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Resumo Memória Descritiva  

                 1. Síntese do Projeto 

                 
Aviso:     ALT20-66-2019-46  PLANOS E PROJETOS INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR 

 

Designação do Projeto: +  Sucesso Educativo no Baixo Alentejo  
 

Âmbito Territorial:   NUT III - Baixo Alentejo  
 

                 
                 
Beneficiário Coordenador: 

            

                 

 

 
NIF Designação 

 

 

 
509761534 Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo 

 

 

                

                 
Outras entidades envolvidas (não beneficiárias): 

          

                

 

 
Tipo/Natureza dos parceiros (não beneficiários) 

 

 

 
Agrupamentos de Escolas, Escolas Profissionais, Municípios, Instituto Politécnico de Beja, Centros de Formação de Professores, outros. 

 

                 
Cronograma (Execução física) 

           

 

                

  
Início (dia/mês/ano) 01/01/2020 

    
Conclusão 

(dia/mês/ano) 
31/12/2022 

 

                 
Custo do Projeto 

             

                 

  
Custo Total Elegível 

       
893.340,29 Euros 

 

                 

  
Comparticipação Comunitária (FSE): 

     
759.339,25 Euros 

 

                 

  
Valor CIMBAL 

        
134.001,04 Euros 

 

                 

  
Taxa de Co-
financiamento        

85,00% 
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Memória Descritiva Complementar 

               
Designação do Projeto: +  Sucesso Educativo no Baixo Alentejo  

               
2. Justificação da necessidade e oportunidade da realização do projeto (diagnóstico) 

               

 
    A candidatura enquadra-se na estratégia do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE), criado através 
da Resolução do Conselho de Ministros nº 23/2016, e assume-se como um dispositivo de recurso e de suporte ao que os 
atores educativos (escolas, associações de pais, instituições locais, município) se propõem realizar ou que venham a querer 
realizar para potenciar as oportunidades de sucesso e respetiva qualidade, nomeadamente promovendo percursos 
educativos e formativos e criando/ aumentando condições de acesso à educação e ao sucesso escolar. 
    O diagnóstico realizado resulta do conhecimento que os municípios detêm sobre os seus territórios, assim como do 
trabalho efetuado no âmbito da Rede Intermunicipal de Educação onde os municípios refletiram sobre as problemáticas 
existentes a nível do ensino e muito em particular sobre as medidas a implementar na promoção do sucesso. A partilha de 
experiências e a reflexão sobre as medidas em execução por parte de 9 dos 13 municípios da CIMBAL também contribuíram 
para a identificação de problemas e de necessidades a suprir na candidatura supramunicipal. 
    Muito relevante para a construção da presente candidatura foi a realização da Mesa Redonda organizada pela CIMBAL no 
dia 5 junho sobre a Flexibilização Curricular onde participaram a Drª Teodolinda Magro Estrutura de Missão para a Promoção 
do Sucesso Educativo, a Profª. Ana Cláudia Cohen, Diretora do Agrupamento de Escolas de Alcanena e a Drª Antonieta 
Ferreira, Adjunta do Secretário de Estado da Educação. Direcionada para técnicos, professores e educadores da região, esta 
sessão foi bastante participada e promoveu uma reflexão sobre essa temática que está diretamente relacionada a promoção 
do sucesso escolar/combate ao insucesso. 
    Neste processo de construção do diagnóstico e identificação das atividades a desenvolver no âmbito da candidatura foram 
também ouvidos os Agrupamentos de Escolas da região numa reunião realizada a 17 de julho na CIMBAL. Nessa ocasião 
foram discutidas as propostas que vinham a ser trabalhadas pelos municípios, sendo incorporadas as perspetivas e sugestões 
das escolas na candidatura. 
    Importa ainda reconhecer que a baixa expectativa da comunidade local relativamente à importância da escola e da 
educação na promoção social constitui um constrangimento estrutural e transversal que importa superar. Para este efeito, e 
em linha com o princípio de criação de um vasto compromisso social sobre o desígnio natural do processo de escolarização, 
da função social da escola e do estabelecimento do sucesso como meta a atingir assumido no Plano Nacional de Promoção 
do Sucesso Escolar [PNPSE], será fundamental que o conjunto de Atividades a desenvolver possa contribuir para elevar o 
reconhecimento social e económico da educação e do conhecimento junto de todos os stakeholders relevantes (famílias, 
alunos, agentes económicos, profissionais de educação, etc.). 
    Em segundo lugar, considera-se absolutamente fundamental que a presente operação seja capaz de promover maior 
equidade no acesso a oportunidades diversificadas de aprendizagem, mitigando o efeito potencialmente adverso de fatores 
como a condição socioeconómica dos alunos e das suas famílias. Nesta matéria, será decisivo combinar o desenvolvimento 
de uma oferta suficientemente diversificada de oportunidades de aprendizagem com a garantia de condições de igualdade 
no acesso à sua frequência, o que poderá ser alcançado por via quer do seu caráter universal, quer da ativação de 
mecanismos de discriminação positiva. 
    A este nível, considera-se essencial que a presente operação possa acrescentar valor à ação isolada dos estabelecimentos 
escolares através do enriquecimento do espectro de conteúdos curriculares previstos na legislação em vigor e/ou da 
disponibilização de meios complementares de apoio ao reforço das aprendizagens por parte dos alunos. 
    Finalmente, e sem prejuízo do objetivo estrito (quantitativo) de melhoria dos níveis de sucesso escolar, assume-se como 
central a adoção de uma conceção de educação onde pontua o desafio de desenvolvimento integral das capacidades, 
competências e vocações dos alunos.  
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Resumo Memória Descritiva  

