Designação do projeto – Planos integrados e inovadores de combate ao insucesso escolar
Código do projeto - NORTE-08-5266-FSE-000102
Objetivo principal – Investir na educação, na formação e na formação profissional para
aquisição de competências e a aprendizagem ao longo da vida
Região de intervenção - Norte
Entidades beneficiária Município de Viana do Castelo
Data de aprovação – 11/01/2018
Data de início – 01/09/2017
Data de conclusão – 31/08/2020
Custo total elegível 849.878,00€
Apoio financeiro da União Europeia - FSE 722.396,30€
Apoio financeiro público nacional/regional – 127.481,70€

Objetivo
Contribuir para a melhoria do sucesso educativo dos alunos, reduzindo as saídas precoces do
sistema educativo, combatendo o insucesso escolar (taxa de retenção e desistência), reforçando
a equidade no acesso à educação e melhorando a qualidade e a pertinência das aprendizagens
dos alunos e das competências adquiridas.
Atividades
Este projeto contempla 4 ações:
1ª - Colocação de Equipa Multidisciplinar, nos Agrupamentos de Escolas do Concelho, para
intervir diretamente no acompanhamento dos alunos que revelem maior dificuldade de
aprendizagem, associado essencialmente a problemas de ordem social que implicam risco de
abandono escolar, comportamentos desviantes ou violadores dos deveres do aluno e se
encontrem na iminência de ultrapassar os limites de faltas;
2ª - Colocação de professores de Expressão e Educação Musical nos estabelecimentos do 1º
Ciclo do Ensino Básico com a coordenação e supervisão pedagógica, em parceria com os
Agrupamentos e articulação direta com professores de Educação Musical e com os professores
titulares de turma;
3ª – Ciência em Rede - exploração dos conteúdos programáticos e curriculares com turmas do
1º e 2º ciclo, através de uma metodologia de descoberta de diferentes espaços naturais, através
de saídas de campo, que permitam explorar, interpretar e demonstrar a importância da
biodiversidade e a necessidade de tomada de medidas e ações que conduzam à conservação da
natureza;
4ª - Promoção e divulgação o trabalho desenvolvido no âmbito das diferentes ações do projeto.
Resultados esperados/atingidos
Espera-se, com este projeto, contribuir para a melhoria do sucesso educativo dos alunos,
reduzindo a retenção, o absentismo, o abandono e combater o insucesso escolar, contribuindo,
desta forma, para atingir os níveis escolares do País.

