
CALEIDOSCÓPIO
PROJETO

MAIS
SUCESSO
EDUCATIVO

CALEIDOSCÓPIO
PROJETO

T 263 285 600 ESTÁ A RECEBER ESTA NEWSLETTER PORQUE A SUBSCREVEU OU POR NOS TER CONTACTADO RECENTEMENTE. ESTA NEWSLETTER É ENVIADA QUANDO 
OPORTUNO. DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO NACIONAL SOBRE COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS (DECRETO-LEI N.º 7/2004), PODERÁ SOLICITAR A REMOÇÃO 
DO SEU ENDEREÇO ATRAVÉS DO EMAIL CALEIDOSCOPIO.2020@CM-VFXIRA.PT.

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA
PRAÇA AFONSO DE ALBUQUERQUE, N.º 2
2600-093 VILA FRANCA DE XIRA

ENTIDADE PROMOTORA: COFINANCIADO POR:

PROJETO PROMOVIDO PELA
CÂMARA MUNICIPAL
DE VILA FRANCA DE XIRA

NEWSLETTER // CALEIDOSCÓPIO
#14
MAI
2019

Durante a interrupção letiva da Páscoa teve lugar a segunda 
parte da Ação de Capacitação de Animação de Recreios 
destinada a Assistentes Operacionais de Escolas do Concelho.
Subordinada ao tema “Animação, Arte e Terapias”, a referida 
ação foi promovida em sete Agrupamentos Escolares e na 
Escola Não Agrupada do Concelho de Vila Franca de Xira, 
abrangendo um total de 271 Assistentes Operacionais. 

A ação teve como principal objetivo dotar as participantes de 
estratégias e ferramentas visando a implementação futura, em 
contexto de recreio escolar, de dinâmicas que diminuam o nível 
de violência entre alunos, estimulando o espírito desportivo e 
de fair-play, o respeito pelas regras, bem como a participação 
e integração de alunos com dificuldades de comunicação e/ou 
de relacionamento na comunidade escolar.  

ASSISTENTES OPERACIONAIS BENEFICIAM DE + FORMAÇÃO

Com o propósito de promover um ambiente equilibrado e da 
não perpetuação da violência entre pares nas escolas, o 
Programa de Competências Pessoais e Sociais, através à 
abordagem dos temas Bullying e Cyberbullying, decorrerá 

durante o mês de maio, com 8 sessões de sensibilização 
dirigidas a turmas do 6.º ano do Ensino Básico do Concelho, 
esperando-se a participação de cerca de 200 alunos.

SESSÕES SOBRE BULLYING E CYBERBULLYING

Dirigido a Pais e Encarregados de Educação de alunos do 
Jardim de Infância e do 1º Ciclo do Ensino Básico do 
Agrupamento de Escolas de Alhandra, S. João dos Montes e 
Calhandriz, o Projeto Municipal Caleidoscópio desenvolveu, no 
passado dia 8 de maio, um Workshop de Nutrição e 

Alimentação Saudável, no Jardim de Infância dos Cotovios.
Neste mesmo âmbito, o Projeto também desenvolveu, para 
alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento de 
Escolas do Bom Sucesso, um Workshop de Nutrição e 
Alimentação Saudável, no passado dia 16 de maio.

WORKSHOP DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

O Projeto Municipal Caleidoscópio voltou a estar presente no 
Festival da Juventude, que decorreu nos dias 15 a 17 de maio, 
em Vila Franca de Xira, com um stand onde foram 
apresentadas todas as atividades desenvolvidas nos 
Agrupamentos de Escolas do Concelho. 

Neste âmbito o público mais jovem foi convidado a participar 
num jogo sobre Literacia Familiar e Financeira, onde tiveram 
oportunidade de aprofundar os seus conhecimentos sobre 

gestão de orçamento familiar. Passaram pelo stand cerca dde 
754 alunos. 

Com o intuito de captar a atenção dos jovens para o 
movimento associativo e cultural do Concelho, o Festival da 
Juventude proporciona um diversificado programa de 
animação, abrangendo as mais diversas áreas de expressão 
artística, desporto, artes urbanas e exposições.

CALEIDOSCÓPIO PRESENTE NO FESTIVAL DA JUVENTUDE

Dando continuidade ao trabalho que tem vindo a ser 
desenvolvido pelo Projeto Caleidoscópio, no sentido de 
informar e esclarecer alunos sobre necessidade de adotar 
comportamentos saudáveis e preventivos na área da 
Sexualidade, volta a ter lugar um conjunto de sessões 
subordinadas ao tema da Sexualidade Responsável, Emoções 
e Afetos. 

Desta feita serão abrangidos cerca de 125 alunos das turmas 
do 7º ano do Agrupamento de Escolas de Vialonga e do Bom 
Sucesso, que serão assim sensibilizados para os riscos e 
consequências nefastas que determinados comportamentos 
poderão representar para a sua saúde.

