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Devido ao novo confinamento e com o regresso do Ensino à 
Distância, o calendário escolar foi reajustado. Neste sentido, os 
alunos continuaram a ter aulas no Carnaval e a Páscoa terá 
apenas uma semana de interrupção letiva, de 29 de março e 
fim a 1 de abril.

As datas para terminar o ano letivo também sofreram 
alterações, para o Pré-escolar, 1.º ciclo e 2.º ciclo será 8 de 
julho; 7.º, 8.º e 10.º ano de escolaridade termina a 23 de junho 
e para 9.º, 11.º e 12.º ano terminará a 18 de junho.

CALENDÁRIO ESCOLAR REAJUSTADO

A atividade “Avaliação e Acompanhamento Terapêutico em 
Psicologia e Terapia da Fala”, do Projeto Municipal do 
Caleidoscópio, está a ser implementada, tanto através de 
sessões online, como com recurso a envio de boletins 

individualizados. No total, 75 alunos dos agrupamentos escolas 
e escola não agrupada do concelho de Vila Franca de Xira 
beneficiam deste acompanhamento.

APOIO TERAPÊUTICO COM SESSÕES ONLINE

A Terapia da Fala atua na prevenção, avaliação, intervenção e 
estudo científico das perturbações da comunicação humana, 
englobando não só todas as funções associadas à compreensão 
e expressão da linguagem oral e escrita, mas também outras 
formas de comunicação não-verbal. Intervém, ainda, ao nível 
da deglutição (passagem segura de alimentos e bebidas através 
da orofaringe de forma a garantir uma nutrição adequada). 

A Terapia da Fala pode ser indicada em indivíduos de todas as 
idades – recém-nascidos, crianças, jovens, adultos ou idosos – 
com ou sem patologias diagnosticadas, tendo por objetivo geral 
otimizar as capacidades de comunicação e/ou deglutição do 
indivíduo, melhorando, assim, a sua qualidade de vida.

A deteção precoce das alterações da fala e da linguagem é 
fundamental, de forma a permitir a orientação para equipas 
especializadas de intervenção, preferencialmente na idade 
pré-escolar. 

O objetivo principal é que as dificuldades estejam ultrapassadas 
na altura de iniciação da escolaridade básica, permitindo que a 
criança adquira todos os pré-requisitos para a aprendizagem da 
leitura e da escrita.

As alterações da fala e da linguagem constituem o problema 
mais frequente no desenvolvimento infantil. O impacto da sua 

permanência ao longo da idade escolar pode interferir 
negativamente na literacia e socialização.

Quando recorrer à terapia da fala?

- tem mais de 2 anos e ainda não fala; 
- tem dificuldade em interagir com os outros;  
- tem dificuldade em se fazer perceber;  
- troca sons (na fala) ou letras (na escrita);  
- tem dificuldade em compreender os outros;  
- fala muito alto e fica rouco com frequência;  
- gagueja ou faz esforço para falar;  
- tem problemas de audição e na fala; 
- tem/teve uma alteração craniofacial (p.e. fenda labiopalatina) 
que trouxe consequências ao nível da fala e/ou deglutição;  
- está a fazer tratamento ortodôntico e precisa de treinar a fala 
e/ou a motricidade oral;  
- está impedido/a de falar e precisa de outra forma de 
comunicação temporária ou definitiva.

Atendendo a que o desenvolvimento da linguagem continua a 
evoluir até aos 15 anos, sendo que mesmo na idade adulta 
mantém-se o enriquecimento linguístico, nunca é tarde para 
otimizarmos as nossas capacidades de comunicação e/ou 
deglutição, contribuindo para uma melhor qualidade de vida.

A Equipa do Caleidoscópio
 

REFLEXÃO: A TERAPIA DA FALA, QUE BENEFÍCIOS?

No próximo mês de abril, terá início uma ação de formação 
sobre nutrição dirigida aos encarregados de educação do 
Agrupamento de Escolas do Bom Sucesso, integrada na 
atividade Learning Lab, através da plataforma zoom.
Esta ação pretende dotar os encarregados de educação de 
conhecimentos e ferramentas essenciais na adoção de uma 
alimentação saudável para todo o seu agregado familiar e será 
ministrada pela nutricionista Rita Teixeira.

ATIVIDADES DO PROJETO MUNICIPAL CALEIDOSCÓPIO
REAJUSTADAS DEVIDO AO CONFINAMENTO

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE NUTRIÇÃO

O Projeto Municipal Caleidoscópio (PMC) reprogramou as suas 
atividades (Programa de Competências Pessoais, Sociais e 
Emocionais; Filosofia Para Crianças e Métodos e Hábitos de 
Estudo) de forma a serem dinamizadas via aulas síncronas. 

As atividades foram adaptadas, tendo sido reduzida a sua 
duração para aproximadamente 30 minutos, adaptando-se ao 
formato das atividades letivas em ensino à distância devido à 
suspensão das atividades letivas e o recurso ao ensino à 
distância.

Seguindo as orientações da Direção-Geral dos 
Estabelecimentos Escolares, a quantidade dos conteúdos foi 
diminuída de forma a apostar-se na qualidade das 
aprendizagens.
 
Caso não seja possível esta modalidade síncrona, o PMC 
preparou-se para implementar o Programa de Competências 
Pessoais, Sociais e Emocionais e de Filosofia para Crianças, na 
modalidade de boletins, a enviar para a turma, por intermédio 
do professor ou do educador, tendo como principal objetivo 
assegurar a continuidade das atividades assim como apoiar as 
famílias no período de confinamento.

PROJETO MUNICIPAL DO CALEIDOSCÓPIO ASSINALA
A CHEGADA DA PRIMAVERA

O Projeto Municipal Caleidoscópio irá celebrar a Primavera, que 
chega dia 20 de março, com o início da atividade “Filosofia para 
crianças”. 

Através de uma história contada aos mais pequenos do 
pré-escolar, intitulada “Tenho um ninho a morar na minha 

varanda”, da autora e animadora do Projeto, Ana Mestre. Esta 
história conta com personagens carismáticas e fala da 
primavera, da alegria das cores nas flores, árvores e plantas, 
os passarinhos e os seus ninhos, assim como aborda questões 
importantes para filosofar com as crianças. 
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