: 16. Importa
referir que todos os agregados familiares identificados foram
encaminhados para o apoio alimentar da Junta de Freguesia
de Rio de Mouro ou da Associação Juvenil Ponte.
- N.º de crianças e jovens com frequência escolar com usufruto
de refeições escolares: 7. As restantes 46 não usufruem porque:
não tem como ir buscar; irmãos com escalão diferente e por isso
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prefere não utilizar o serviço; apesar de precisar neste momento
não tem escalão que permita o apoio; receio de se expor à
pandemia.
- N.º de crianças e jovens com frequência escolar sem qualquer
tipo de contacto com escola/ professores: 4. Motivo: porque
não conseguem aceder à plataforma e têm apoio no contacto
apenas através do projeto; não tem contactos dos professores
e os trabalhados de casa chegam pelo projeto.
Integrado nas habituais atividades +Estudo, @Escola Virtual e
Aprender+.
Apoio ao
Estudo

Pretende apoiar nas tarefas escolares e no estudo. Este apoio é
dado através da plataforma Escola Virtual (da Porto Editora), de
salas de estudo online (Skype e Zoom) e através de chamada
telefónica e whatsapp.
Para além do apoio ao estudo diário, o projeto fez também entrega
de trabalhos de casa no domicílio de 12 jovens (após articulação
com Escolas e Diretores de Turma).
Integrado na habitual atividade +Solidário.

Destacam-se essencialmente duas campanhas:
(1) Orienta Um PC, que pretendeu a recolha de computadores e
tablets através da comunidade e entidades de consórcio e a sua
entrega aos jovens para que pudessem manter o contacto com a
escola e professores, tendo sido entregues 9 equipamentos
informáticos;
(2) Repara Um PC, que pretendeu a reparação de computadores
Campanhas e tablets dos jovens que se encontravam inutilizados e que, após
de
reparação pela equipa do projeto, foram novamente entregues
Solidariedade aos participantes.
Para além das referidas campanhas, foi no âmbito desta atividade
que se fizeram também entregas de bens e kits alimentares de
emergências para famílias carenciadas e outros apoios
esporádicos provenientes de doações de entidades e da
comunidade.
As campanhas foram realizadas essencialmente em sede de
projeto e na comunidade.

Orienta.Te
Informa.Te

Integrado na atividade @Jornalismo, sendo o clube de jornalismo
Orienta.Te Informa.Te da referida atividade.
Pretende, através de campanhas audiovisuais, informar a
população de apoios e outras informações úteis acerca do
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momento em que vivemos, bem como sensibilizar para práticas e
estilos de vida saudáveis e de medidas a adotar perante a
pandemia;
Pode integral qualquer atividade lúdica, pedagógica, educativa,
desportiva, artística e outras do plano de atividades.
Atividades
Lúdico
Pedagógicas

Os jovens e a comunidade são desafiados diariamente a estarem
ativos e são incentivados a se manterem ocupados com atividades
lúdicas e pedagógicas saudáveis, mantendo-se a dinamização de
atividades do plano do projeto.
Lançamento de desafios diários com temas distintos conforme a
atividade que se pretendia dinamizadas.
Sessões grupais dinamizadas através da plataforma Zoom e do
grupo de jovens do Whatsapp.
Integrado nas habituais atividades +Orientação e Aprender+.

+Orientação

Assembleia
de Jovens

Pretende a disponibilização planos semanais de atividades e de
estudo para ocupação organizada e saudável do tempo de cada
jovem.
Reuniões mensais à distância com jovens participantes para
auscultação de interesses, balanço de intervenção do projeto,
auscultação de necessidades, entre outros.
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GABINETE DE PSICOLOGIA

• Criação de linha de apoio psicológico.

• Participação na WEBINAR - INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA COM CIDADÃOS SENIORES
EM TEMPO DE COVID-19 | Webinar OPP moderado por Renata Benavente (Membro
da Direcção da Ordem dos Psicólogos Portugueses) e conta com a participação de
António Ilhicas (Centro Social da Penha de França), Margarida Sobral (Hospital de
Magalhães Lemos) e Filomena Santos (Hospital Lusíadas, Porto).
• Participação na WEBINAR - A PSICOLOGIA E OS PSICÓLOGOS NA COMUNICAÇÃO DE
RISCO E DE CRISE | Webinar OPP moderado por Teresa Espassandim (Membro da
Direcção da Ordem dos Psicólogos Portugueses), com a participação de Miguel
Arriaga (Direcção-Geral da Saúde) e Rui Gaspar (Universidade Católica Portuguesa).
• Participação na WEBINAR - LUTO | Webinar moderado por Edite Queiroz (Ordem dos
Psicólogos Portugueses - Academia OPP Espaço | Psicólogo Júnior) com as
participações de Eduardo Carqueja (Presidente da Delegação do Norte da Ordem
dos Psicólogos Portugueses), Maria de Jesus Moura (Directora da Unidade de
Psicologia do IPO de Lisboa) e Alexandra Coelho (Equipa Intra-Hospitalar de Suporte
em Cuidados Paliativos do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte).
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• Participação

