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Com uma taxa de execução física de 95,5%, é francamente 
positivo o balanço do segundo ano de implementação do 
Projeto Municipal Caleidoscópio no nosso Concelho, no que diz 
respeito ao cumprimento dos indicadores estabelecidos 
aquando da sua candidatura.

De setembro de 2018 a agosto de 2019, foram desenvolvidas 
21 das 22 atividades aprovadas na candidatura ao 
Portugal2020, abrangendo 8549 Alunos, 123 Pais e 
Encarregados de Educação, 358 Docentes e 307 
Assistentes Operacionais.

As atividades realizadas foram, em grande parte, enquadradas 
pelo Plano de Atividades aprovado, garantindo o alinhamento 
estratégico entre os objetivos operacionais do projeto e os 
objetivos e iniciativas programadas pelas 10 Unidades 
Orgânicas Escolares Concelhias, no inicio do ano letivo 
2018/2019. 

Houve, ainda, a necessidade de responder a novos desafios, 
propostos pelos Agrupamentos Escolares, Associações de Pais 
e Comunidade Escolar, nomeadamente:

\\ Realização de workshops de Nutrição nos Agrupamentos de 
Escolas de Alhandra, Sobralinho e S. João dos Montes e Bom 
Sucesso para Pais e Encarregados de Educação e Alunos do 3º 
Ciclo;

\\ Participação no Festival da Juventude 2019, com um stand 
de divulgação e promoção do projeto junto da população 
juvenil, através do jogo de Literacia Familiar e Financeira e de 
um quiz sobre as atividades do projeto;

\\ Participação no Seminário “Educação 4.0: (Per)Cursos 
Profissionais”, representados pelos alunos dos Cursos 
Profissionais que beneficiaram da atividade “Laboratório de 
Marketing de Ideias”;

\\ Dinamização de sessões de Filosofia para Crianças e Pais, no 
âmbito das comemorações do Dia Mundial da Criança;

\\ Realização do Programa de Promoção de Competências 
Pessoais e Sociais para alunos do 9.º ano de escolaridade do 
Agrupamento de Escolas Pedro Jacques de Magalhães.

\\ BALANÇO POSITIVO
Segundo ano do Projeto Caleidoscópio cumpre objetivos e supera expetativas

Reuniões de auscultação, entre a equipa do Projeto 
Caleidoscópio e todas as Direções Escolares, no sentido de 
planear as atividades deste novo ano escolar.

Foram ainda implementados, um pouco por todo o Concelho:

- 10 workshops sobre Métodos e Hábitos de Estudo e 
Divulgação da Campanha Parental “Juntos para + Sucesso 
Educativo” \\ Programa Family Lab

- 6 workshops dirigidos a Diretores de Turma dos 5.º anos de 
escolaridade de quatro Agrupamentos Escolares \\ Programa 
Inside the Class

- 12 reuniões com as Coordenadoras das Assistentes 
Operacionais dos agrupamentos Escolares \\ Programa 
Animação de Recreios

\\ EM SETEMBRO, ACONTECEU …

\\ NOVIDADES A CAMINHO
Naquele que será o terceiro ano de implementação do Projeto 
no nosso Concelho, ano letivo 2019/2020, muitas são as 
novidades, surpresas e desafios, preparadas pelo Equipa do 
Caleidoscópio, entre elas:

\\ Filosofia para Crianças 

O programa que visa promover o debate filosófico entre as 
crianças, surge com novas temáticas, como a identidade, a 
convivência social, a inclusão e o respeito. Este ano letivo foi 
estendido aos alunos do 2.º ano de escolaridade.

\\ Métodos e Hábitos de Estudo

Programa que visa aumentar as competências escolares dos 
alunos dotando-os de autonomia em termos de organização e 
planeamento de estudo. Dirigido inicialmente a alunos do 5.º 
ano, o programa foi estendido aos alunos dos 7.º e 10.º anos 
de escolaridade. Foi ainda incluído um workshop para Pais, 
Encarregados de Educação e para Diretores de Turma.

\\ Animação de Recreios

Para além das já habituais ações de formação para as 
Assistentes operacionais, que decorrem nas interrupções 
letivas do Natal e Páscoa, este ano o programa apresenta 
uma nova componente. Anim@Baú é o nome de uma nova 
ação, que consiste na presença semanal, nas escolas do 
1.º Ciclo do Ensino Básico, de técnicos das áreas da 
Animação Sociocultural e Educação Social,  que darão o 
seu contributo para a dinamização dos recreios escolares.

\\ Family Lab 

Com o objetivo de caraterizar o envolvimento parental ao 
nível do concelho de Vila Franca de Xira, o programa 
integrará, neste ano letivo, a Campanha Parental “Juntos 
para + Sucesso Educativo”, que tem como destinatários 
docentes e alunos dos 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico, e 
respetivos Pais e Encarregados de Educação. Será 
desenvolvida em articulação com os Agrupamentos 
Escolares e Associações de Pais.

\\ PRÓXIMOS EVENTOS 
O Projeto Municipal Caleidoscópio prepara o lançamento de 
uma Campanha de Educação Parental, que será realizada 
mediante o preenchimento de um inquérito online, enviado 
pelos Diretores de Turma de cada agrupamento Escolar.

Este questionário é dirigido a alunos, pais/encarregados de 
educação e docentes dos 2º e 3º ciclos de ensino básico. 
Pretende-se com esta iniciativa caraterizar o envolvimento das 
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famílias no percurso escolar dos seus educandos, aferindo 
quais os impactos dessa participação. 

Colabore no seu prenchimento e contribua para + Sucesso 
Educativo das nossas crianças e jovens!