              
Designação do Projeto: +  Sucesso Educativo no Baixo Alentejo  

              
3. Objetivos 

              

 

Tendo em conta que o aviso ALT20‐66‐2019‐46 define como objetivo central dos PIICIE e das operações que os consubstanciam 
“Promover a melhoria do sucesso educativo dos alunos, reduzindo as saídas precoces do sistema educativo, combatendo o 
insucesso escolar e reforçando as medidas que promovem a equidade no acesso à educação básica e secundária” foram 
definidos os seguintes objetivos: 
                                                                                                                                                                                                                                       
GERAL 
Promover a igualdade no acesso ao ensino, a melhoria do sucesso educativo dos alunos e a qualidade e eficiência do sistema de 
educação 
 

Específicos:                                                                                                                                                                                                                     
1.Aumentar as taxas de sucesso e a qualidade do sucesso escolar nos municípios da CIMBAL 
2.Prevenir o insucesso escolar no 1º ciclo, 2º, 3º ciclo do ensino básico e secundário  
3.Reduzir os níveis de abandono escolar  
4.Combater precocemente as dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita 
5.Aumentar a taxa de sucesso na disciplina de português e de Matemática 
6.Promover a igualdade de género e a não discriminação 
7.Promover o sucesso educativo através da redução do insucesso 
8.Promover a cultura científica e tecnológica nos alunos 
9.Desenvolver estudos que promovam o conhecimento sobre o sistema educativo e o sucesso/insucesso 
10.Implementar novas estratégias e metodologias de intervenção em sala de aula 
11.Valorizar a importância da escola e da educação nas comunidades 
12. Fomentar o trabalho em rede entre todos os agentes educativos da região 
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Designação do Projeto:

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE TIPOLOGIAS DE ATIVIDADE
ENTIDADE 

EXECUTOR

OUTRAS ENTIDADES ENVOLVIDAS

(desig. Agrupamentos de Escolas)

i)Ações de monitorização e de avaliação de medidas e de dispositivos de prevenção do abandono escolar 

e de promoção do sucesso educativo dos alunos.                                                                                                                                   

 ii) Outras ações que promovam o sucesso educativo não previstas nas alíneas anteriores e que estejam 

integradas no Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar

i) Ações de intercâmbio de experiências na promoção do sucesso escolar e de prevenção do abandono escolar;      

 ii)Ações de monitorização e de avaliação de medidas e de dispositivos de prevenção do abandono 

escolar e de promoção do sucesso educativo dos alunos.                                                                                                                               

iii)Ações de intercâmbio de experiências na promoção do sucesso escolar e de prevenção do abandono 

escolar;

i)Dinamização de sessões informativas das empresas/empregadores nas escolas, que promovam a 

orientação dos alunos para áreas com maior oferta de emprego, bem como de ações que reforcem o 

envolvimento dos mesmos no planeamento, implementação e monitorização da oferta formativa                                                                                        

ii) Ações de envolvimento e de formação parental, centradas no seu envolvimento da educação dos seus 

filhos;

7: Metodologias inovadoras: 

Matemática

i) Reforço do apoio aos alunos, nomeadamente através de equipas multidisciplinares que assegurem 

respostas multinível, incluindo apoios sociais e de saúde, na educação préescolar e nos ensinos básico e 

secundário;

CIMBAL

Municípios da NUT III Baixo Alentejo; Agrupamentos de Escolas e 

Escolas Profissionais da NUT III Baixo Alentejo; IPBEJA; Centros de 

Formação de Professores DGESTEAlentejo

01-01-2020 31-12-2022

6: Metodologias inovadoras: 

Leitura e Escrita

i) Reforço do apoio aos alunos, nomeadamente através de equipas multidisciplinares que assegurem 

respostas multinível, incluindo apoios sociais e de saúde, na educação préescolar e nos ensinos básico e 

secundário;o;

CIMBAL

Municípios da NUT III Baixo Alentejo; Agrupamentos de Escolas e 

Escolas Profissionais da NUT III Baixo Alentejo; IPBEJA;Centros de 

Formação de Professores, DGESTEAlentejo

6. Enquadramentos por tipologia de Atividade e Cronograma

01-01-2020 31-12-2022
3: Promoção da Cidadania e 

Participação dos Jovens 

01-01-2020 31-12-2022

CRONOGRAMA

i)Iniciativas que promovam a aproximação dos alunos às suas comunidades; CIMBAL

Municípios da NUT III Baixo Alentejo; Agrupamentos de Escolas de e 

Escolas Profissionais da NUT III Baixo Alentejo; IPBEJA;  

DGESTEAlentejo

31-12-2022

5: Promoção do Valor Social 

e Económico da Educação

Resumo Memória Descritiva 

+  Sucesso Educativo no Baixo Alentejo 

31-12-2022

1. Plano Estratégico de 

Promoção do Sucesso 

Educativo do Baixo Alentejo

CIMBAL

Municípios da NUT III Baixo Alentejo; Agrupamentos de Escolas e 

Escolas Profissionais da NUT III Baixo Alentejo; IPBEJA; IEFP, 

DGESTEAlentejo, Centros de Formação de Professores, Seg. Social,etc.