na

WEBINAR

-

O

PAPEL

DO

PSICÓLOGO

FACE

AO

NOVO

CORONAVÍRUS | Webinar da DGS e OPP moderado por Tiago Pereira (Coordenador
do Gabinete de Crise COVID-19 da Ordem dos Psicólogos Portugueses), com a
participação de Miguel Arriaga (Direcção-Geral da Saúde).
• Participação na WEBINAR - CONSULTAS DE PSICOLOGIA À DISTÂNCIA (UM GUIA BREVE
PARA RESPOSTA À CRISE COVID-19) | Webinar com os psicólogos João Salgado e
Pedro Gomes.
• Participação na Webinar de Apresentação do CLDS 4G – MAIS AÇÃO pela equipa
da Fundação Aga Khan, no âmbito da sua intervenção para o território da Serra das
Minas.
• Participação na formação PRIMEIROS SOCORROS PSICOLÓGICOS | Conteúdos
decorrentes

do

curso

Valorizar.me

de

"Primeiros

Socorros

Psicológicos",

nomeadamente o Manual do Curso e vídeo de enquadramento do psicólogo Rui
Ângelo, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

• Articulação com o Serviço de Ação Social sempre que foram identificadas
carências alimentares ou de medicamentos nos utentes seguidos pelo Gabinete
de Psicologia.
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• Foram atendidos 69 utentes (22 crianças/jovens, com idades compreendidas
entre os 6 e os 17 anos, 13 adultos e 24 pais).

• Relativamente às crianças/jovens o maior número de casos atendidos referem-se à
faixa etária dos 8 e 10 anos.
• Neste trimestre houve um aumento de pedidos de apoio de adultos.
• Neste trimestre a maioria das solicitações foram feitas pelos próprios utentes ou
familiares.

Outros;
8; 32%
Próprio ou
Família (Pais);
17; 68%

Origem dos pedidos de consultas
• Verificam-se diferentes problemáticas identificadas como motivo de pedido de
avaliação e/ou consulta, destacando-se os pedidos por instabilidade emocional /
ansiedade.
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• Numa grande parte dos acompanhamentos psicológicos realizados, houve
necessidade de contatar outros serviços, pois as famílias encontram-se sinalizadas e
acompanhadas pelos mesmos em diferentes valências (CPCJ Sintra Ocidental, EMAT
Sintra, Hospital Fernando da Fonseca, Hospital Dona Estefânia, ACES Sintra).
• Ao nível da intervenção psicológica junto de famílias, foram apoiados 24 pais.
Relativamente à intervenção junto das famílias, em situação de desproteção e com
necessidade de integração em redes de apoio social, a intervenção foi articulada
com o Serviço de Ação Social da Junta de Freguesia.
• Manteve-se a colaboração com o Projeto Orienta-te nomeadamente nas reuniões
de consórcio a 26/05/2020, 09/06/2020 e 25/06/2020.
• Participação nas reuniões da CPCJ nomeadamente na área de estratégia de
prevenção, sensibilização e educação, manteve-se no grupo de trabalho constituído
pela União das Freguesias de Sintra, a Junta de Freguesia de Rio de Mouro, a PSP e a
GNR, que pretende implementar estratégias para o tema “III – uma vida livre de
violência para todas as crianças”.
• Orientámos três estágios de psicologia – um estágio académico de psicologia clínica
da ULHT e dois estágios profissionais da OPP (um na área clinica realizado no gabinete
de psicologia e outro na área educacional/comunitária realizado no Orienta-te)
tendo sido elaborados os respetivos pareceres e relatórios.
• Acompanhámos e apoiámos em colaboração com os restantes serviços da Junta de
Freguesia, através da impressão e entrega de trabalhos ao aluno e, posteriormente
às escolas, os alunos da Freguesia com poucos recursos socioeconómicos que não
conseguiam realizar os trabalhos enviados pelas escolas.
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PESSOAL

• Contratos:
• Foram mantidos os contratos com as empresas de manutenção de espaços verdes.
• Foram mantidos os contratos de prestação de serviços para os diversos serviços da
Junta de Freguesia nomeadamente para apoio ao GIP – Gabinete de Inserção
Profissional, à Ludoteca, ao Pelouro do Desporto, ao Posto de Vendas da Serra das
Minas, Serviços de Limpeza de instalações e recolha de monos.
• SILIAL:
• Recolhemos e submetemos os dados do segundo trimestre de 2020 para o reporte
de informação referente aos recursos humanos no SIIAL (Sistema Integrado de
Informação das Autarquias Locais).
• Lazer:
• Foi proporcionado um dia de folga aos funcionários que fizeram os seus aniversários
neste trimestre.
• COVID-19:
• No âmbito do plano de contingência adotado foram colocados em teletrabalho
todos os funcionários cuja função assim o permitia.
• Alguns funcionários com filhos menores ficaram em isolamento devido ao
encerramento das escolas.
• Procedemos à distribuição dos funcionários operacionais pelas diversas instalações
da Junta de Freguesia de forma minimizar os riscos de contágio.
• Fardas:
• Foram adquiridas fardas para os trabalhadores dos serviços exteriores.
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• Viaturas:
• As viaturas da Junta de Freguesia percorreram 20436 kms.
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REQUALIFICAÇÃO URBANA

• Acompanhamento da empreitada de requalificação da Rua da Pousada na
Rinchoa.

