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A segunda parte da ação de capacitação para Assistentes 
Operacionais, com o tema “Animação de Recreios: Reflexões e 
Partilhas”, foi ministrada no final do mês de março, para os 
Agrupamentos de Escolas de Vialonga e Escola Secundária 
Gago Coutinho.

O Agrupamento de Escolas de Vialonga dinamizou esta 
atividade no dia 29 de março, contando com a presença de 59 
Assistentes Operacionais em duas sessões. Já a Escola 

Secundária Gago Coutinho 
recebeu a dinamização a 30 de 
março, por videoconferência, 
com a participação de 24 
Assistentes Operacionais, onde 
a participação e feedback foram 
bastante positivos.

ASSISTENTES OPERACIONAIS RECEBEM FORMAÇÃO
SOBRE ANIMAÇÃO DE RECREIOS

Segundo a definição da UNESCO (1977) a Animação 
Sociocultural (ASC) assenta num conjunto de práticas sociais 
que têm como finalidade estimular a iniciativa, bem como a 
participação das comunidades no processo do seu próprio 
desenvolvimento e na dinâmica global da vida sociopolítica em 
que os indivíduos estão integrados.

A ASC intervém em diversos âmbitos, podendo desenvolver 
projetos em três áreas relevantes: cultural, social e educativa.
No PMC, a ASC insere-se no âmbito educativo e tem um papel 
fulcral na dinamização e mobilização do público, contribuindo 
para o sucesso das atividades, almejando a transformação 
socioeducativa.

Assim, dá um contributo importante na apropriação de regras 
de socialização por parte das crianças e jovens de forma lúdica, 
através da educação não formal, ajudando-as a comunicar, a 
interagir socialmente e a “descobrir o mundo”.

Ajuda igualmente a estabelecer uma comunicação positiva 
entre alunos, docentes, não docentes e instituições. 

No âmbito da ASC são exercidas as seguintes funções:
- Programação de atividades e elaboração de planos globais.
- Implementação das atividades nas escolas do concelho.
- Promoção e orientação de grupos de ação e de reflexão.
- Formação, visando a transmissão de conteúdos e alteração de 
atitudes.
- Avaliação e monitorização de resultados.

A Equipa do Caleidoscópio

REFLEXÃO: ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL NO
PROJETO CALEIDOSCÓPIO

No âmbito das comemorações do Dia da Mãe, que este ano se 
celebra a 2 de maio, o projeto Caleidoscópio oferece às mães o 
encontro “Pais Descomplicados: simplificar a gestão das 
emoções”. O encontro pretende que os pais melhorem a gestão 
das suas emoções e compreendam e apoiem a regulação das 
emoções dos seus filhos.

Esta sessão, com duração de uma hora, será orientada por Dina 
Filipa, formada em psicologia e psicopedagogia, com 
certificação internacional em coaching de alta performance e 

Dina Filipa partilhará o seu conhecimento e responderá às 
questões das mães e pais que participem na iniciativa.

especialista em trabalhar 
com pais de crianças e 
adolescentes. Destina-se à 
comunidade do Concelho de 
Vila Franca de Xira e 
realiza-se pelas 10h00, na 
plataforma online Zoom, 
com capacidade para 300 
participantes. 

DIA DA MÃE ASSINALADO PELO CALEIDOSCÓPIO

No dia 16 de abril decorre a ação “Dar voz à Terapia da Fala”, 
iniciativa que pretende comemorar o Dia Internacional da Voz.
Esta formação será ministrada por Ricardo Matos, terapeuta da 
fala do PCM, que, com o seu conhecimento e experiência com o 
público escolar, partilhará no que consiste a terapia da fala, 
quais os contextos de intervenção, benefícios, sinais de alerta 
da sua necessidade, implicação das perturbações da fala no 
desenvolvimento infantil e sucesso escolar. 

A palestra será realizada através da plataforma Zoom entre as 
18h30 e 19h30, é dirigida a educadores, professores do 1.º 
CEB, pais e encarregados de educação do Concelho de Vila 
Franca de Xira, com capacidade para 100 participantes.
As inscrições são obrigatórias e gratuitas através de ficha de 
inscrição, até ao dia 15 de abril (link - 
https://www.cm-vfxira.pt/pages/4473).

CALEIDOSCÓPIO MANTÉM ATIVIDADES
EM TEMPO DE PANDEMIA

DIA INTERNACIONAL DA VOZ ASSINALADO COM SESSÃO SOBRE TERAPIA DA FALA

Com o confinamento, o Projeto Municipal Caleidoscópio (PMC) 
teve de se reajustar e procurar soluções criativas para que as 
suas atividades continuassem a ser desenvolvidas, envolvendo 
alunos, professores e as respetivas famílias, tornando-se mais 
desafiante, quer para os técnicos do projeto, quer para as 
escolas.

Neste sentido, o Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde, 
manteve o Programa de Competências Pessoais, Sociais e 
Emocionais junto de 74 crianças, assim como o Agrupamento 
de Escolas do Bom Sucesso, que concluiu o Programa de 
Métodos e Hábitos de Estudo para 75 alunos do 5.º ano do 2.º 

Ciclo do Ensino Básico. Desta 
forma, foi dada a oportunidade 
às crianças de continuarem a 
participar de forma ativa, ainda 
que à distância, em atividades 
extracurriculares.

Crianças e jovens de todos os 
Agrupamentos de Escolas beneficiaram ainda de Avaliação e 
Acompanhamento Terapêutico em Psicologia e Terapia da Fala, 
ao longo deste segundo confinamento.

SEMINÁRIO “DIVERSIFICAR APRENDIZAGENS
NO CONTEXTO ESCOLAR” 

O Projeto Municipal Caleidoscópio realiza, a 19 de maio, o 
seminário “Diversificar aprendizagens no contexto escolar”, na 
Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense, em Alverca do 
Ribatejo, integrando as Jornadas de Educação, que decorrem ao 
longo do mês de maio.

Este evento terá a presença da sua equipa técnica, dos 
representantes dos destinatários das atividades, e ainda com a 

preleção do Professor Doutor Vítor Cruz, da Faculdade de 
Motricidade Humana. 

Será um momento único de partilha do que foram estes quatro 
anos de execução do Projeto, dos muitos sucessos, das 
dificuldades ultrapassadas, bem como dos recursos 
desenvolvidos.
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