01-01-2020

CIMBAL

Municípios da NUT III Baixo Alenteo; Agrupamentos de Escolas e  

Escolas Profissionais da NUT III Baixo Alentejo; IPBEJA;  

DGESTEAlentejo, IEFP

01-01-2020 31-12-2022

2: Rede Colaborativa dos 

Planos de Combate ao 

Insucesso Baixo Alentejo- 

Gestão e acompanhamento 

CIMBAL

Municípios da NUT III Baixo Alentejo; Agrupamentos de Escolas  e 

Escolas Profissionais da NUT III Baixo Alentejo; IPBEJA;  

DGESTEAlentejo

01-01-2020

4:  Promoção da Ciência e 

Tecnologia no Baixo Alentejo

i) Concursos escolares e outras iniciativas de promoção do conhecimento e do saber nas diversas áreas 

(designadamente ciência e tecnologia e artes);
CIMBAL

Municípios da NUT III Baixo Alentejo; Agrupamentos de Escolas e 

Escolas Profissionais da NUT III Baixo Alentejo; IPBEJA;  

DGESTEAlentejo

01-01-2020 31-12-2022
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Resumo Memória Descritiva    

                  
Designação do Projeto: +  Sucesso Educativo no Baixo Alentejo  

                  

1.Plano Estratégico de Promoção do Sucesso Educativo do Baixo Alentejo 

                  Descrição sumária: 
              

 

    O Plano Estratégico de Promoção do Sucesso Educativo do Baixo Alentejo pretende produzir um instrumento estratégico 
que, suportado em ferramentas de monitorização, possibilite acompanhar e avaliar os resultados da aplicação das medidas de 
política educativa nacional e municipal nos 13 concelhos da CIM, com particular enfoque no acompanhamento das medidas e 
de dispositivos de prevenção do abandono escolar e de promoção do sucesso educativo dos alunos. 
    Este documento/produto será concebido de modo a funcionar de forma dinâmica e escalável, possibilitando uma análise 
municipal e sub-regional nos domínios da Educação/Promoção do sucesso educativo. 
    Partindo da análise de nível municipal será realizado um diagnóstico regional que defina linhas orientadoras para a 
estratégia regional a aplicar, materializando-se num recurso dinâmico e disponível para todos os municípios e agentes 
educativos. 
    Este instrumento será elaborado com o envolvimento dos diferentes stakeholders da Educação da região: os profissionais da 
educação, os municípios, as crianças e jovens, pais/encarregados de educação, agentes económicos, população em geral, 
entidades públicas setoriais, entre outros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
Tipologias de ação associadas:                                                                            

   
 

  
i)Ações de monitorização e de avaliação de medidas e de dispositivos de prevenção do abandono escolar e de promoção do sucesso 
educativo dos alunos.  

  
ii) Outras ações que promovam o sucesso educativo não previstas nas alíneas anteriores e que estejam integradas no Plano Integrado e 
Inovador de Combate ao Insucesso Escolar. 

                  
Atividades abrangidas:                                                                            

   
 

  
-Apresentação Pública do Estudo 

  
-Reuniões com stakeholders 

 

 
- Outras atividades. 
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Resumo Memória Descritiva    

                  
Designação do Projeto: +  Sucesso Educativo no Baixo Alentejo  

                  

2. Rede Colaborativa dos Planos de Combate ao Insucesso Baixo Alentejo - Gestão e acompanhamento da intervenção 

                  Descrição sumária: 
              

 

    A Rede Colaborativa dos Planos de Combate ao Insucesso Baixo Alentejo visa desenvolver um conjunto de atividades de 
promoção, reflexão e divulgação do conhecimento sobre as práticas educativas promotoras do sucesso. Partindo da 
experiência da Rede Intermunicipal de Educação que reúne os 13 municípios da CIM, essa rede será alargada às Escolas e 
demais parceiros e entidades regionais com relevância na área da Educação como as Instituições Ensino Superior, a DGEST, o 
IEFP, entre outras, envolvendo-as em momentos de reflexão e discussão do futuro da Educação na região.  
    Será criada uma plataforma colaborativa que reúna os parceiros da candidatura, em particular os municípios da área da 
CIMBAL e as escolas do território, com o objetivo de discutirem e efetuarem um planeamento conjunto das ações e atividades 
de promoção do Sucesso educativo no território, em consonância com as candidaturas locais que os municípios já 
desenvolvem. Dessa forma procura-se a obtenção de sinergias, partilha de experiências, mas sobretudo reforçar a capacidade 
de intervenção no território, sem sobreposição de atividades. 
     Esta atividade constitui-se também como a atividade de gestão em acompanhamento da execução do projeto, uma vez que 
reúne todos os parceiros envolvidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
Tipologias de atividade associadas:                                                                            

   
 

 
i) Ações de intercâmbio de experiências na promoção do sucesso escolar e de prevenção do abandono escolar;            

 
 ii)Ações de monitorização e de avaliação de medidas e de dispositivos de prevenção do abandono escolar e de promoção do sucesso 
educativo dos alunos.           

 
iii)Ações de intercâmbio de experiências na promoção do sucesso escolar e de prevenção do abandono escolar;  

 
iv) Outras ações que promovam o sucesso educativo não previstas nas alíneas anteriores e que estejam integradas no Plano Integrado e 
Inovador de Combate ao Insucesso Escolar. 

                  
Atividades abrangidas:                                                                            

   
 

 
Ações de Capacitação: Workshops, Seminários, sessões de informação, etc. 