• Construção de estacionamento e cais de caixotes dp lixo na Rua da Fonte Velha
na Rinchoa.
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• Acompanhamento da empreitada de requalificação e sustentação do muro do
Beco da Alegria em Rio de Mouro.

• Requalificação do Mercado da Serra das Minas.
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• Acompanhamento das obras de construção das hortas urbanas em Rio de Mouro.
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SEGURANÇA E PROTEÇÃO CIVIL

• Acompanhamento e apoio nos trabalhos de remoção de árvore de árvore caída
na Rinchoa.
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• Retirada de árvore caída na Serra das Minas.
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UNIVERSIDADE SÉNIOR

• Abril
o 1 Abril aconteceu a emissão de rádio (26 pessoas DIRECTO), aula de
musicoterapia (47 pessoas DIRECTO).
o 2 Abril aconteceu a emissão de rádio (37 pessoas DIRECTO), aula de perguntas
(47 pessoas DIRECTO).
o 3 Abril aconteceu emissão de rádio (26 pessoas DIRECTO), aula de musicoterapia
(44 pessoas DIRECTO).
o 4 Abril aconteceu emissão de rádio (27 pessoas DIRECTO).
o 5 Abril aconteceu emissão de rádio (14 pessoas DIRECTO).
o 6 Abril aconteceu a emissão de rádio (30 pessoas DIRECTO), aula de jogos
cognitivos (41 pessoas DIRECTO).
o 7 Abril aconteceu emissão de rádio (23 pessoas DIRECTO), aula de musicoterapia
(36 pessoas DIRECTO).
o 8 Abril aconteceu emissão de rádio (26 pessoas directo), aula brincar com os
números (42 pessoas DIRECTO).
o 9 Abril aconteceu a emissão de rádio (20 pessoas DIRECTO), aula brincar com as
letras (42 pessoas DIRECTO).
o 10 Abril aconteceu a emissão de rádio (20 pessoas DIRECTO).
o 11 Abril aconteceu a emissão de rádio (22 pessoas DIRECTO).
o 12 Abril aconteceu emissão especial a minha Páscoa (42 pessoas DIRECTO).
o 13 Abril aconteceu a emissão de rádio (26 pessoas DIRECTO), jogos cognitivos
(48 pessoas DIRECTO).
o 14 Abril aconteceu a emissão de rádio (24 pessoas DIRECTO), aula brincar com
os números (37 pessoas DIRECTO).
o 15 Abril aconteceu a emissão de rádio (26 pessoas DIRECTO) aula de
musicoterapia (48 pessoas DIRECTO).
o 16 Abril aconteceu a emissão da rádio (26 pessoas DIRECTO), aula das palavras
e letras (42 pessoas DIRECTO).
o 17 Abril aconteceu a emissão de rádio (31 pessoas DIRECTO), aula “vamos
conhecer-nos melhor” (38 pessoas DIRECTO).
o 18 Abril aconteceu a emissão de rádio (25 pessoas DIRETO).
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o 19 Abril aconteceu a emissão de rádio (18 pessoas DIRECTO).
o 20 Abril aconteceu a emissão de rádio (24 pessoas DIRECTO) aula de jogos
cognitivos (52 pessoas).
o 21 Abril aconteceu a emissão de rádio (24 pessoas DIRECTO), aula de
musicoterapia (38 pessoas DIRECTO).
o 22 Abril aconteceu a emissão de rádio (23 pessoas DIRECTO), aula brincar com
os números (38 pessoas DIRECTO).
o 23 Abril aconteceu a emissão de rádio (25 pessoas DIRECTO), aula jogar com as
letras (47 pessoas DIRECTO).
o 24 Abril aconteceu a emissão de rádio (26 pessoas DIRECTO), aula jogos
cognitivos e musicoterapia (41 pessoas DIRECTO).
o 25 Abril aconteceu a emissão de rádio (20 pessoas DIRECTO), assinalámos o dia
25 de Abril com vídeos (elaborados pelos nossos alunos) ao longo do dia.

o 26 Abril aconteceu a emissão de rádio (27 pessoas DIRECTO).
o 27 Abril aconteceu a emissão de rádio (33 pessoas DIRECTO), aula de jogos
cognitivos (46 pessoas DIRECTO).
o 28 Abril aconteceu a emissão de rádio (23 pessoas DIRECTO), aula de
musicoterapia (42 pessoas DIRECTO).
o 29 Abril aconteceu a emissão de rádio (24 pessoas DIRECTO), aula brincar com
os números (42 pessoas DIRECTO).
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o 30 Abril aconteceu a emissão de rádio (26 pessoas DIRECTO), aula de
musicoterapia (42 pessoas DIRECTO).
Notas:
Ao longo do mês e em todos os dias úteis realizámos vídeo chamadas.

