
Projeto de Promoção do Sucesso Educativo, do Combate ao Insucesso Escolar Precoce e da Exclusão 
Social, aprovado no âmbito do Portugal 2020, em articulação com os Agrupamentos Escolares e Escola 
Não Agrupada do Concelho de Vila Franca de Xira, executado por uma equipa multidisciplinar.

O PROJETO MUNICIPAL CALEIDOSCÓPIO pretende desenvolver estratégias de promoção do sucesso 
escolar e de combate ao insucesso escolar precoce e à exclusão social das crianças e jovens e famílias 
do concelho de Vila Franca de Xira, em cooperação com as escolas e com as entidades locais, através 
de atividades estruturadas, potenciadoras do desenvolvimento de competências pessoais e sociais de 
uma inserção social, de sucesso educativo, utilizando metodologias de educação não formal.

O que é?

O PROJETO MUNICIPAL CALEIDOSCÓPIO, pretende desenvolver um conjunto de 22 atividades, 
gratuitas para os seus beneficiários, utilizando diversas parcerias, estratégias e metodologias, 
seguindo entre outras, as linhas orientadoras da Carta Educativa do Concelho de Vila Franca de Xira, do 
Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE), bem como as políticas de promoção do 
acesso aos Direitos Humanos e Sociais referidas na Carta Social Europeia Revista. Todos estes 
documentos procuram provocar uma mudança social no território aos seguintes níveis: contrariar o 
pessimismo e o conformismo, desconstruir crenças de incapacidade e insuficiência, promover e 
estimular a igualdade de oportunidades no acesso aos Direitos, atenuando preconceitos e estereótipos 
associados às pessoas e ao contexto.

Actividades?

O PROJETO MUNICIPAL CALEIDOSCÓPIO é uma grande oportunidade de intervir na comunidade, 
estimulando assim melhorias na qualidade da intervenção social do Concelho de Vila Franca de Xira. O 
projeto intervém nos 9 Agrupamentos Escolares do Concelho e 1 Escola Não Agrupada, num total de 54 
Escolas.

Onde?

O PROJETO MUNICIPAL CALEIDOSCÓPIO conta com uma equipa multidisciplinar, constituída por 
elementos com experiência em educação, psicologia e terapia da fala, que funciona em estreita 
articulação com as estruturas internas dos agrupamentos, no sentido de promover a continuação dos 
seus objetivos.

 1 Coordenador Geral;
 1 Técnico Administrativo;
 6 Psicólogos (Áreas da Clínica e Educacional);
 5 Animadores Socioculturais;
 1 Educador Social;
 1 Terapeuta da Fala.

A equipa?

O PROJETO MUNICIPAL CALEIDOSCÓPIO destina-se a crianças e jovens do pré-escolar ao 12º ano, às 
famílias e à comunidade educativa (docentes e não docentes), centrando-se na participação juvenil, 
permitindo aos jovens fazerem-se ouvir; estimular competências e auto-confiança; incentivá-los a 
assumirem responsabilidades pelas suas ações e decisões; oferecer novas abordagens na solução de 
problemas; promover o sucesso educativo, prevenindo o insucesso escolar e o seu abandono precoce.

Para quem?

O PROJETO MUNICIPAL CALEIDOSCÓPIO pretende ao longo de 36 meses de execução (início a 
02/10/2017 e termo a 30/09/2020), realizar uma intervenção, que permita dar respostas às 
necessidades identificadas, contribuindo para uma melhoria significativa da vida dos seus beneficiários 
e destinatários. 

a) O valor base é nulo uma vez que a Operação ainda não foi implementada b) Informação não facultada 
pela fonte dos dados. Refere a Área Metropolitana de Lisboa a este propósito que a Direção Geral das 
Estatísticas da Educação não disponibilizou taxas de alunos com níveis negativos no 1º ciclo, porque o 
seu apuramento assenta em dados que não são de reporte obrigatório. c) Os valores correspondem à 
média dos anos letivos 2014/2015 e 2015/2016; d) Os valores correspondem ao ano letivo 2014/2015;
Fonte: Aviso de Candidatura LISBOA- 66-2016-22; Área Metropolitana de Lisboa, Ofício n.º 121/2017 de 
27/01/2017 segundo dados da Direção Geral das Estatísticas da Educação.

Qual a duração?

As atividades são gratuitas para os beneficiários do PROJETO MUNICIPAL CALEIDOSCÓPIO e são 
realizadas em contexto escolar.

Neste Projeto Municipal Caleidoscópio o custo total elegível é de 1.166.477,76€, comparticipado em 
50% pela União Europeia – Por Lisboa (Fundo Social Europeu - FSE) em 583.238,88€ e com um 
investimento financeiro de 50% da CMVFX, ou seja, de 583.238,88€.

Quanto custa?

O PROJETO MUNICIPAL CALEIDOSCÓPIO, tem os seguintes indicadores de realização e resultado e visa 
contratualizar, conforme Aviso de Concurso LISBOA-66-2016-22, as seguintes metas: 

Quais as metas?

