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Ao longo do mês de março, cinco turmas do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico do concelho de Vila Franca de Xira, que 
representam cerca de 120 alunos, terão a oportunidade de 
participar nas Sessões de Economia Verde e Reciclagem 
promovidas pelo Projeto Municipal Caleidoscópio. Esta 
atividade de sensibilização tem como objetivo contribuir para a 

criação de uma nova literacia ambiental junto dos mais jovens, 
potenciando a consciência ecológica das crianças participantes, 
e o seu envolvimento ativo em tomadas de decisão e 
alterações de comportamento em prol de um futuro mais 
sustentável.

AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
RECICLAR, RENOVAR E REUTILIZAR, É O QUE ESTÁ A DAR!

Procurando ir de encontro às necessidades diagnosticadas 
junto das Escolas do nosso Concelho, foram promovidas pelo 
Projeto Municipal Caleidoscópio treze sessões do Programa de 
Competências Pessoais e Sociais dedicado ao tema Bullying e 
Cyberbullying, nas quais foram abrangidas cerca de quatro 
centenas de alunos do 6.º ano de escolaridade. 

Na tentativa de desconstruir preconceitos e estereótipos 
sociais, as referidas sessões proporcionaram aos envolvidos a 
oportunidade de compreender o outro, integrar o modo de ser, 
de se relacionar, de sentir e viver de outros atores sociais com 
comportamentos não necessariamente idênticos aos seus, 
adquirindo assim maior respeito por si próprios e pelos seus 
pares.

A DOR É SEMPRE REAL!
DIZER NÃO AO BULLYING E CYBERBULLYING

INFORMAR E PREVENIR 
UM POR TODOS E TODOS CONTRA OS COMPORTAMENTOS DE RISCO

EM ABRIL DESTACAMOS

Sendo a adolescência a etapa da vida onde se alicerçam 
comportamentos, tem sido um dos objetivos do Projeto 
Municipal Caleidoscópio promover, junto desta faixa etária, 
estilos de vida saudáveis.

Neste sentido, foram desenvolvidas em quatro turmas do 3.º 
Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento de Escolas da Póvoa 
de Santa Iria, atividades de reflexão sobre a prevenção de 

Comportamentos de Risco, onde participaram 
aproximadamente 80 alunos.

Cientes da importância do conhecimento e da informação 
na tomada de decisões conscientes, as sessões tiveram 
como propósito informar, alertar e prevenir 
comportamentos de risco no âmbito da sexualidade e dos 
consumos.

\ Realização da segunda parte da Ação de Capacitação 
sobre Animação de Recreios, destinada a Assistentes 
Operacionais dos Agrupamentos de Escolas e Escola Não 
Agrupada (ENA) do Concelho. 

\ Sessão sobre Técnicas de Atendimento ao Público 
destinada a Assistentes Técnicos de um dos Agrupamentos de 
Escolas do Concelho.

\ Sessões de sensibilização sobre Literacia Familiar e 
Financeira, destinadas a seis turmas do 7.º ano de 
escolaridade. Ao dotar os alunos de conhecimentos, 

ferramentas e competências de literacia financeira, as 
sessões visam promover boas práticas na gestão dos 
orçamentos familiares, de forma potenciar, futuramente, 
uma maior estabilidade financeira dos participantes e, 
consequentemente, maior qualidade de vida.
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