 
Visitas de Estudo   

 
Outras atividades 
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Resumo Memória Descritiva    

                  
Designação do Projeto: +  Sucesso Educativo no Baixo Alentejo  

                  
3. Promoção da Cidadania e Participação dos Jovens  

                  Descrição sumária: 
              

     Nesta Atividade pretende-se envolver de forma ativa os alunos e as famílias do Baixo Alentejo no conhecimento das 
instituições locais, em particular das Autarquias, das suas competências e formas de funcionamento. O papel cada vez mais 
relevante das autarquias na Educação, assim como em todas as áreas dos serviços públicos, torna necessário aprofundar o 
conhecimento não só dos órgãos autárquicos, mas também dos serviços municipais, das suas competências e formas de 
intervenção. 
    Em termos operacionais, esta atividade será articulada com os Agrupamentos/Escolas no âmbito da área disciplinar de 
Cidadania e Desenvolvimento e versará sobre temáticas dos 3 grupos de domínios a abordar definidos pela Estratégia Nacional 
de Educação para a Cidadania, com especial enfoque nos grupos 1 e 2. 
     Com base nesses domínios e através da criação de um modelo similar ao do Parlamento Jovem, pretende-se em cada ano 
letivo promover a discussão de temáticas-chave em Assembleias de alunos em cada Agrupamento de Escolas para a discussão 
de temáticas relacionadas com o (in)Sucesso Escolar. Dessa forma pretende-se dar voz aos alunos para apresentarem os 
“seus” argumentos/razões/motivos que originam ou favorecem o (in)Sucesso. 
    A atividade desenvolve-se a 3 níveis: 1)Escola/Agrupamento; 2) Município; 3) Intermunicipal/CIM. Assumindo uma estrutura 
em pirâmide, o processo inicia-se na Escola/Agrupamento, onde são lançados os desafios e efetuadas as primeiras Assembleias 
de onde são selecionados representantes para uma discussão a nível municipal na qual estarão representantes das 
Escolas/Agrupamentos desse concelho. Finalmente, em cada concelho são identificados os seus representantes na Assembleia 
intermunicipal que congregará representantes de todos os 13 concelhos da CIMBAL. 
    Nesta atividade serão ainda promovidas sessões temáticas nos domínios da Igualdade de Género e da Sustentabilidade. 
 

                   
Tipologias de ação associadas:                                                                            

   
 

  
i) Ações de intercâmbio de experiências na promoção do sucesso escolar e de prevenção do abandono escolar;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  
ii)Iniciativas que promovam a aproximação dos alunos às suas comunidades;         

  
iii) Outras ações que promovam o sucesso educativo não previstas nas alíneas anteriores e que estejam integradas no Plano Integrado e 
Inovador de Combate ao Insucesso Escolar.     

                 
 

                  
Atividades abrangidas:                                                                            

   
 

 

 
Ações de Capacitação: Workshops, Seminários, sessões de informação, etc. 

 

 
Visitas de Estudo 

 

 
Outras atividades 
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Resumo Memória Descritiva    

                  
Designação do Projeto: +  Sucesso Educativo no Baixo Alentejo  

                  
4. Promoção da Ciência e Tecnologia no Baixo Alentejo 

                  Descrição sumária: 
              

 

    
     Nesta Atividade pretende-se promover o espírito científico e os ambientes de experimentação na área das ciências exatas e 
das tecnologias que complementem o trabalho desenvolvidas pelas escolas e premiar o mérito. É consensual que os 
ambientes de aprendizagem mais práticos são considerados mais motivadores para aprendizagem e por essa via com maior 
probabilidade de obtenção de melhores resultados escolares por parte dos alunos. 
     Em colaboração com os agrupamentos e municípios será organizada uma feira das ciências e das tecnologias de nível 
supramunicipal por ano letivo destinada aos alunos do 1º, 2º ciclo/3º ciclo com base nos projetos desenvolvidos nas escolas. 
Os melhores projetos selecionados em cada concelho serão apresentados na Feira regional onde serão premiados os melhores 
projetos apresentados. 
     O envolvimento de instituições do ensino superior e de empresas tecnológicas nesta atividade será uma prática a 
implementar, em particular nas feiras, sendo também essa ocasião o momento de dar a conhecer o trabalho dos centros de 
investigação, ciência e tecnologia existentes no território/região como o CEBAL, o LENEG, Centros de ciência viva, Campo 
Arqueológico de Mértola, etc. 
    Esta atividade inclui ainda a realização de visitas de estudo a centros de investigação de referência a nível nacional, bem 
como prémios para os projetos e escolas vencedoras.  

 
                 

Tipologias de ação associadas:                                                                            
   

 

 

 i) Concursos escolares e outras iniciativas de promoção do conhecimento e do saber nas diversas áreas (designadamente ciência e 
tecnologia e artes)                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ii) Ações de intercâmbio de experiências na promoção do sucesso escolar e de prevenção do abandono escolar                                                                  
iii) Outras ações que promovam o sucesso educativo não previstas nas alíneas anteriores e que estejam integradas no Plano Integrado e 
Inovador de Combate ao Insucesso Escolar.   

                 
 

                  
Atividades abrangidas:                                                                            

   
 

  
Ações de Capacitação: Workshops, Seminários, sessões de informação, etc. 

  
Visitas de Estudo 

  
Outras atividades 
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Resumo Memória Descritiva  

                  
Designação do Projeto: +  Sucesso Educativo no Baixo Alentejo  

 

                  
5. Promoção do Valor Social e Económico da Educação 

                  Descrição sumária: 
              

 