O PROJETO MUNICIPAL CALEIDOSCÓPIO tem como objetivos: 

 I. Promover a inclusão, o sucesso e a prevenção do abandono escolar precoce, tendo em vista o  
 reforço da coesão social, a igualdade de oportunidades e a adequação das respostas educativas;
 
 II. Desenvolver ações comunitárias que potenciam o envolvimento parental no percurso escolar do  
 aluno e a melhoria da relação escola-família-comunidade; 
 
 III. Contribuir, em conjunto com as atividades das áreas curriculares e não escolares, para a identi 
 ficação dos interesses e aptidões dos alunos, de acordo com o seu desenvolvimento global e nível  
 etário, de desenvolvimento de competências centradas na criatividade, qualidade, inovação e em  
 preendedorismo.

Para que serve?

Classificação 
Identificação da Atividade no formulário vs Ações 

no Aviso de Candidatura 
Atividade/Ação do Projeto “Caleidoscópio” 

Ações de Capacitação 

Ações que promovam o conhecimento científico, 

tecnológico, cultural, artístico e empreendedor 
Ciclo Mentes Empreendedoras 

Ações que promovam a aquisição de competências 

pela cultura e as artes; 
Animação de Recreios 

Reforço do apoio aos alunos na educação pré-escolar 

e nos ensinos básico e secundário, através da 

promoção de atividades físico-motoras promotoras 

da integração entre pares e da gestão de conflitos 

potenciadoras do sucesso escolar e da aproximação 

da relação escola-comunidade; 

Programa de Competências Pessoais e 

Sociais (gestão de conflitos) 

Filosofia para Crianças (Pré escolar e 1º 

Ciclo) 

Programa de CPS (Bullying e Ciberbullying) 

Reforço do apoio aos alunos, nomeadamente através 

de equipas multidisciplinares que assegurem 

respostas multinível, incluindo apoios sociais e 

saúde na educação pré-escolar e nos ensinos básico 

e secundário; 

Inside the Class 

Pedagogia Diferenciada 

Avaliação e Apoio Psicológico 

Ações de “enriquecimento curricular” , 

complementares às já desenvolvidas pelas escolas, 

que se revelam adequadas à promoção do sucesso e 

à prevenção do abandono; 

Métodos e Hábitos de Estudo 

Campanhas de 

sensibilização, 

informação, 

divulgação e 

promoção 

Dinamização de sessões informativas das 

empresas/empregadores nas escolas que 

promovam a orientação dos alunos para áreas com 

maior oferta de emprego, bem como ações que 

reforcem o envolvimento dos mesmos no 

planeamento, implementação e monitorização da 

oferta formativa desenvolvida nos respetivos 

territórios; 

Fórum de Profissionais (OEP) 

Laboratório de Marketing de Ideias 

Sessões sobre Empreendedorismo Juvenil 

Sessões sobre Literacia Familiar Financeira 

Encontros, 

seminários, 

Workshops, ações de 

divulgação 

Ações de caráter transversal, destinadas a 

sensibilizar a comunidade envolvente da escola para 

a área de educação para a cidadania e igualdade de 

género; 

Sessões de Igualdade de Género, Exclusão 

Social e Não Discriminação 

Sessões de Prevenção da Violência no 

Namoro 

Sessões sobre Saúde Mental 

Sessões sobre a Identidade e Género 

Sessões de Comportamento de Risco 

Sessões de Economia Verde e Reciclagem 

Iniciativas que promovam a aproximação dos 

alunos às suas comunidades; 

Family Lab 

Seminários, Workshops e Ações de 

Divulgação 

Estudos 

Ações de monitorização e de avaliação de medidas 

e de dispositivos de prevenção do abandono escolar 

e de promoção do sucesso educativo dos alunos 

Boas Práticas  

 
Quadro 1 – Atividades Aprovadas no PROJETO CALEIDOSCÓPIO 

Quadro 3 - Indicadores de realização e resultado constantes do Aviso LISBOA- 66-2016-22 para a PI 10.1

Aviso LISBOA- 66-2016-22 Valor Base Meta Ano Alvo 

Indicador de 

Realização 

Agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas envolvidos na operação a) 10 2020 

Medidas de cada operação implementadas a) 80% 2020 

Indicadores de 

Resultado 

Redução da taxa de alunos do 1º, 2º e 3º 

ciclo e secundário com níveis negativos 

(a pelo menos uma disciplina) dos anos 

curriculares abrangidos c) 

1º ciclo b) 

42,6% > = 10% 2020 

2º ciclo 39,9% 

3º ciclo 54,1% 

Secundário 33,9% 

Diminuição da taxa de retenção e 

desistência nos anos curriculares 

abrangidos d) 

1º ciclo 5,05% 

14,3% > = 25% 2020 

2º ciclo 12,8% 

3º ciclo 15,4% 

Secundário 24,2% 
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