Mais Escola, Mais Sucesso
Código Operação

Estado

Data Submissão

Custo Total

Investimento
elegível

Taxa
comparticipação

NORTE-08-5266FSE-000069

Submetida

22/06/2017

179.908,11€

179.908,11€

85%

Resumo: A candidatura “Mais Escola, Mais Sucesso” surge na sequência da implementação do Plano Integrado e Inovador de
Combate ao Insucesso Escolar do AVE e consiste na criação de uma equipa multidisciplinar para intervir, de forma articulada
entre o Município e o Agrupamento de Escolas, no seio da comunidade escolar mondinense por forma a contribuir para a
promoção e qualificação do sucesso escolar.
Esta equipa será composta por técnicos da área da educação, serviço social e reabilitação psicomotora que, para além de
acompanhar todo o processo de implementação do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar da
Comunidade Intermunicipal do Ave, intervirá numa lógica de potenciação do trabalho desenvolvido pelo Agrupamento de
Escolas na implementação do seu Plano de Ação Estratégica, que reflete as necessidades específicas dos seus alunos e sugere
uma ingerência ajustada aos contextos locais, por forma a garantir a sua continuidade no pós 2020.
Pretende-se, portanto, com esta resposta, intensificar o apoio às escolas na implementação de projetos e boas práticas que
promovam a melhoria do rendimento escolar e que trabalhem o processo de inclusão social dos alunos com o recurso a soluções
complementares de educação não formal, capacitação ao nível das competências parentais, sociais e emocionais. Que previnam
o insucesso evitando focarem-se em estratégias de atuação meramente remediativas.
Objetivos:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Capacitar os encarregados de educação de competências parentais;
Estabelecer uma articulação mais próxima entre as escolas, os alunos e as famílias para potenciar o sucesso escolar;
Estimular o interesse e a motivação dos alunos pelas atividades escolares, estabelecendo parcerias entre a escola e a
área da cultura e desporto;
Inovar no combate ao insucesso escolar;
Aumentar a consciência, a participação ativa e o envolvimento dos parceiros da rede institucional local no combate ao
insucesso escolar;
Melhorar as relações interpessoais em contexto escolar;
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