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Ciente da importância e atualidade do tema, o Projeto 
Municipal Caleidoscópio dará continuidade, durante o mês de 
novembro, ao conjunto de atividades que tem vindo a 
promover em torno da prevenção do bullying e cyberbullying, 
desta feita com ações nos Agrupamentos Escolares do Bom 
Sucesso e Professor Reynaldo dos Santos, abrangendo 
aproximadamente 100 alunos do 6.º ano de escolaridade.

Sob o lema “Se os outros aparentemente diferentes de ti 
são, o bullying e cyberbullying não são a tua solução!”, 
pretende-se atenuar os desequilíbrios de poder nas relações 
entre pares, que tão frequentemente incorrem em 
comportamentos agressivos, violentos e humilhantes, num 
reiterado abuso sobre as vítimas, nas mais diversas formas de 
violência, física, psicológica ou emocional.

PREVENÇÃO DE BULLYING E CYBERBULLYING COM
SESSÕES EM ALVERCA E VILA FRANCA DE XIRA

Transformar objetos usados em produtos novos, visando a 
preservação do meio ambiente e favorecendo o 
desenvolvimento económico, é o princípio subjacente à 
Reciclagem que urge, cada vez mais, colocar em prática. 

É com este propósito que o Caleidoscópio chega às Escolas do 
1.º Ciclo do Ensino Básico do nosso Concelho, através de uma 
atividade que procura alertar as crianças para os flagelos 
ambientais da nossa atualidade e, simultaneamente, 

consciencializar para a importância e impacto que pequenos 
gestos quotidianos podem ter na reversão dos mesmos.

Durante o mês de novembro a referida atividade prevê 
abranger aproximadamente 50 alunos, de duas turmas de 1.º 
ano do de escolaridade do Agrupamento de Escolas Professor 
Alves Redol.

1.º CICLO COM ATIVIDADES PARA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Assinala-se a 28 de novembro o Dia Internacional das Cidades 
Educadoras. Enquanto elemento da Associação Internacional 
das Cidades Educadoras (AICE) e, por inerência, da Rede 
Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras (RTPCE), o 
Município de Vila Franca de Xira preparou uma agenda 
comemorativa, que decorrerá entre os dias 25 de novembro e 
1 de dezembro.

O Projeto Municipal Caleidoscópio associa-se à efeméride 
através de 4 ações que decorrerão na referida semana - três 
sessões sobre Bullying e Cyberbullying, dirigidas a turmas do 
6.º ano do Agrupamento Escolar Professor Reynaldo dos 
Santos, e uma sessão sobre Economia Verde e Reciclagem, 
dirigida a alunos do 1. º ano do Agrupamento Escolar Alves 
Redol.

CALEIDOSCÓPIO PARTICIPA NA COMEMORAÇÃO
DAS “CIDADES EDUCADORAS”

“Nasci e resido no Concelho de Vila Franca de Xira e foi por cá 
que iniciei a minha prática profissional como psicóloga em 
projetos de intervenção local. Há alguns anos abracei outros 
desafios fora do concelho, mas há cerca de um ano, a 
possibilidade de integrar o projeto Municipal Caleidoscópio 
trouxe-me a vontade de voltar a dar o meu contributo como 
profissional e ajudar o concelho a manter o destaque nacional 
e internacional que ao longo dos anos alcançou através dos 

resultados da intervenção psicossocial e educativa junto das 
comunidades mais vulneráveis. O projeto municipal 
caleidoscópio é referência de boas práticas na promoção do 
Sucesso Educativo e o desafio constante para fazer mais e 
melhor nesse âmbito tem sido um incentivo constante à minha 
aprendizagem, reciclagem e evolução profissional” 

(Rita Mesquita dos Santos, Psicóloga)

TESTEMUNHO DE UMA TÉCNICA DO PROJETO
MUNICIPAL CALEIDOSCÓPIO

CASTANHEIRA DO RIBATEJO RECEBE SESSÕES DE
EMPREENDEDORISMO JUVENIL
Durante o mês de novembro, a atividade de 
Empreendedorismo Juvenil terá lugar no Agrupamento de 
Escolas D. António Ataíde, em Castanheira do Ribatejo, 
abrangendo seis turmas do 6.º ano de escolaridade, 
prevendo-se a participação aproximada de 132 alunos.