ESCLARECER E INFORMAR SOBRE COMPORTAMENTOS DE RISCO:
SEXUALIDADE, EMOÇÕES E AFETOS

PERTO DE 400 ALUNOS RECEBEM AÇÕES
DE SENSIBILIZAÇÃO PARA UM NAMORO SAUDÁVEL
Com o objetivo de consciencializar os jovens para a gravidade 
e o impacto que uma relação de namoro violenta pode ter nas 
suas vidas decorrem, durante o mês de maio, 15 sessões de 
sensibilização dirigidas a turmas dos 7.º e 8.º anos de Escolas 
do Concelho, onde se estima venham a participar 
aproximadamente 375 alunos.

Procurando desconstruir estereótipos de género, durante 
as sessões serão lançados alguns temas para debate e 
reflexão dos alunos, tais como: “No namoro, deves ter 
direito a decidir sobre o teu Corpo”, “O ciúme e a 
humilhação não têm lugar e o respeito deve imperar” ou 
“Uma relação amorosa saudável dever ser alicerçada em 
confiança, afeto, carinho, cumplicidade, felicidade”.

VOLTAM SESSÕES SOBRE ECONOMIA VERDE E RECICLAGEM
A EB1 de Á-dos-Loucos, Agrupamento de Escolas de Alhandra, 
será o cenário das próximas sessões de Economia Verde e 
Reciclagem, onde participarão aproximadamente 60 alunos 
dos 3º e 4º anos de escolaridade. 
Refletir com os alunos sobre como promover um crescimento 

ambiental sustentável e uma eficiente utilização dos 
recursos disponíveis, são preocupações que o Projeto 
Municipal Caleidoscópio volta assim a trazer para discussão 
com os alunos. 

SESSÕES SOBRE SAÚDE MENTAL
Durante as várias etapas da nossa vida, deparamo-nos com 
diferentes momentos marcados por alegrias, sucessos, mas 
muitas vezes tristezas e insucessos.  Termos a capacidade de 
nos ajustar e adaptar a estes desafios, aumenta a nossa 
resiliência e torna-nos melhores pessoas. Para isso, será 
importante, não descurar a nossa saúde mental e procurar 

estabelecer um equilíbrio com a nossa saúde física.
Nesse sentido, o Projeto Municipal Caleidoscópio realizou 
em abril e maio, sessões sobre saúde mental, no 
Agrupamento de Escolas do Forte da Casa, abrangendo 
cerca de 60 alunos do 12º ano do Curso de Ciências e 
Tecnologias.

CERTIFICAR EM PEDAGOGIA DIFERENCIADA
O Projeto Municipal Caleidoscópio desenvolveu mais uma Ação 
de Capacitação, subordinada ao tema Pedagogia Diferenciada, 
certificada e dirigida a Docentes dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino 
Básico. A referida sessão teve lugar no dia 22 de maio, na 

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira, e foi dinamizada 
pelo Professor Doutor José Morgado, docente no Instituto 
Superior de Psicologia Aplicada – ISPA, estando presentes 
cerca de 77 docentes. 

25 DE MAIO, DIA DA FAMÍLIA

DIA DA CRIANÇA

No âmbito da comemoração do dia da Família, efeméride que 
se assinala no sábado dia 25 de maio, o Projeto Caleidoscópio 
irá desenvolver uma atividade de Filosofia para Crianças, 
dirigida a Pais e Filhos, no Museu do Neo-Realismo, em Vila 
Franca de Xira, entre as 14h30 e 16h00. 

Esta ação tem participação gratuita e dirige-se a crianças 
que frequentem o 3.º ano de escolaridade. Convidamos as 
famílias a participarem! 

EM AGENDA \\ JUNHO

À semelhança do ano anterior, o Projeto Municipal Caleidoscópio estará presente nas 
comemorações do Dia Mundial da Criança, que têm lugar nos dias 1 e 2 de junho, na 
Quinta Municipal da Piedade, Póvoa de Santa Iria, dinamizando uma atividade de Filosofia 
para Crianças subordinada ao tema “Mundo da Fantasia”. 
Contamos com a Vossa presença para juntos aprendermos e divertirmo-nos!

FINAL DO ANO LETIVO
Aproxima-se mais um final de ano letivo, a terminar em junho de 2019 e, nesse sentido, 
também as atividades do Projeto Caleidoscópio nas Escolas encerram para uma pausa. 
Uma pausa que irá permitir à Equipa Técnica, refletir sobre os trabalhos desenvolvidos, 
tendo em consideração todas as sugestões dos destinatários envolvidos e procurar 
responder aos próximos desafios. 

MAIS LITERACIA FAMILIAR FINANCEIRA!
No próximo mês de junho, o Projeto Municipal Caleidoscópio continuará a desenvolver 
ações de Literacia Familiar Financeira, desta feita dirigidas a alunos do 7º ano da Escola 
Básica Pedro Jacques Magalhães, em Alverca do Ribatejo.
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