
Associação Amigos 
Unidos pelo Escoural

Apresentação

Plano de Atividades 2023
https://www.facebook.com/

AAUPEscoural

www.aaupescoural.com

https://www.facebook.com/AAUPEscoural
http://www.aaupescoural.com/


Instituição Particular de Solidariedade Social 

(IPSS), fundada a 10 de Julho de 2007.
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Temos como Missão promover
serviços de apoio à comunidade
local e reforçar o desenvolvimento
de competências e valores de
crianças e jovens



ORGANIZAÇÃO
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Direção

Direção 

Técnica
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comunitário

Serviços Gerais

Refeitório/Cantina 
Social

Transportes



O QUE FAZEMOS



CATL
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Destinado aos alunos que 

frequentem o Jardim de Infância e 

a escola do 1º ciclo do Ensino 

Básico de Santiago do Escoural e 

a todas as crianças da 

comunidade

Espaço/tempo entre a escola e a família, onde se

procura desenvolver atividades lúdicas, educativas,

recreativas, culturais, desportivas, entre outras, que

promovam o desenvolvimento integral da criança.



Gabinete

Comunitário

Desenvolvemos serviços e atividades com vista

à prevenção de problemas sociais, tendo como principais

objetivos:

○ suprir as necessidades identificadas na comunidade,

nomeadamente através da distribuição de bens

provenientes do Banco Alimentar Contra a Fome

○ promover a qualidade de vida, impulsionar o

voluntariado

○ desenvolver parcerias com entidades locais,

fomentando a proximidade, a flexibilidade e a co-

responsabilização
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Refeitório Social
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○ Fornecemos refeições a preços

controlados

○ Servimos as refeições Escolares para as

crianças do Jardim de Infância e da Escola

Básica da Freguesia de Santiago do

Escoural



Eventos e 

Atividades Sócio 

Culturais
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○ Promovemos diversas iniciativas

socioculturais: passeios a locais de

interesse histórico e cultural.

○ Temos um Grupo Coral e

Instrumental "FLORES

DO MONFURADO”

○ Celebramos dias temáticos, atividades

lúdicas e eventos realizados no

Refeitório Social e na Sala Cultural.



Transporte a 

Pedido

○ Transportamos, 

acompanhamos e damos 

apoio na unidade de saúde 

e outras entidades

○ Aviamos  Receitas

○ Damos acompanhamento 

aos utentes em todas as 

situações

Outros Serviços
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Sala Multiusos

Dispomos de uma sala 

destinada a eventos 

culturais e outras 

atividades



“
OS NOSSOS OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

Prestar de serviços visando a promoção do bem-estar e qualidade de vida

das pessoas, famílias e comunidades visando ao apoio à infância e

juventude, à integração social e comunitária e à dinamização sociocultural

cultural da região.
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Principais 

números
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Colaboradores 

e voluntários

40
Crianças dos 

3 aos 9 anos 

40 
Utentes com 

+ 19 anos

11

324
Associados 



PRINCIPAIS 

ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 

2022 



Janeiro 

2022 

○ Com o regresso à escola... O regresso ao 

nosso novo espaço! 

O novo projeto, O ATL- Os Escouralinhos
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Fornecemos e servimos o almoço anual da Associação de 

Reformados, Pensionistas e idosos, Monfurado de Santiago 

do Escoural

14

Março 

2022 
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Abril 

2022 

○ Lançamos o ATL de Férias da Páscoa

○ Desenvolvemos 

atividades com o 

Billy, o cão 

terapeuta

○ tivemos a vista da 

Palhaço Pina  que 

ensinou os nossos 

meninos a fazer 

malabarismo, hula hoops

e outras animações



Julho / agosto / 

setembro 2022

Em Parceria com a 

Junta de Freguesia e a 

Câmara Municipal de 

Montemor, lançamos o 

ATL de Verão

A felicidade e a 

alegria das nossas 

crianças foram o 

melhor agradecimento 

para todo os que 

estiveram envolvidos .