     A Atividade 5 visa contribuir para a promoção e reconhecimento alargados do valor social e económico da Educação junto 
dos diferentes stakeholders (profissionais da educação, crianças e jovens, pais/encarregados de educação, agentes 
económicos, população em geral, etc.) da região, contrariando as fracas expectativas que caracterizam grande parte da 
realidade social da região e potenciando a criação de um vasto compromisso social sobre o desígnio natural do processo de 
escolarização, da função social da escola e do estabelecimento do sucesso como meta a atingir. 
    Um dos vetores a abordar nesta atividade é o Ensino Profissional, pretendendo-se desmistificar o rótulo que esse ensino 
detém nas comunidades, famílias e dos próprios alunos, de que se trata de uma alternativa de prosseguimento do estudo 
destinada a alunos com mais dificuldades. 
    Demonstrar a excelência do ensino profissional através do desenvolvimento de ações de informação/reflexão sobre as 
profissões e a sua importância para a região, o sucesso profissional de ex-alunos do profissional, a realização de visitas a 
empresários e uma feira onde se apresenta a diversidade das profissões e possibilidades na região, serão as principais 
realizações nesta atividade. 
    O recurso à dinamização de sessões informativas das empresas/empregadores nas escolas, que promovam a orientação 
dos alunos para áreas com maior oferta de emprego, aliadas a ações de envolvimento e de informação parental das famílias 
dos jovens no final do 3º ciclo contribuirá para uma decisão informada nas opções futuras dos jovens. O acesso a informação 
adequada e esclarecida permitirá que os alunos e famílias escolham a melhor opção para si esperando-se uma redução no 
abandono que se verifica nos anos iniciais de curso, assim como uma melhoria na taxa de sucesso na conclusão em 3 anos do 
curso. 
    Trabalhar a atratibilidade do território enquanto região com elevada qualidade na oferta educativa potenciando a atração 
de novos alunos de fora da região é outro dos objetivos que visamos nesta atividade. Através da participação em eventos 
temáticos e a conceção e produção de produtos multimédia e de comunicação apelativa aos jovens, às famílias e aos 
empregadores, entendemos ser uma das formas de estimular os alunos a focarem-se na aprendizagem e no sucesso no seu 
percurso escolar.  
    Pretende-se efetuar a produção e realização de uma campanha de comunicação para dar visibilidade ao sucesso no ensino 
profissional e às suas boas práticas na melhoria do nível de sucesso. Através do recurso às tecnologias e multimédia, alunos e 
Escolas vão realizar um conjunto de pequenos vídeos sobre a importância do ensino profissional versando sobre exemplos de 
ex-alunos casos de sucesso, sobre a divulgação da qualidade das instalações e equipas pedagógicas e sobre a envolvente 
socioeconómica e cultural dos territórios onde as escolas estão imersas.  

 

 
                

 
Tipologias de ação associadas:                                                                            

  
  

  

i)Dinamização de sessões informativas das empresas/empregadores nas escolas, que promovam a orientação dos alunos para áreas com 
maior oferta de emprego, bem como de ações que reforcem o envolvimento dos mesmos no planeamento, implementação e 
monitorização da oferta formativa 
ii) Ações de envolvimento e de formação parental, centradas no seu envolvimento da educação dos seus filhos; 
iii) Ações de intercâmbio de experiências na promoção do sucesso escolar e de prevenção do abandono escolar  
iv) Outras ações que promovam o sucesso educativo não previstas nas alíneas anteriores e que estejam integradas no Plano Integrado e 
Inovador de Combate ao Insucesso Escolar.   

                   
Atividades abrangidas:                                                                            

  
  

  
Ações de Capacitação: Workshops, Seminários, sessões de informação, etc. 

  
Visitas de Estudo 

  
Outras atividades 
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Resumo Memória Descritiva  

                  
Designação do Projeto: +  Sucesso Educativo no Baixo Alentejo  

 

                  
6. Metodologias Inovadoras de promoção do sucesso na aprendizagem: leitura, escrita 

                  Descrição sumária: 
              

 

     
    Esta atividade pretende adaptar à realidade do Baixo Alentejo metodologias inovadoras testadas e com resultados 
comprados a nível nacional nas áreas da promoção da leitura e da escrita documentadas no Relatório de julho de 2019 da 
Estrutura de Missão do PNPSE-Escolas e Comunidades tecendo Políticas Educativas com base em Evidências.   
     A realidade geográfica e os recursos disponíveis conduzem-nos à procura de novas soluções para a aplicação desses 
modelos cujos resultados já estão consensualizados. Assim, pretende-se desenvolver um modelo que envolva a transferência 
de conhecimento e competências para os professores e educadores da região, sendo esse processo liderado por equipas 
científicas de instituições de Ensino Superior, apoiados pelos dois centros de formação de professores da região. 
    O envolvimento dos docentes titulares de turma será fundamental neste processo, pois irão participar durante todo 
processo, numa lógica de capacitação e de mudança de práticas pedagógicas, em sessões de trabalho com vista à 
autonomização e consequente sustentabilidade das práticas implementadas. 
    Durante o período de duração do projeto, os docentes terão o apoio de um mediador (professor do 1º CEB), que vai apoiar 
na implementação do projeto, a todas as turmas envolvidas, de forma a garantir o sucesso na implementação.  
    Considera-se que a intervenção nos anos mais precoces tem resultados mais eficazes na redução do insucesso, na medida 
em que sendo mais cedo identificados os problemas é possível desenvolver estratégias adequadas para ultrapassar as 
dificuldades manifestadas pelos alunos, impedindo que se aprofundem e agravem ao longo do seu percurso escolar. Assim, 
pretende-se que o modelo a implementar possibilite a concretização de uma intervenção promotora do sucesso na 
aprendizagem da leitura junto das crianças em contexto pré-escolar e de início do 1ºciclo. 
    Esta atividade pretende envolver os 16 os agrupamentos de escolas da região, prevendo-se uma adesão gradual das escolas 
ao longo da execução do projeto. Tendo em conta que o ano letivo 2019/2020 já está em curso e que às dinâmicas e aos 
projetos já estão alocados todos os recursos disponíveis nos agrupamentos, esta atividade só entrará em sala de aula no ano 
letivo de 2020/2021, sendo o ano letivo atual de preparação e criação de futuras equipas.  