Os contactos aos alunos sem acesso à internet foram feitos ao longo do mês por
chamada telefónica e sms.
Vídeos diários dos nossos professores.
Intervenções diárias em DIRECTO do Presidente da Junta de Freguesia.
Os alunos foram desafiados todos os dias a cumprir uma actividade, a escrever sobre
a palavra do dia e a realizar actividades cognitivas.
Escreveram o diário do isolamento.

Este mês a Antena 1 fez duas menções à nossa Universidade sénior com uma rubrica
sobre a nossa rádio e um podcast sobre o trabalho que temos desenvolvido ao longo
da pandemia.
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•

Maio
o 1 Maio aconteceu a emissão de rádio (22 pessoas DIRECTO).
o 2 Maio aconteceu a emissão de rádio (22 pessoas DIRECTO).
o 3 Maio aconteceu emissão de rádio (16 pessoas DIRECTO).
o 4 Maio aconteceu emissão de rádio (23 pessoas DIRECTO), aula de língua gestual
(19 pessoas DIRECTO), aula de jogos cognitivos (41 pessoas DIRECTO), rubrica
histórias da minha vida (17 pessoas DIRECTO), ensaio de teatro (grupo 2ªf – 7
pessoas por vídeo chamada), hora da leitura (17 pessoas DIRECTO).
o 5 Maio aconteceu emissão de rádio (22 pessoas DIRECTO), aula de língua gestual
(17 pessoas DIRECTO), aula de musicoterapia (39 pessoas DIRECTO), rubrica
histórias da minha vida (21 pessoas DIRECTO), aula de pilates e clube de leitura
(5 e 7 pessoas respectivamente - por vídeo chamada), hora da leitura (17
pessoas DIRECTO).
o 6 Maio aconteceu emissão de rádio (21 pessoas DIRECTO), aula de língua gestual
(19 pessoas DIRECTO), aula brincar com os números (38 pessoas DIRECTO),
rubrica histórias da minha vida (20 pessoas DIRECTO), ensaio de teatro (grupo 4ªf
– 7 pessoas por vídeo chamada), hora da leitura (16 pessoas DIRECTO).
o 7 Maio aconteceu emissão de rádio (22 pessoas DIRECTO), aula de língua gestual
(18 pessoas DIRECTO), aula aperfeiçoamento das relações interpessoais (40
pessoas DIRECTO), rubrica histórias da minha vida (15 pessoas DIRECTO), hora da
leitura (18 pessoas DIRECTO).
o 8 Maio aconteceu emissão de rádio (18 pessoas DIRECTO), aula de língua gestual
(17 pessoas DIRECTO), aula de jogos cognitivos (32 pessoas DIRECTO), Live com
Pedro Chagas Freitas no Instagram (552 pessoas DIRECTO), ensaio de teatro
(grupo 6ªf – 5 pessoas – por vídeo chamada), hora da leitura (15 pessoas
DIRECTO).
o 9 Maio aconteceu emissão de rádio (22 pessoas DIRECTO).
o 10 Maio aconteceu a emissão de rádio (19 pessoas DIRECTO).
o 11 Maio aconteceu emissão de rádio (21 pessoas DIRECTO), aula de língua
gestual (19 pessoas DIRECTO), aula de jogos cognitivos (43 pessoas DIRECTO),
rubrica histórias da minha vida (16 pessoas DIRECTO), ensaio de teatro (grupo 2ªf
– 7 pessoas por vídeo chamada), hora da leitura (14 pessoas DIRECTO).
o 12 Maio aconteceu emissão de rádio (18 pessoas DIRECTO), aula de língua
gestual (16 pessoas DIRECTO), aula de musicoterapia (39 pessoas DIRECTO),
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rubrica histórias da minha vida (16 pessoas DIRECTO), aula de pilates e clube de
leitura (5 e 7 pessoas respectivamente - por vídeo chamada), hora da leitura (14
pessoas DIRECTO).
o 13 Maio aconteceu emissão de rádio (19 pessoas DIRECTO), aula de língua
gestual (18 pessoas DIRECTO), aula brincar com os números (35 pessoas
DIRECTO), rubrica histórias da minha vida (19 pessoas DIRECTO), ensaio de teatro
(grupo 4ªf – 7 pessoas por vídeo chamada), hora da leitura (17 pessoas DIRECTO).
o 14 Maio aconteceu emissão de rádio (19 pessoas DIRECTO), aula de língua
gestual (17 pessoas DIRECTO), aula jogos cognitivos (38 pessoas DIRECTO),
rubrica histórias da minha vida (18 pessoas DIRECTO), hora da leitura (15 pessoas
DIRECTO).
o 15 Maio aconteceu emissão de rádio (21 pessoas DIRECTO), aula de língua
gestual (16 pessoas DIRECTO), aula jogar com as palavras (32 pessoas DIRECTO),
ensaio de teatro (grupo 6ªf – 5 pessoas – por vídeo chamada), rubrica histórias
da minha vida (14 pessoas DIRECTO), hora da leitura (16 pessoas DIRECTO).
o 16 Maio aconteceu a emissão de rádio (18 pessoas DIRECTO).
o 17 Maio aconteceu emissão de rádio (15 pessoas DIRECTO), Domingos D’Arte .
Ambrósia e Perpétua (30 pessoas DIRECTO).