As sessões pretendem dar espaço à exposição de ideias 
inovadoras dos mais novos, demonstrando que a sua idade e 
inexperiência não são necessariamente um obstáculo para a 
sua colocação em prática.

A equipa do Caleidoscópio vai assim às salas de aula para 
desafiar a ajudar os jovens alunos a explorar as suas 
ideias, dando ferramentas para a concretização dos seus 
sonhos.

O empreendedorismo juvenil é um fenómeno cada vez 
mais frequente e são cada vez mais as pessoas que abrem 
o seu primeiro negócio, nas mais diversas áreas, antes de 
chegarem aos 30 anos de idade. 

IGUALDADE DE GÉNERO INCENTIVADA JUNTO DOS MAIS NOVOS
Educar para a Igualdade de género, formar para um futuro de 
iguais oportunidades, rendimentos, obrigações e direitos entre 
homens e mulheres, é uma das premissas do Caleidoscópio. 
Sob o desígnio da Igualdade de Género, Não 
Discriminação e Exclusão Social, a nossa Equipa preparou 

a atividade “Rotinas Familiares e Profissões”, que irá 
implementar, ainda durante este mês, junto de 66 alunos 
do 1.º ano do ensino básico de dois Agrupamentos 
Escolares - D. António de Ataíde e Alhandra, Sobralinho e 
São João dos Montes.

CALEIDOSCÓPIO RECEBE PROJETO MOÇAMBICANO
“ACADEMIA DE LÍDERES NO FEMININO”
Considerado como projeto de referência, em virtude das 
metodologias e estratégias inovadoras que tem vindo a 
implementar em todas as Escolas do Concelho, em prol 
da Promoção do Sucesso Educativo, no Combate ao 
Insucesso Escolar Precoce e Exclusão Social, foi com 
orgulho que a nossa Equipa acolheu, durante uma semana, 
um membro da Girl Move Academy.

A referida técnica, psicóloga, deste Projeto moçambicano que 
tem por objetivo inverter o ciclo de pobreza entre as mulheres 
daquele país, acompanhou de perto o trabalho da equipa 
multidisciplinar do projeto Caleidoscópio, observando as 
atividades e práticas desenvolvidas, para que algumas, delas 
devidamente adaptadas, possam ser replicadas no seu próprio 
contexto.

O Girl Move Academy é um projeto que pretende contribuir 
para inversão do ciclo de pobreza entre as mulheres 
moçambicanas. Trata-se de uma Academia de Líderes no 
Feminino que aposta na formação de uma nova geração de 

mulheres, capaz assumir um papel determinante nos eixos 
mais estratégicos, político, económico, social e cultural, do 
seu país. 

A referida academia lidera um novo modelo de educação 
com Programas inovadores que se cruzam entre si:

\\ CHANGE – Programa de Liderança e 
Empreendedorismo Social para mulheres moçambicanas 
entre os 20 e os 30 anos, licenciadas e com uma visão de 
futuro no seu país
\\ LEAD – Programa de Liderança Universitária para 
jovens universitárias, residentes em Nampula com perfil de 
liderança e capacidade de serem modelos de referência 
para as meninas mais novas, as Mwarusi
\\ BELIEVE, Mwaursi – Programa para meninas entre os 
12 e os 15 anos, as Mwarusis, a frequentar a 7. ª classe e 
residentes em Bairros vulneráveis de Nampula. 

(Retirado de https://www.girlmove.org/pt/ e https://www.montepio.org)

\\ PRÓXIMOS EVENTOS 
Atividade Animação de Recreios
À semelhança dos anos anteriores, decorrerão no mês de 
dezembro, durante a interrupção letiva das férias de Natal, as 
Formações decorrentes da Atividade Animação de 
Recreios, destinadas às Assistentes Operacionais de todas as 
Unidades Orgânicas Escolares do Concelho de Vila Franca de 
Xira.  
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