                   
Tipologias de ação associadas:                                                                            

  
  

  

i) Reforço do apoio aos alunos, nomeadamente através de equipas multidisciplinares que assegurem respostas multinível, incluindo 
apoios sociais e de saúde, na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário; 
ii) Outras ações que promovam o sucesso educativo não previstas nas alíneas anteriores e que estejam integradas no Plano Integrado e 
Inovador de Combate ao Insucesso Escolar 

 
 

 
            

 
   

Atividades abrangidas:                                                                            
  

  
  

Ações de Capacitação: Workshops, Seminários, sessões de informação, etc. 

 

 
- Outras atividades. 
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Resumo Memória Descritiva  

                  
Designação do Projeto: +  Sucesso Educativo no Baixo Alentejo  

 

                  
7.Metodologias Inovadoras de promoção do sucesso na aprendizagem: matemática. 

                  Descrição sumária: 
              

 

    A aprendizagem da matemática apresenta uma dinâmica contínua e em espiral, na qual as experiências, a construção do 
conhecimento e o desenvolvimento do raciocínio lógico desempenham um papel fundamental nas sucessivas aprendizagens, 
desde os primeiros anos de escolaridade. 
    O insucesso nesta disciplina tem, frequentemente, as suas raízes em aprendizagens incompletas ou disfuncionais, 
resultantes de uma construção pobre do edifício da matemática. Por outro lado, considera-se que a intervenção nos anos 
mais precoces tem resultados mais eficazes na redução do insucesso na medida em que sendo mais cedo identificados os 
problemas é possível desenvolver estratégias adequadas para ultrapassar as dificuldades manifestadas pelos alunos, 
impedindo que se aprofundem e agravem ao longo do seu percurso escolar. 
    Esta atividade pretende adaptar à realidade do Baixo Alentejo metodologias inovadoras testadas e com resultados 
comprados a nível nacional nas áreas da promoção do sucesso na matemática documentadas no Relatório de julho de 2019 
da Estrutura de Missão do PNPSE- Escolas e Comunidades tecendo Políticas Educativas com base em Evidências.    
    A realidade geográfica e os recursos disponíveis conduzem-nos à procura de novas soluções para a aplicação desses 
modelos cujos resultados já estão consensualizados. Assim, pretende-se desenvolver um modelo que envolva a transferência 
de conhecimento e competências para os professores e educadores da região, sendo esse processo liderado por equipas 
científicas de instituições de Ensino Superior, apoiados pelos dois centros de formação de professores da região. 
    Esta atividade pretende envolver os 16 os agrupamentos de escolas da região, prevendo-se uma adesão gradual das escolas 
ao longo da execução do projeto. Tendo em conta que o ano letivo 2019/2020 já está em curso e que às dinâmicas e aos 
projetos já estão alocados todos os recursos disponíveis nos agrupamentos, esta atividade só entrará em sala de aula no ano 
letivo de 2020/2021, sendo o ano letivo atual de preparação e criação de futuras equipas.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                    
Tipologias de ação associadas:                                                                            

  
  

  

i) Reforço do apoio aos alunos, nomeadamente através de equipas multidisciplinares que assegurem respostas multinível, incluindo 
apoios sociais e de saúde, na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário;   
ii) Outras ações que promovam o sucesso educativo não previstas nas alíneas anteriores e que estejam integradas no Plano Integrado e 
Inovador de Combate ao Insucesso Escolar 

                   
Atividades abrangidas:                                                                            

  
  

  
Ações de Capacitação: Workshops, Seminários, sessões de informação, etc. 

  
- Outras atividades. 
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Resumo Memória Descritiva  
 

          
Designação do Projeto: +  Sucesso Educativo no Baixo Alentejo    

          5. Equipa Técnica responsável pela execução do projeto 
 

          

 
Formação Funções Afetação Tipo de contrato Entidade 

 
Licenciado/a em Sociologia  Coordenação Geral  do Projeto 50%  Tempo indeterminado  CIMBAL 

 
Licenciado/a em Educação e Comunicação Multimédia  Comunicação e Informação    50%  Tempo indeterminado  CIMBAL 

 
Assistente Técnico - Área Administrativa e Financeira Apoio Administrativo e Financeiro 50%  Tempo indeterminado  CIMBAL 

 
Licenciado/a em Ciências da Educação Educação e Ensino 100% Prestação de Serviços   

 
Licenciado/a em Psicologia Psicologia Educacional e Orientação vocacional 100% Prestação de Serviços   

          
Descrição das competências da equipa técnica  

       
(síntese dos principais elementos do CV e demonstração de competências relevantes para a execução do projeto) 

 
Coordenação Geral  do Projeto                                                                                                                                                                                                      

 

Dinamização da Rede Intermunicipal de Promoção do Sucesso, Coordenação da Equipa; Acompanhamento Estudo de Diagnóstico, Planeamento e articulação com e 
entidadades/parceiros; Produção de Relatórios globais; Interface com a AG, etc 

 
Comunicação e Informação                                                                                                                                                                                                                      

 

Produção de conteúdos em diferentes formatos para as atividades do projeto; Organização de Seminários, sessões, Whorkshops, visitas, feiras, etc; Apoio na execução de atividades do 
projeto; Produção de Relatórios, etc     

 
Apoio Administrativo e Financeiro                                                                                                                                                                                                                    

 

Apoio Administrativo à execução das atividades, Produção de documentos/elementos de verificação das atividades previstas, Apoio nos Procedimentos de Contratação Pública; 
Organização de documentação/dossier da operação, etc. 

 

Educação e Ensino                                                                                                                                                                                                                                              

 

Planificação e Execução das atividades, Apoio na dinamização da Rede Intermunicipal de Promoção do Sucesso, Implementação nas escolas das metodologias de promoção do sucesso; 
Produção de Relatórios; etc.     