o 18 Maio aconteceu emissão de rádio (22 pessoas DIRECTO), aula de língua
gestual (20 pessoas DIRECTO), aula de jogos cognitivos (42 pessoas DIRECTO),
rubrica histórias da minha vida (15 pessoas DIRECTO), ensaio de teatro (grupo 2ªf
– 7 pessoas por vídeo chamada), hora da leitura (17 pessoas DIRECTO).
o 19 Maio aconteceu emissão de rádio (18 pessoas DIRECTO), aula de língua
gestual (17 pessoas DIRECTO), aula de musicoterapia (46 pessoas DIRECTO),
rubrica histórias da minha vida (22 pessoas DIRECTO), aula de pilates e clube de
leitura (5 e 7 pessoas respectivamente - por vídeo chamada), hora da leitura (17
pessoas DIRECTO).
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o 20 Maio aconteceu emissão de rádio (17 pessoas DIRECTO), aula de língua
gestual (18 pessoas DIRECTO), aula jogos cognitivos (37 pessoas DIRECTO),
rubrica histórias da minha vida (13 pessoas DIRECTO), ensaio de teatro (grupo 4ªf
– 7 pessoas por vídeo chamada), hora da leitura (19 pessoas DIRECTO).
o 21 Maio aconteceu emissão de rádio (19 pessoas DIRECTO), aula de língua
gestual (10 pessoas DIRECTO), aula jogos cognitivos (38 pessoas DIRECTO),
rubrica histórias da minha vida (18 pessoas DIRECTO), hora da leitura (19 pessoas
DIRECTO).
o 22 Maio aconteceu emissão de rádio (20 pessoas DIRECTO), aula de língua
gestual (17 pessoas DIRECTO), aula jogar com as palavras (34 pessoas DIRECTO),
ensaio de teatro (grupo 6ªf – 5 pessoas – por vídeo chamada), rubrica histórias
da minha vida (16 pessoas DIRECTO), hora da leitura (15 pessoas DIRECTO).
o 23 Maio aconteceu emissão de rádio (16 pessoas DIRECTO).
o 24 Maio aconteceu a emissão de rádio (15 pessoas DIRECTO), Domingos D’arte
– Ambrósia e Pulquéria (35 pessoas DIRECTO).

o 25 Maio aconteceu emissão de rádio (19 pessoas DIRECTO), aula de língua
gestual (16 pessoas DIRECTO), aula de jogos cognitivos (39 pessoas DIRECTO),
rubrica histórias da minha vida (18 pessoas DIRECTO), ensaio de teatro (grupo 2ªf
– 7 pessoas por vídeo chamada), hora da leitura (15 pessoas DIRECTO).
o 26 Maio aconteceu emissão de rádio (20 pessoas DIRECTO), aula de língua
gestual (16 pessoas DIRECTO), aula de musicoterapia (45 pessoas DIRECTO),
rubrica histórias da minha vida (17 pessoas DIRECTO), aula de pilates e clube de
leitura (5 e 7 pessoas respectivamente - por vídeo chamada), hora da leitura (18
pessoas DIRECTO).
o 27 Maio aconteceu emissão de rádio (18 pessoas DIRECTO), aula de língua
gestual (18 pessoas DIRECTO), aula brincar com os números (30 pessoas
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DIRECTO), rubrica histórias da minha vida (15 pessoas DIRECTO), ensaio de teatro
(grupo 4ªf – 7 pessoas por vídeo chamada), hora da leitura (14 pessoas DIRECTO).
o 28 Maio aconteceu emissão de rádio (19 pessoas DIRECTO), aula de língua
gestual (15 pessoas DIRECTO), cerimónia virtual de entrega dos diplomas
2019/2020 (50 pessoas DIRECTO), hora da leitura (16 pessoas DIRECTO).

o 29 Maio aconteceu emissão de rádio (20 pessoas DIRECTO), aula de língua
gestual (14 pessoas DIRECTO), aula jogos cognitivos (35 pessoas DIRECTO), ensaio
de teatro (grupo 6ªf – 5 pessoas – por vídeo chamada), rubrica histórias da minha
vida (18 pessoas DIRECTO), hora da leitura (14 pessoas DIRECTO).
o 30 Maio aconteceu emissão de rádio (14 pessoas DIRECTO), rubrica histórias da
minha vida (14 pessoas DIRECTO).
o 31 Maio aconteceu a emissão de rádio (19 pessoas DIRECTO), Domingos D’Arte
– Duo Sénior (30 pessoas DIRECTO).

