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Realizou-se, no passado dia 19 de maio, o Seminário final do 
Projeto Municipal Caleidoscópio (PMC), na Sociedade 
Filarmónica Recreio Alverquense, em Alverca do Ribatejo, no 
âmbito das Jornadas da Educação, e contou com a presença de 
cerca de 80 participantes.

Com o objetivo de contemplar os resultados alcançados, as 
dificuldades superadas e as boas práticas implementadas e 
passíveis de reproduzir noutros projetos, este evento refletiu o 

conteúdo de outro produto do Projeto, o Manual de Boas 
Práticas, o qual se encontra em fase de finalização, partilhando 
não só boas práticas no âmbito da promoção do sucesso 
educativo, como também testemunhos dos principais 
beneficiários e parceiros. 

A sessão de abertura contou com a presença do Presidente da 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita, que 
reforçou a importância da presença do PMC nos Agrupamentos 
Escolares (AE) e Escola Não Agrupada (ENA) do Concelho, como 
forma de se promover o sucesso escolar através da educação 
não formal.

A apresentação do PMC ficou a cargo das coordenadoras, 
Vanessa Caldeira, coordenadora do Projeto desde o seu início 
até 14/10/2020, e Patrícia Pereira, atual coordenadora. Esta 
sessão contou com um resumo do enquadramento do PMC, o 
seu sumário executivo, objetivos, indicadores, recursos 
humanos, financiamento, atividades e evolução dos mesmos 

nas duas fases de execução do Projeto.

A conferência intitulada “A Educação Não-Formal na Escola 
Inclusiva”, a cargo do Professor Doutor Vitor Cruz, mostrou a 
necessidade de ensinar a aprender e a pensar, considerando o 
funcionamento da mente e das emoções.

O Painel I “Capacitar para melhor intervir – a intervenção com 
docentes, técnicos especializados e pessoal não docente”, e o 
Painel II “De mãos dadas com a família rumo ao sucesso 
escolar - atividades dirigidas a alunos e encarregados de 
educação”, contaram com a participação dos técnicos do PMC e 
representantes de todos os beneficiários do projeto – alunos, 
pais, educadores, professores, técnicos especializados, 
assistentes operacionais e diretores de escolas, tendo sido 
apresentado, de forma sintética, o trabalho desenvolvido nas 
várias atividades, seguido do testemunho dos respetivos 
beneficiários.

No terceiro e último painel, “Ir mais além com o projeto 
Caleidoscópio”, estiveram presentes Ana Isabel Rodrigues, 
chefe de equipa multidisciplinar para a gestão do pacto para o 
desenvolvimento e coesão da AML no âmbito do Portugal 2020, 
o diretor do Departamento de Educação da Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira, Pedro Montes, e o Diretor-Geral da 
Educação, José Vítor Pedroso. 

O encerramento da sessão contou com a apresentação da 
música “Nasci para amar a natureza”, criada no âmbito do 
Conto “Tenho um ninho a morar na minha varanda”.  

SEMINÁRIO “PROJETO MUNICIPAL CALEIDOSCÓPIO”
DECORREU NO ÂMBITO DAS JORNADAS DA EDUCAÇÃO

A saúde mental sempre foi um tema de destaque para o Projeto 
Municipal Caleidoscópio, tendo ganho maior visibilidade com a 
situação pandémica que atravessamos. Desde o seu início que 
a Equipa Multidisciplinar do PMC conta com a participação de 
vários psicólogos clínicos, e mais recentemente com um 
psicólogo forense e da exclusão social, facultando assim um 
novo leque de respostas a nível terapêutico ao Município.
 
Esta resposta reflete-se em abordagens de apaziguamento de 
múltiplas problemáticas emocionais, comportamentais e 
perturbações de personalidade. Ao longo deste percurso foram 
diversos os casos de sucesso que completaram o seu processo 
terapêutico, através dos seguintes resultados: aquisição de 
competências emocionais/sociais; aumento da autoestima, 
autoconceito e autoconhecimento; responsabilização pelas 
questões académicas; gestão emocional; controlo/domínio da 
impulsividade e comportamentos desviantes; aquisição de 

REFLEXÃO: O VALOR DA PSICOLOGIA NA PROMOÇÃO
DA SAÚDE MENTAL

No dia 1 de junho, o Projeto Municipal Caleidoscópio realizou 
uma atividade alusiva ao Dia Mundial da Criança, no formato 
online, e contou com a presença de 28 turmas de escolas do 1. 
° ciclo do ensino básico Concelho. 

A atividade consistiu na visualização da história “Tenho um 
ninho a morar na minha varanda”, da autora e animadora 

sociocultural do Projeto, Ana Mestre, seguida de perguntas 
exploratórias da história e um debate filosófico sobre os temas 
abordados. No final, as crianças puderam questionar, e expor 
as suas dúvidas e curiosidades, à autora do livro, 
proporcionando assim um momento de partilha entre a mesma 
e as crianças.

CALEIDOSCÓPIO ASSINALA O DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

Realiza-se nos próximos dias 12, 13 e 15 de julho as últimas 
ações de capacitação, com o tema "Gestão de conflitos - 
reflexões e partilhas", dirigidas às Assistentes Operacionais, 
nos Agrupamentos de Escolas Professor Reynaldo dos Santos, 
Póvoa de Santa Iria, Pedro Jacques de Magalhães e D. António 
de Ataíde.

No passado mês de março, o Agrupamento de Escolas de 
Vialonga contou com a participação de 59 assistentes 
operacionais, em duas sessões presenciais, e a Escola 
Secundária Gago Coutinho com a presença de 24 assistentes 
operacionais numa sessão virtual através da plataforma Zoom.

+ FORMAÇÃO PARA ASSISTENTES OPERACIONAIS TERMINA EM JULHO 

PARA ENTRAR
EM CONTACTO

COM O CALEIDOSCÓPIO
caleidoscopio.2020@cm-vfxira.pt

estratégias para uma maior tolerância à frustração; 
apaziguamento do bem-estar psíquico em problemáticas de 
cariz disruptivo, emocional, comportamental, psicológico e/ou 
psiquiátrico; entre outros.

Desta forma, a valência de avaliação e acompanhamento em 
psicologia disponibilizado pelo Projeto, atua ao nível da 
promoção do sucesso educativo e prevenção do abandono 
escolar, os quais poderão contribuir para um maior bem-estar 
emocional/psicológico nos alunos e proporcionar uma maior 
disponibilidade psíquica para a aquisição das aprendizagens, 
assim como nas suas relações com adultos e pares, bem como 
motivação e envolvimento para os conteúdos académicos, tudo 
questões inerentes à promoção de uma boa saúde mental.

A Equipa do Caleidoscópio


