
 

SUÃO-ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO – PLANO DE ATIVIDADES 2018 

ACTIVIDADE DESCRIÇÃO 

Curso de Educação de Adultos No ano de 2018, o Curso de Educação de Adultos contou com a participação de, 

aproximadamente, 20 alunos que, se distribuíram por várias disciplinas como: 

Informática, Dinâmicas de Grupo; Expressão Visual e Expressão Físico-Motora, 

incluindo aulas de Hidroginástica e Ginástica. 

Biblioteca Comunitária  Na Biblioteca Comunitária da SUÃO existem cerca de 7 mil exemplares, 

distribuídos por diversas categorias. Este espaço pode ser utilizado por qualquer 

membro da população para leitura, pesquisa, realização de trabalhos escolares, 

utilização da Internet. Foram desenvolvidas atividades de leitura com o Jardim de 

Infância de São Miguel de Machede. 

Gabinete da Papelada Com esta atividade, semelhante à Loja do Cidadão, ajudamos os Micaelenses na 

resolução de certos assuntos de índole mais burocrática. A ajuda passou, 

essencialmente, pelo preenchimento de documentos a serem entregues nas 

secções administrativas em Évora (Repartição de Finanças, Segurança Social, 

Câmara Municipal, etc.), bem como pagamentos de água, eletricidade, 

telefone.  

Visitas de Estudo Estas visitas têm como principais finalidades o conhecimento de novas e outras 

realidades e, também, o convívio entre os participantes. Durante o ano de 2018 

foram realizadas 2 visitas de estudo abertas a toda a comunidade (Elvas e Lisboa) 

e 2 visitas circunscritas a alunos da Escola Comunitária (Universidade de Évora, 

Diário do Sul).  

Serão do Sermão na Suão/Palestras Ao longo do ano de 2018, realizámos palestras dirigidas aos nossos alunos do 

Curso de Educação de Adultos e aos Alunos do Gabinete do Desenrascanço. 

Organizaram-se, ainda, Serões do Sermão para toda a população micaelense. 

Jornal Comunitário Menino da Bica Durante o mês de Dezembro, elaborámos mais uma edição do Jornal Comunitário 

“O Menino da Bica” e distribuímos pela comunidade de São Miguel de Machede, 

assim como pelas entidades parceiras da Suão.  

Página de Internet/Facebook A página de Internet e o Facebook é um espaço privilegiado de comunicação 

com o exterior para que todos os cibernautas possam descobrir quais são as 

nossas atividades, através de informação de texto, vídeos e fotos. 

Gabinete do Desenrascanço 

Estudantil 

Os jovens estudantes organizam-se em grupos, sob a orientação das técnicas e 

de algumas voluntárias, para receberem apoio escolar e mediação no seu 

processo de ensino-aprendizagem, assim como saídas pedagógicas.  

Suão TV Foram elaboradas, e depois apresentadas, através do canal youtube da Suão TV, 

mais emissões deste telejornal. Com este projeto divulgam-se, junto dos 

micaelenses e de outros interessados, toda a informação dos acontecimentos 

culturais, sociais e festivos que vão acontecendo em São Miguel de Machede. 

 

 

Andanças da Suão/Formação 

Recursos Humanos 

Durante o ano 2018, a Suão promoveu a organização de trocas de experiências 

no âmbito do associativismo. Este projeto incluiu a participação da Suão em 

congressos e seminários e a formação dos técnicos. 

Feira de São João Em 2018, participámos, novamente, na Feira de São João, em Évora, com um 

stand conjunto da freguesia de São Miguel de Machede onde foram expostos 

materiais alusivos às atividades desenvolvidas na Associação. 

Porta Solidária Com este projeto, a Suão continuou a dar apoio a famílias Micaelenses que 

tenham algum tipo de necessidade e que a apresentem à Suão. 

Circuito da Aldeia 

 

 

Em 2018, a Escola Comunitária da Suão continuou a receber alunos em contexto 

escolar ou institucional, pessoas com necessidades educativas especiais e grupos 

de seniores institucionalizados, através do qual os participantes têm contacto com 

as rotinas de São Miguel de Machede. 

2M Acervo digital com informações e registos acerca da vila de São Miguel de 

Machede. 