131

Notas:
Ao longo do mês e em todos os dias úteis realizámos vídeo chamadas.

Os contactos aos alunos sem acesso à internet foram feitos ao longo do mês por
chamada telefónica e sms.
Vídeos diários dos nossos professores.
Os alunos foram desafiados todos os dias a cumprir uma actividade, a escrever sobre
a palavra do dia e a realizar actividades cognitivas.
Escreveram o diário do isolamento proposto pelo presidente.
Intervenções diárias em DIRECTO do Presidente da Junta de Freguesia.
• Junho
o 1 Junho fomos à “praia” na nossa universidade, estivemos 2 horas em directo
com ginástica, aula de LGP, jogos, show de talentos e a nossa emissão de rádio
(30 pessoas DIRECTO), ensaio de teatro (grupo 2ªf – 6 pessoas por vídeo
chamada), rúbrica conversas em directo (14 pessoas DIRECTO), hora da leitura
(21 pessoas DIRECTO).

o 2 Junho fomos à “praia” na nossa universidade, estivemos 2 horas em directo
com ginástica, aula de LGP, jogos, show de talentos e a nossa emissão de rádio
(27 pessoas DIRECTO) aula pilates e clube de leitura (vídeo chamada), rúbrica
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conversas em directo (17 pessoas DIRECTO), hora da leitura (15 pessoas
DIRECTO).

o 3 Junho fomos à “praia” na nossa universidade, estivemos 2 horas em directo
com ginástica, aula de LGP, jogos, show de talentos e a nossa emissão de rádio
(23 pessoas DIRECTO), ensaio de teatro (grupo 4ªf – 7 pessoas por vídeo
chamada), rúbrica conversas em directo (16 pessoas DIRECTO), hora da leitura
(18 pessoas DIRECTO).

o 4 Junho fomos à “praia” na nossa universidade, estivemos 2 horas em directo
com ginástica, aula de LGP, jogos, show de talentos e a nossa emissão de rádio
(25 pessoas DIRECTO), ensaio das marchas (por vídeo chamada), rúbrica
conversas em directo (16 pessoas DIRECTO), hora da leitura (16 pessoas
DIRECTO).
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o 5 Junho fomos à “praia” na nossa universidade, estivemos 2 horas em directo
com ginástica, aula de LGP, jogos, show de talentos e a nossa emissão de rádio
(21 pessoas DIRECTO), ensaio das marchas (por vídeo chamada), rúbrica
conversas em directo (15 pessoas DIRECTO), hora da leitura (17 pessoas
DIRECTO).

o 6 Junho aconteceu a emissão de radio (13 pessoas DIRECTO).
o 7 Junho aconteceu a emissão de rádio (11 pessoas DIRECTO), Domingos d’Arte
com a nossa professora de dança (25 pessoas DIRECTO).
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o 8 Junho aconteceu aula de movimento (15 pessoas DIRECTO), emissão de rádio
(17 Pessoas DIRECTO), memórias grupos corais, musicais e dança (22 pessoas
DIRECTO), ensaio teatro (grupo 2ªf – 6 pessoas – por vídeo chamada), rúbrica
poesia em directo (21 pessoas DIRECTO), hora da leitura (14 pessoas DIRECTO).
o 9 Junho aconteceu aula de movimento (18 pessoas DIRECTO), emissão de rádio
(17 Pessoas DIRECTO), memórias walking football (25 pessoas DIRECTO), aula de
pilates e clube de leitura (por vídeo chamada), rúbrica poesia em directo (16
pessoas DIRECTO), hora da leitura (16 pessoas DIRECTO).

o 10 Junho assinalámos o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades
Portuguesas com vídeos, intervenções e a nossa emissão de rádio foi dedicada
a esse dia (11 pessoas DIRECTO).

o 11 Junho aconteceu a emissão de rádio (19 pessoas DIRECTO).
o 12 Junho aconteceu aula de movimento (16 pessoas DIRECTO), emissão de rádio
(25 Pessoas DIRECTO), memórias do teatro (21 pessoas DIRECTO), ensaio das
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marchas (por vídeo chamada), rúbrica poesia em directo (17 pessoas DIRECTO),
hora da leitura (17 pessoas DIRECTO).

o 13 Junho aconteceu a emissão de rádio (15 pessoas DIRECTO).
o 14 Junho aconteceu a emissão da rádio (19 pessoas DIRECTO), Domingos
D’Arte com o Duo Candeias (21 pessoas DIRECTO).

