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EIXOS DE INTERVENÇÃO  
 
 
EIXO 1 - SERVIÇO DE INOVAÇÃO SÓCIO-EDUCACIONAL DA LT 
- Estrutura de gestão, acompanhamento e monitorização do projeto. 
  
 
EIXO 2 – OBSERVATÓRIO 3i 
- Sistema de monitorização, avaliação e medição de impacto e eficácia das várias ações do PIICIE 
LT contempladas no eixo da Educação Positiva e Educação pela Inovação. 
  
 
EIXO 3 – EQUIPAS MULTIDISCIPLINARES 
A EMIC Cartaxo é composta por: 
- 1 Psicólogo Clínico 
- 1 Educador Social 
- 1 Animador Sociocultural 
 
 
 EIXO 4 – EDUCAÇÃO POSITIVA e EIXO 5 – EDUCAÇÃO PELA INOVAÇÃO 
- Considerando-se a necessidade de desenvolver a ligação da comunidade educativa ao território 
da Lezíria do Tejo, definiram-se estes dois eixos de intervenção para a dinamização e 
implementação de subprogramas e atividades que possibilitem o trabalho em torno do 
desenvolvimento de competências socioemocionais, a criatividade e a inovação, o pensamento 
crítico e a resiliência, o espírito de equipa, a autonomia, a literacia científica, tecnológica, cultural, 
e o intercâmbio de experiências. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
EIXO DA EDUCAÇÃO POSITIVA 
 
Academia de Inteligência Emocional | 
Consiste: 
- Realização de Avaliações e Acompanhamento Psicológico para todos os ciclos. O 
encaminhamento para acompanhamento da criança/jovem pode ser realizado:  

● Através da EMAEI dos dois agrupamentos Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita 
e Agrupamento de Escolas D. Sancho I); 

● Por solicitação do Encarregado de educação; 
● Por auto-sinalização do próprio jovem; 
● Existe também a possibilidade de articulação com o serviço de Psicologia da Ação Social 

da Câmara Municipal do Cartaxo. 
Os acompanhamentos englobam as seguintes vertentes: 

● Intervir psicologicamente em saúde emocional junto da comunidade escolar;  
● Realização de sessões de avaliação e psicometria psicológica e psicossocial;  
● Sessões lúdico-psicopedagógicas - gestão de emoções, resolução de conflitos, fomentar 

o autoconhecimento e a autoestima; 
- Realização de Workshops/ Ações de sensibilização/ Seminários/ Colóquios; 
- Implementação de um Programa de Oficinas Criativas de Inteligência Emocional em contexto de 
sala de aula que consiste num treino de competências socioemocionais; 
 
Educação Parental Positiva Consciente | 
Consiste: 
- Implementação de Grupos de Pais / Cuidadores de crianças dos 3 aos 6/8 anos e dos 8 aos 18 
anos; 

● Grupos de Pais: 3-8 anos “Anos Incríveis” 8º Grupo. Início - 23/11/2021; 
● Grupos de Pais: 8-18 anos “Mais família mais jovem”. 

- Realização de Ciclos de seminários de treino de competências parentais; 
- Acompanhamento Psicológico Parental (3-18 anos); 
- Acompanhamento Parental Individual – Coaching Parental (3-6/8 anos). 
  
Bootcamps | 
Consiste: 
- Realização de Bootcamps Academia de Talentos (2º e 3º CEB); 
- Realização de Bootcamps de Empreendedorismo Criativo (Ensino Secundário). 
 
Mindfulness | 
Consiste: 
- Realização de Workshops de Meditação Mindfulness para Professores/as, Educadores/as e 
técnicos das Equipas Multidisciplinares de Intervenção Comunitária; 

● Formação/Reforço de Competências Mindfulness: Educadores Pré-Escolar; Docentes 
1ºCEB; Docentes 2ºCEB. 

- Programa de Oficinas Criativas de Meditação Mindfulness em contexto de sala de aula em todas 
as turmas do Jardim de Infância, 1º e 2º CEB, nomeadamente: 

● Oficinas criativas de Meditação Mindfulness em contexto de sala aula; 
● Pausa M (Treino de atenção consciente); 
● Sensibilização e suporte à prática do Mindfulness em casa pelas crianças e pais; 
● Implementação do Dia do Mindfulness. 

  
Educação para a igualdade na Lezíria do Tejo | 

● Workshops de sensibilização para a comunidade educativa.  



 
EIXO DE EDUCAÇÃO PELA INOVAÇÃO 
 
Labmóvel - Laboratório Móvel de Inovação e Aprendizagem CTEM | 
Consiste: 
- Oficinas Criativas para Professores e EMIC’s; 
- Roadshow pela Lezíria do Tejo. 

● Dinamização - 24 a 30 maio de 2022 - AEDSI 02 a 08 junho de 2022 – AEMM. 
 
Espaços Municipais de Inovação - Salas do Futuro | 
Consiste: 
- 2 Salas do Futuro – um espaço em cada Agrupamento (Agrupamento de Escolas Marcelino 
Mesquita e Agrupamento de Escolas D. Sancho I) 
- Realização de aulas na Sala do Futuro - Potenciar Educação para as CTEM, através do uso de 
tecnologias digitais potenciadoras de inovação pedagógica - do Pré-Escolar ao Secundário. 
- Estas salas têm como intuito estimular a motivação para os conteúdos escolares, desenvolver 
competências ao nível do conhecimento, da comunicação escrita e verbal, da criatividade, 
desenvolver componentes expressivas e artísticas e potenciar o trabalho em equipa, melhorando 
assim as capacidades sociais.   
- Workshops dirigidos aos Professores; 
 
 
 
Aulas na Natureza| 
Consiste: 
- As Aulas na Natureza são, aulas de cariz não formal em contexto exterior, seja ele uma reserva 
natural, um parque ambiental ou uma zona geológica de referência. Os destinatários das Aulas 
na Natureza, são os alunos das turmas do 3ºCEB. Pretende-se estimular nos professores a tarefa 
de mediador, atribuindo aos alunos o papel principal no seu processo de aprendizagem global. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cofinanciado por: 
 

 

O PIICIE LT 

“A EDUCAÇÃO É A ARMA MAIS 

PODEROSA QUE PODEMOS USAR 

PARA MUDAR O MUNDO” 

Nelson Mandela 