 

Psicologia Educacional e Orientação vocacional                                                                                                                                                                                

 

Planificação e Execução das atividades, Apoio na dinamização da Rede Intermunicipal de Promoção do Sucesso, Implementação nas escolas das metodologias de promoção do sucesso, 
Produção de Relatórios; Organização de Seminários, sessões, Whorkshops, visitas, feiras, etc;    
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Resumo Memória Descritiva  

                  
Designação do Projeto: +  Sucesso Educativo no Baixo Alentejo  

 

                  
6. Gestão e avaliação do Projeto 

                  Descrição sumária: 
              

 

 
    Ao nível da gestão, o projeto enquadra-se no modelo associado à execução do PIICIE em linha com o seu Modelo de 
Governação. Assim, a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, entidade coordenadora da operação, será responsável 
pela execução das atividades da operação, desenvolvendo os procedimentos e ações necessárias para a correta execução do 
projeto, em constante articulação com os parcerias e nos termos acordados no âmbito das reuniões de planeamento e 
avaliação.   
    A criação de uma estrutura de acompanhamento e gestão que designámos de Rede Intermunicipal dos PIICIE (Atividade 2 
do projeto), na qual estarão presentes os Vereadores/as de Educação dos Municípios, os Diretores/as do Agrupamentos de 
Escolas e Escolas Profissionais e demais parceiros, visa concertar o planeamento e execução das atividades em cada 
Município e Agrupamento, que sob liderança e coordenação estratégica da CIMBAL, efetuará o acompanhamento da 
implementação desta operação no território, verificando o cumprimento das metas estabelecidas para cada ano do projeto. 
Caso se verifique alguma necessidade de alteração da operação ou da metodologia de implementação da mesma, será no 
âmbito dessa estrutura que serão tomadas decisões fundamentais para garantir a boa execução da operação. Essa estrutura 
deverá reunir uma vez de 4 em 4 meses de forma a acompanhar a implementação da operação, tanto intermunicipal como a 
nível municipal. 
    Por outro lado, haverá uma equipa operativa da operação, constituída pelos técnicos da equipa técnica do Projeto, e a 
criação de outras equipas que envolvam os técnicos das divisões/serviços de Educação de cada Município parceiro e as 
equipas multidisciplinares em funções em cada município que terá como principais funções garantir a melhor implementação 
da operação através da articulação com as comunidades educativas locais (Agrupamentos de Escola, Escolas Profissionais, 
outros). 
    Haverá ainda um Professor responsável pela implementação da operação em cada uma das escolas onde este projeto seja 
acolhido, que deverá articular com o técnico da CIM e com o técnico de educação do respetivo Município, reportando o 
ponto de situação da implementação da operação e garantindo o envio da informação necessária para a avaliação e 
monitorização do projeto na respetiva escola. Os Professores responsáveis pela implementação da operação deverão reunir 
com os técnicos do Município e da CIM, sempre que necessário para articular e rever procedimentos. 
     Da mesma forma, deverá haver um representante de cada uma das outras entidades envolvidas, como o IP Beja, os 
Centros de Formação ou o IEFP, que participará nas reuniões da Rede Intermunicipal onde se efetuar a articulação e avaliação 
da execução da operação. 
      Por fim, a equipa técnica da CIM deverá ser responsável pela Comunicação eficaz do projeto, garantindo a divulgação dos 
resultados da implementação das operações tanto no site da CIM, como pelos meios de comunicação locais e regionais da 
NUT III e outros de abrangência nacional. 
    Relativamente à avaliação, esta será realizada junto de todos os intervenientes no projeto, destacando-se aqui o papel dos 
professores que irão agir como elementos de ligação e serão fundamentais para a avaliação da eficácia e do impacto quer ao 
nível dos alunos quer ao nível das práticas dos professores. 
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Resumo Memória Descritiva  

    Designação do Projeto:  +  Sucesso Educativo no Baixo Alentejo  

    7. Metas a atingir  

    Atividade SubAtividade Publico Alvo  Metas 

1.Plano Estratégico de 
promoção do Sucesso 
Educativo do Baixo 
Alentejo 

1.A1. Elaboração do Plano Estratégico de Promoção dos 
Sucesso do Baixo Alentejo 

Alunos do ensino básico e secundário do 
baixo Alentejo  

1 Estudo Elaborado;                                        

1 Apresentação Pública do Estudo realizada; 

3 Atualizações de dados do Estudo 

2.Rede Colaborativa dos 
PIICIE do Baixo Alentejo - 
Gestão do Projeto 

2A1. Realização de sessões de trabalho de 
acompanhamento e articulação com os Planos 
Municipais de Promoção do Sucesso 

Técnicos municipais, professores e 
educadores 

 

 3 sessões realizadas/ano (9 total); 

 1 seminário de apresentação realizado; 

 1 seminário de conclusão realizado 

2A2. Organização de 
workshops/conferências/seminários de capacitação dos 
agentes educativos na área da Promoção do sucesso 

Técnicos municipais, professores e 
educadores, outros agentes educativos,  

3 workshops/ano realizados (9 total) 

2A3. Realização de visitas de estudo para alunos, 
professores e educadores e equipas técnicas a outras 
experiências no terreno na área da Promoção do 
Sucesso  

Técnicos municipais, professores e 
educadores, outros agentes educativos,  

2 Visitas/ano realizadas (6 total) 

3.Promoção da Cidadania 
e Participação dos Jovens  

3.A1. Criação de conteúdos de Cidadania e 
Desenvolvimento com enfoque Regional  

Alunos do ensino básico e secundário do 
baixo Alentejo  

3 Conteúdos produzidos e disponibilizados/ano letivo (6 total) 

3.A2. Assembleia intermunicipal jovem 
Alunos do ensino básico e secundário do 
baixo Alentejo (cada ano 1 ciclo: 2º ciclo; 3º 
ciclo, Sec.) 