o 15 Junho aconteceu aula de LGP (15 pessoas DIRECTO), emissão da rádio (24
pessoas DIRECTO); aula de jogos cognitivos (27 pessoas DIRECTO); ensaio de
teatro (2ªf – 6 pessoas – por vídeo chamada, rúbrica cantar em directo (16
pessoas DIRECTO), hora da leitura (17 pessoas DIRECTO).
o 16 Junho aconteceu aula de LGP (17 pessoas DIRECTO), emissão da rádio (22
pessoas DIRECTO); aula de musicoterapia (28 pessoas DIRECTO); aula de pilates
e clube de leitura (por vídeo chamada, rúbrica cantar em directo (16 pessoas
DIRECTO), hora da leitura (17 pessoas DIRECTO).
o 17 Junho aconteceu aula de LGP (16 pessoas DIRECTO), emissão da rádio (21
pessoas DIRECTO); aula brincar com os números (26 pessoas DIRECTO); aula de
teatro (4ªf – 7 pessoas – por vídeo chamada, rúbrica cantar em directo (16
pessoas DIRECTO), hora da leitura (18 pessoas DIRECTO).
o 18 Junho aconteceu aula de LGP (14 pessoas DIRECTO), emissão da rádio (18
pessoas DIRECTO); aula jogar com as letras (26 pessoas DIRECTO); ensaio
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marchas por vídeo chamada), rúbrica cantar em directo (20 pessoas DIRECTO),
hora da leitura (17 pessoas DIRECTO).
o 19 Junho aconteceu aula de LGP (14 pessoas DIRECTO), emissão da rádio (28
pessoas DIRECTO); aula jogos cognitivos (23 pessoas DIRECTO); ensaio marchas
por vídeo chamada), rúbrica cantar em directo (18pessoas DIRECTO), hora da
leitura (22 pessoas DIRECTO).
o 20 Junho aconteceu a emissão de rádio (15 pessoas DIRECTO).
o 21 Junho aconteceu a emissão da rádio (17 pessoas DIRECTO), Domingos d’Arte
com o Duo Albuquerque (26 pessoas DIRECTO).

o 22 Junho aconteceu aula de LGP (14 pessoas DIRECTO), emissão da rádio (21
pessoas DIRECTO); aula de jogos cognitivos (27 pessoas DIRECTO); 2 ensaios de
teatro (2ªf – 11 pessoas – por vídeo chamada, rúbrica poesia em directo (17
pessoas DIRECTO), hora da leitura (24 pessoas DIRECTO).
o 23 Junho aconteceu aula de LGP (14 pessoas DIRECTO), emissão da rádio (18
pessoas DIRECTO); aula de musicoterapia (27 pessoas DIRECTO); aula de pilates
e clube de leitura (por vídeo chamada, rúbrica poesia em directo (12 pessoas
DIRECTO), hora da leitura (18 pessoas DIRECTO).
o 24 Junho aconteceu aula de LGP (14 pessoas DIRECTO), emissão da rádio (21
pessoas DIRECTO); aula brincar com os números (29 pessoas DIRECTO); aula de
teatro (4ªf – 7 pessoas – por vídeo chamada, rúbrica poesia em directo (17
pessoas DIRECTO), hora da leitura (21 pessoas DIRECTO).
o 25 Junho aconteceu aula de LGP (14 pessoas DIRECTO), emissão da rádio (17
pessoas DIRECTO); aula jogar com as letras (31 pessoas DIRECTO); ensaio
marchas por vídeo chamada), rúbrica poesia em directo (15 pessoas DIRECTO),
hora da leitura (20 pessoas DIRECTO).
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o 26 Junho aconteceu aula de LGP (15 pessoas DIRECTO), emissão da rádio (22
pessoas DIRECTO); aula jogos cognitivos (33 pessoas DIRECTO); ensaio marchas
por vídeo chamada), rúbrica cantar em directo (17pessoas DIRECTO), estreia da
primeira peça de teatro – Sempre em festa em quarentena (42 pessoas
DIRECTO).

o 27 Junho aconteceu a emissão de rádio (13 pessoas DIRECTO).
o 28 Junho aconteceu a emissão de rádio (16 pessoas DIRECTO), Domingos d’Arte
inédito com alguns professores (27 pessoas DIRECTO).
o 29 Junho assinalámos o dia de São Pedro com vídeos de marchas antigas e com
vídeos de marchas gravados e ensaiados em plena quarentena; aconteceu a
emissão de rádio (20 pessoas DIRECTO).
o 30 Junho aconteceu aula de LGP (14 pessoas DIRECTO), emissão da rádio (19
pessoas DIRECTO); aula de musicoterapia (34 pessoas DIRECTO); aula de pilates
e clube de leitura (por vídeo chamada), rúbrica poesia em directo (18 pessoas
DIRECTO), hora da leitura (20 pessoas DIRECTO).

