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Com o objetivo de prevenir a violência no namoro, decorrem, 
durante o mês de fevereiro, sete sessões de sensibilização 
para turmas do 8. º ano do 3º Ciclo do Ensino Básico. 

Espera-se a participação de aproximadamente 210 alunos de 
Estabelecimentos de Ensino do Concelho de Vila Franca de 
Xira.

Sendo na Escola que os adolescentes passam a maior parte do 
seu tempo, considera-se que este é, por excelência, o local 
privilegiado para a promoção de uma cultura de respeito, de 
igualdade e de não-violência. 

+ AMOR, - DOR!
PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA NO NAMORO

LIDERANÇA, CRIATIVIDADE E GRANDES IDEIAS!
EDUCAR PARA O EMPREENDEDORISMO

MARÇO’ 19 

“Ser Empreendedor é ter visão, energia, liderança, 
organização e criatividade” (José Dornelas, 2007, 
Empreendedorismo na Prática). 

A promoção das capacidades de liderança e criatividade dos 
jovens do Concelho é uma das apostas do Projeto Municipal 
Caleidoscópio no mês de fevereiro, com a realização de seis 
sessões de divulgação sobre empreendedorismo juvenil. 

Estas sessões, que contam com a participação de perto de 
duas centenas de alunos do 6.º ano de escolaridade, têm 
como objetivo promover uma atitude criativa, inovadora e 
positiva, dotando-os ainda de competências para uma 
melhor resolução de problemas.

\ AMBIENTE
Em março têm início as sessões de sensibilização sobre 
Economia Verde, destinadas a alunos do 3. º ano do 1º Ciclo 
do Ensino Básico, sobre o tema “Reciclagem”. Estas novas 
sessões visam refletir, em conjunto com os alunos, sobre a 
importância da reciclagem, da renovação de materiais usados 
e na sua reutilização.

\ COMPORTAMENTO RESPONSÁVEL

Vão continuar a ser implementadas em contexto escolar as 
sessões de prevenção de Comportamentos de Risco, quer 
sobre o tema “Sexualidade Responsável, Emoções e Afetos”, 

como também sobre o tema “Consumos”. As sessões, 
dirigidas a alunos do 7.º ano do 3. º Ciclo do Ensino 
Básico, visam a promoção de comportamentos saudáveis e 
responsáveis. 

\ BULLYING E CYBERBULLYING
Destinado aos jovens do 6. º ano de escolaridade, o 
Programa de Competências Pessoais e Sociais, dedica-se 
no próximo mês de março aos temas do Bullying e 
Cyberbullying, com o intuito de promover um ambiente 
equilibrado e de não violência entre os jovens.
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MARÇO, MÊS DA PRIMAVERA E DA PRESERVAÇÃO DA NATUREZA.
TESTEMUNHO

O Projeto Municipal Caleidoscópio recomenda a leitura do Livro 
“A Árvore Generosa” de Shel Silverstein (1964), recomendado 
também pelo Plano Nacional de Leitura. Os alunos dos nove 
Agrupamentos Escolares do Concelho de Vila Franca de Xira 
têm interpretado o livro supramencionado, de forma bastante 
ativa e dinâmica. Esta história, que nos fala da relação entre 
uma árvore e um menino, mostra que para agradar ao menino 
que ama, a árvore oferece tudo. A sua generosidade não tem 

fim, ainda que isto signifique a sua própria destruição.

Sensibiliza para a preservação da Natureza e demonstra ser 
uma importante lição sobre a importância de dar e receber na 
relação com os outros.

Testemunho da Dra. Filipa Graça, Psicóloga Educacional do Projeto Caleidoscópio