As atividade foram 

muitas!



○ Participamos na Feira Franca do Escoural cujas receitas

reverteram para melhorar o espaço do CATL

○ A Direção da AAUPE deixa aqui um enorme agradecimento a

todos os Encarregados de Educação pela disponibilidade,

empenho, dedicação e colaboração neste projeto que vai

contribuir para melhorar o bem estar, a educação e diversão dos

nossos Escouralinhos.
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Julho  

2022 



O NOVO ATL 
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Agosto  

2022 



○ Participamos no Mercadinho de Natal 

em parceria com a EB1 e Jardim de 

Infância
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Dezembro  

2022 



○ Desenvolvemos 

o ATL de Natal
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Dezembro  

2022 



ATIVIDADES 

PREVISTAS

2023 



Programa

23

DECNOVOCTSEPAUGJULJUNMAYAPRMARFEBJAN

ALMOÇO DE 

SÓCIOS

PIQUENIQUE 

DIA ESPIGA

ANIVERSÁRIO 

(16 ANOS)

ALMOÇO 

SOLIDÁRIO

ALMOÇO SÃO 

MARTINHO

FESTA 

CARNAVAL
ATL VERÃO FESTA DE 

NATAL

PROGRAMA DE 

VOLUNTARIADO JOVEM

FERIAS DE VERÃO

ALMOÇO 

PÁSCOA

PASSEIOSONDAGEM / 

INQUERITO À 

POPULAÇÃO

FEIRA DO 

ESCOURAL



PROJETOS



#ONOVOCENTRO

25

Descrição / atividades

• Remodelação e modernização da imagem do Centro 

Comunitário

• Instalação de equipamentos mais modernos e eficientes

• Estabelecer protocolos de cooperação / parcerias que 

tragam benefícios para a comunidade, nomeadamente: 

Aulas atividade física (dança /yoga/…)

• Dinamizar o Refeitório Social – Almoço para Sócios

Objetivos

• Tornar o Cento Comunitário mais atual

• Reduzir custos de exploração

• Garantir um maior bem-estar/conforto dos utentes



Crescer no 
Escoural

26Descrição / atividades

• Desenvolver um projeto pedagógico para o CATL

• Criar uma academia de tempos livres para jovens

• Promover atividades e eventos intergeracionais que 

envolvam idosos, jovens e crianças 

• Colaboração no projeto memória na (Re)construção da 

Identidade da Cooperativa Trimagisto a decorrer entre 

Junho e Outubro.

Objetivos

• Promover o desenvolvimento global das crianças e 

jovens

• Desenvolver a partilha do conhecimento



INFO +

27Descrição / atividades

• Equipar sala de formação com computadores e impressoras

• Promoção de ações de formação para crianças e jovens

• Desenvolvimento e partilha de conhecimento das novas 

tecnologias

• Estabelecer protocolos de cooperação / parcerias que tragam 

benefícios para a comunidade, nomeadamente serviços de 

carácter formativo

Objetivos

• Promover a Inclusão e Literacia Digitais da comunidade

• Contribuir para uma sociedade mais inclusiva

• Desenvolver competências

• Aumentar a autoestima e contribuir para o envelhecimento Ativo 

dos mais idosos



+ Sustentável
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Descrição / atividades

• Instalação e implementação de um programa de 

Eficiência Energética 

• Aquisição de veículo não poluente

Objetivos

• Reabilitar e tornar o Cento Comunitário energeticamente
mais eficiente

• Reforçar a produção de energia de fontes renováveis em
regime de autoconsumo

• Reduzir custos de exploração

• Garantir um maior bem-estar/conforto dos utentes
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Contactos!
Geral: centrocomunitario@aaupescoural.pt

Direção: direcao@aaupescoural.pt

Comunicação: 

Sara Nascimento 

saranascimento@aaupescoural.pt

917578667
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