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Que este início de aulas represente o começo de uma saudável 
e sábia aventura, são os Votos do Projeto Municipal 

Caleidoscópio para todos aqueles que continuam a acreditar 
que juntos para mais sucesso educativo.

MENSAGEM DO PROJETO MUNICIPAL CALEIDOSCÓPIO
PARA O INÍCIO DO 2º PERÍODO LETIVO

As formações são sempre momentos de aprendizagens e de 
reciclagem de conhecimento. Neste sentido considerou-se 
pertinente dar voz através do testemunho de uma formanda.
“Achei o tema da formação interessante, muito atual e de 
grande relevância. Obrigada por me ajudarem a constatar, que 

o meu dia a dia, se compõe destes grandes exemplos. 
Encontro-me disponível, para novas aprendizagens”.

(Fernanda Fonseca, Assistente Operacional do AE Pedro 
Jacques de Magalhães)

TESTEMUNHO DE UMA ASSISTENTE OPERACIONAL
FORMAÇÃO ASSISTENTES OPERACIONAIS - INTERRUPÇÃO FÉRIAS DE NATAL

Durante o mês de janeiro serão realizadas sessões de 
prevenção de comportamento de risco dirigidas oito turmas do 
6.º ano de escolaridade do Agrupamento de Escolas Pedro 
Jacques de Magalhães, abrangendo um total de 215 alunos.

Estas atividades, promotoras da reflexão sobre direitos e 
deveres de cidadania e sobre a prevenção de Comportamentos 
de Risco no âmbito da Sexualidade, Emoções e Afetos, têm 
como objetivo enfatizar o conceito de sexualidade responsável.

SESSÕES SOBRE SEXUALIDADE, EMOÇÕES E AFETOS VISAM
PREVENIR COMPORTAMENTOS DE RISCO

Decorrerão durante o mês de fevereiro, desta vez no 
Agrupamento de Escolas de Vialonga, oito sessões sobre 
Comportamentos de Risco: Sexualidade, Emoções e Afetos, 

Interrupção Letiva do Carnaval

Vem aí um evento especial, 
Que se chama Carnaval.
Vamos todos brincar, pular e saltar 
E a nossa comunidade escolar alegrar.
Nos recreios escolares o Anim@baú vamos usar,
Todos juntos vamo-nos divertir, rir e jogar.
É nestes jogos que aprendemos, socializamos, crescemos, 
rimos, ouvimos e nos expressamos.
Com a equipa do Projeto Municipal Caleidoscópio podes contar,
Para na escola o sucesso educativo alcançar.   

Soraia Ruivo 
Animadora Sociocultural do Caleidoscópio

abrangendo o mesmo número de turmas do 7.º ano de 
escolaridade.

FEVEREIRO DE 2020

CONTINUAM EM FEVEREIRO AS SESSÕES SOBRE
DE COMPORTAMENTOS DE RISCO

PROMOVER BRINCADEIRAS MAIS INCLUSIVAS ATRAVÉS
DE FORMAÇÃO DIRIGIDA A ASSISTENTES OPERACIONAIS 
Teve lugar durante a interrupção letiva das férias de Natal 
mais um conjunto de ações no âmbito da formação em 
animação de recreios. Desta feita foram 15 as sessões 
promovidas, subordinadas ao tema “Anim@baú e as suas 
brincadeiras inclusivas”. As ações, onde participaram 237 
Assistentes Operacionais de oito agrupamentos escolares do 
nosso Concelho, tiveram como objetivo sensibilizar aquelas 
profissionais para a importância do seu papel no recreio das 
nossas escolas, refletindo sobre o modo de brincar na 
diversidade e a importância da Inclusão no contexto escolar.

Para a implementação desta nova componente da Atividade 
Animação de Recreios, o “Animabaú”, o Município de Vila 
Franca de Xira, através do Projeto Municipal Caleidoscópio, 
ofereceu a cada Escola Básica do Concelho, um baú com 
materiais pedagógicos, perfazendo um total de 34 baús.

Durante os próximos meses as referidas escolas contarão 
ainda com a presença semanal de um técnico do Projeto 
Municipal Caleidoscópio que promete trazer novas 
dinâmicas, mais inclusivas, às brincadeiras, numa mais 
valia para alunos, Assistentes Operacionais e Professores.

DESMITIFICAR PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL EM SESSÕES
DIRIGIDAS A ALUNOS DO 12.º ANO
Dirigida a alunos do 12.º ano de escolaridade da Escola 
Secundária Gago Coutinho, teve lugar, durante o passado mês 
de dezembro, a atividade “Saúde Mental”, que consiste num 
conjunto de ações preventivas com o intuito de alertar para o 
conhecimento das patologias e riscos inerentes à saúde 
mental. 

Com a referida ação pretendeu-se desconstruir 
preconceitos e levar os alunos a desmistificar diferenças 
para que, futuramente, em situações de doença física ou 
doença mental procedam exatamente da mesma forma. 
Foram abrangidas duas turmas do 12º ano, num total de 
19 alunos.
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