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Durante a interrupção letiva do Natal teve lugar a primeira 
parte da Ação de Capacitação de Animação de Recreios, uma 
iniciativa no âmbito da gestão interpessoal dirigida a 
Assistentes Operacionais de diversos estabelecimentos de 
ensino do Concelho.

As referidas sessões tiveram como principal objetivo melhorar 
as relações interpessoais entre os técnicos envolvidos, com 

vista à promoção de uma comunicação mais eficaz entre todos 
os atores do processo educativo.
 
No total participaram cerca de 276 Assistentes Operacionais, 
que voltarão para um novo momento de partilha e informação 
durante a pausa letiva da Páscoa.

+ GESTÃO INTERPESSOAL 
AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DE ANIMAÇÃO DE RECREIOS 

ANO NOVO 
+ JOVENS EMPREENDEDORES NO CONCELHO
Durante o início deste ano, o Projeto Municipal Caleidoscópio 
vai apostar na realização de sessões de promoção do em-
preendedorismo juvenil destinadas aos alunos do 6.º ano do 
2.º Ciclo do Ensino Básico.

Esperando contribuir para a melhoria de qualidade de vida 
dos participantes, as sessões visam capacitar os jovens 
para a eficaz resolução de problemas, bem como estimular 
a sua criatividade, espírito empreendedor e inovador.

PRÓXIMOS EVENTOS // FEVEREIRO’19
AMOR NÃO É DOR!  //  PREVENIR A VIOLÊNCIA NO NAMORO
A propósito do Dia de São Valentim, também conhecido pelo 
Dia dos Namorados, o Projeto Caleidoscópio irá promover um 
conjunto de Ações de Sensibilização e Prevenção da Violência 
no Namoro.

Dirigidas a alunos do 8.º ano 3.º Ciclo do Ensino Básico 
dos vários Agrupamentos Escolares do Concelho, estas 
ações pretendem prevenir comportamentos abusivos e 
violentos durante a fase de namoro, promovendo assim 
relacionamentos saudáveis entre os jovens.

CALEIDOSCÓPIO APOSTA DA PROMOÇÃODE COMPETÊNCIAS
PESSOAIS E SOCIAIS
TESTEMUNHO

MEDITAÇÃO É A NOVA ALIANÇA DO PROGRAMA
DE FILOSOFIA PARA CRIANÇAS
TESTEMUNHO

A Equipa Multidisciplinar do Projeto Municipal Caleidoscópio 
desenvolve o Programa de Treino de Competências Pessoais e 
Socias junto dos alunos do 4º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico 
do Concelho de Vila Franca de Xira desde o arranque do 
Projeto, no passado ano letivo (2017/2018). Até à presente 
data, cerca de 1100 crianças já beneficiaram deste programa. 

As atividades foram estrategicamente planeadas de modo a 
promoverem o desenvolvimento de competências pessoais e 
sociais, que servem como fatores protetores no combate ao 
insucesso escolar precoce, à exclusão social e à promoção do 
sucesso educativo. Através de metodologias de educação 
não-formal, como as dinâmicas de grupo, prevê-se que as 
crianças compreendam a importância do desenvolvimento das 
competências que são trabalhadas e treinadas durante todo o 
programa. É esperado que ocorram mudanças internas e que 

sejam generalizadas para os diversos contextos em que as 
crianças se inserem.
 
De um modo geral, as crianças revelam interesse, motivação, 
envolvimento e elevada capacidade de reflexão sobre as 
atividades e competências desenvolvidas. Confiamos que a 
mudança ocorre em cada uma delas, a nível interno e 
individual e que com isso, conseguimos promover o sucesso 
educativo e gerar mudanças transversais a pessoas e espaços. 
Como lhes é dito em sala de aula: “Vamos tentar ser pessoas 
melhores, pessoas boas… Se cada um de nós o for, o mundo 
será um lugar bom e feliz!”. Acreditamos que estamos no bom 
caminho!

Testemunho da Dra. Sara Bico, Psicóloga Educacional do Projeto Caleidoscópio

Entrar nas salas de Jardim-de-infância e dinamizar sessões de 
Filosofia para Crianças tem sido muito prazeroso e gratificante 
para a Equipa Multidisciplinar do Projeto Municipal 
Caleidoscópio. O paralelismo de Educar para Pensar e Meditar, 
tendo como ponto de partida as histórias, por intermédio de 
diversos temas, permite desenvolver nas crianças, a 
capacidade de pensamento e de raciocínio levando-as a refletir 
sobre as suas respostas e justificar as suas afirmações. A 
Meditação, surge este ano letivo, como técnica aliada à 
Filosofia que, permite no final de cada sessão, tranquilizar a 

mente e ajudar as crianças, numa melhor gestão intelectual e 
emocional. 

Testemunho da Dra. Cátia Cabrito, Animadora Sociocultural do Projeto 
Caleidoscópio
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