Notas:
Ao longo do mês e em todos os dias úteis realizámos vídeo chamadas.
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Os contactos aos alunos sem acesso à internet foram feitos ao longo do mês por
chamada telefónica e sms.
Vídeos diários dos nossos professores.
Os alunos foram desafiados todos os dias a cumprir uma actividade, a escrever sobre
a palavra do dia e a realizar actividades cognitivas.
Intervenções diárias em DIRECTO do Presidente da Junta de Freguesia.

139

COVID-19

• Neste trimestre a Junta de Freguesia manteve em vigor todas as medidas de
prevenção à pandemia da COVID-19:
o Funcionamento da Universidade Sénior Criar Afetos de Rio de Mouro
exclusivamente online.
o Funcionamento da Ludoteca “Crescer a Brincar” exclusivamente online.
o Durante parte do trimestre os Serviços Administrativos efetuaram o
atendimento presencial só no período da manhã (9h-13h), mantendo o
atendimento telefónico e através de correio eletrónico no restante
horário de funcionamento. A partir de meio do mês de Maio passámos a
atender presencialmente durante todo o horário de funcionamento da
Junta sendo sempre necessária marcação prévia para que não haja
ajuntamentos de utentes nas instalações.
o Durante parte do trimestre a Secretaria do Cemitério efetuou o
atendimento presencial só no período da manhã (9h-13h) mantendo o
atendimento telefónico e através de correio eletrónico no restante
horário de funcionamento. A partir de meio do mês de Maio passámos a
atender presencialmente durante todo o horário de funcionamento da
Secretaria.
o Continuaram suspensas todas as atividades culturais e recreativas.
o Retomámos o projeto “Dar ao pedal” com limite máximo de
participantes e com todos os cuidados de desinfeção dos equipamentos
utilizados.
o Continuaram em teletrabalho todos os funcionários com comorbidades.
o Continuaram em teletrabalho todos os funcionários cujas atividades
foram suspensas.
o Continuaram em teletrabalho todos os funcionários que necessitavam de
dar assistência a filhos menores devido ao encerramento das escolas.
o Continuámos a fornecer diariamente a todos os trabalhadores material
de proteção individual – máscaras, luvas e álcool gel.
o As superfícies passaram a ser desinfetadas após cada atendimento com
desinfetante multisuperfícies.
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o As casas de banho ao público permaneceram encerradas.
• De forma a evitar o contato entre funcionários, mantivemos a atribuição de um
veículo para uso exclusivo de cada equipa de trabalho, assim como um local
diferente para que cada equipa troque de roupa no início e no final do dia de
trabalho, conforme quadro abaixo.

Equipa

Nº de Trabalhadores

Veículo

Base de trabalho

Apoio à Ação Social

2

Maxi BTT

Polidesportivo de Fitares

Apoio às USF'S

Serviço Externo

Fiat Scudo

Não Aplicável

Calçadas

2

Fiat Navarra

Oficina Rua do Forte

Escolas

1

Fiat Doblo

Junta de Freguesia

Recolha de monos

2

Mitsubishi Canter

Cemitério de Rio de Mouro

Serviços Gerais

2

Maxi caixa

Mercado Serra das Minas

Verdes

2

Ford Transit

Sede de Junta (Rio de Mouro Velho)

• Todos os Polidesportivos, Parques Infantis e espaços de lazer continuaram interditos
sendo substituídas as vedações sempre que arrancadas ou vandalizadas.
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• Continuámos a publicar na página de Facebook da Junta de Freguesia o relatório
diário da Direção Geral de Saúde.
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•

No âmbito da Ação Social foi efetuada uma entrevista pela Rádio Renascença
para perceber como estava a Junta de Freguesia a responder às necessidades e
desafios que a pandemia trouxe.

• No âmbito do Programa Alimentar de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas, os
alimentos para as pessoas que são consideradas doentes de risco, foram distribuídos
ao domicílio. Neste trimestre realizámos as seguintes entregas ao domicilio:
Abril

33

Maio

33

Junho

20

Total

86

144

• Acompanhamento de homenagem aos Bombeiros Voluntários de Agualva-Cacém
na Urbanização de Vale Mourão em Paiões.

• Acompanhamento de homenagem aos Bombeiros Voluntários de Agualva-Cacém
na Rinchoa.
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• Divulgação das medidas aprovadas em Conselho de Ministros.

• Campanha Solidária de recolha de computadores e televisores para alunos do
Município de Sintra em colaboração com a Câmara Municipal de Sintra.
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•

Reuniões diárias de todos os Presidentes de Junta do Munícipio de Sintra para
concertar estratégias e medidas a adoptar no combate à pandemia.

• A Junta de Freguesia concedeu neste trimestre insenção de rendas a todos os
vendedores dos postos de vendas da Freguesia.

__________________________________________________
Bruno Alexandre Nobre Parreira,
Presidente da Junta de Freguesia de Rio de Mouro
Rio de Mouro, Julho de 2020
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