1 Assembleia Intermunicipal realizada/ano letivo (2 total) 

13 Assembleias municipais realizadas/ ano letivo (26 total) 

2 visitas de estudo realizadas/ano letivo (4 total) 
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4.Promoção da Ciência e 
Tecnologia no Baixo 
Alentejo 

4.A1. Feira das Ciências e Tecnologia do Baixo Alentejo 
Alunos do ensino básico e secundário do 
baixo Alentejo (cada ano 1 ciclo: 2º ciclo; 3º 
ciclo, Sec.) 

1 Feira realizada/ ano letivo (2 Feiras projeto)                                                                             

13-26 Projetos/participantes/ano letivo  

3 workshops/feira realizados (6 total)   

1 visita/ano realizada (3 total) 

5.Promoção do Valor 
Social e Económico da 
Educação 

5.A1. Feira  das Profissões do Baixo Alentejo  
Alunos do 9º ano; Pais e Encarregados de 
Educação, Empresários, Professores  

1 Feira realizada/ano letivo (2 Feiras projeto)           

30 a 50 Entidades Participantes          

2 workshops/ano realizados (6 total) 

5.A2. Sessões de promoção do Ensino Profissional junto 
das famílias, das empresas e dos alunos; 

Alunos do 9º ano; Pais e Encarregados de 
Educação, Professores 

13 sessões realizadas/ano letivo (39 projeto) 

5.A3. Organização de ações de valorização do ensino 
profissional da região  

Alunos do 9º ano; Pais e Encarregados de 
Educação, Professores, Empresários 

2 atividades/ano letivo (6 no total) 

5.A3.1. Produção de conteúdos informativos e de 
comunicação multimédia que promovam a redução do 
insucesso e atratibilidade do Ensino Profissional 

Alunos do ensino profissional; Pais e 
Encarregados de Educação, Professores, 
Empresários 

3 Conteúdos produzidos e disponibilizados/ano (9 total) 

6.Implementação de 
metodologias inovadoras 
de promoção do sucesso 
na aprendizagem: leitura, 
escrita  

6.A1. CIIL Baixo Alentejo - Centro de Investigação e 
Intervenção na Leitura  

Alunos do 1º e 2º ciclo, Professores e 
Educadores, Técnicos de equipas 
multidisciplinares 

1 metodologia aplicada;                                  

5 sessões de capacitação/ano realizadas; 

7. Implementação de 
metodologias inovadoras 
de promoção do sucesso 
na aprendizagem:  
matemática. 

7.A1. Hypatiamat Baixo Alentejo - Promoção do Sucesso 
Escolar na Matemática 

Alunos do 1º e 2º ciclo, Professores e 
Educadores, Técnicos de equipas 
multidisciplinares 

1 metodologia aplicada;                               

 5 sessões de capacitação/ano realizadas; 
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Designação do Projeto:

CIMBAL Municípios Agrupamentos/Escolas IPBEJA Centros de Formação 

Gerais do Projeto:                                       

1.Contratação dos Bens e Serviços;           

2.Coordenação do Projeto;                         

3.Planeamento geral das atividades;                   

4.Execução direta e apoio à execução de 

atividades;                                                                           

5. Divulgação das atividades e do Projeto

Gerais do Projeto:                                         

1.Identificação de interlocutor(es);              

2.Disponibilização de Informação                 

3.Articulação a nível concelhio                    

4.Participação no Planeamento das atividades       

5. Divulgação das atividades e do Projeto

Gerais do Projeto:                                    

1.Identificação de interlocutor(es);          

2.Disponibilização de Informação            

3.Articulação a nível do Agrupamento/Escolas 

4.Participação no Planeamento das atividades     

5.Divulgação das atividades e do Projeto

Gerais do Projeto:                                      

1.Identificação de interlocutor(es);           

2.Disponibilização de Informação               

3.Articulação a nível do Agrupamento/Escolas    

4.Participação no Planeamento das atividades    

5.Divulgação das atividades e do Projeto

Gerais do Projeto:                                      

1.Identificação de interlocutor(es);           

2.Disponibilização de Informação               

3.Articulação a nível do Agrupamento/Escolas       

4.Participação no Planeamento das atividades     

5.Divulgação das atividades e do Projeto

1.Apoio e Acompanhamento da Elaboração do 

Estudo;  
1. Participação enquanto stakeholder;                   1. Participação enquanto stakeholder;      1. Participação enquanto stakeholder;        1. Participação enquanto stakeholder;        

2.Articulação com Municípios e outras entidades 

regionais com competências na área do estudo

3 Disponibilização de informação /dados do 

concelho 

1. Planeamento das Atividades; 
1. Participação na definição de temas e 

calendarização;                                                       

1. Participação na definição de temas e 

calendarização;                                                           

1. Participação na definição de temas e 

calendarização;                                            

1. Participação na definição de temas e 

calendarização;                                            

2. Articulação com os Agrupamentos/Escolas;  

3. Envolvimento do(s) publico(s)-alvo 

1.Planeamento das Atividades; 
1. Participação na definição de temas e 

calendarização;                                                       

1. Participação na definição de temas e 

calendarização;                                                           

1. Participação na definição de temas e 

calendarização;                                            

1. Participação na definição de temas e 

calendarização;                                            

2.Organização das Atividades; 2. Envolvimento do(s) publico(s)-alvo 2. Envolvimento do(s) publico(s)-alvo 2. Envolvimento do(s) publico(s)-alvo 

1.Planeamento das Atividades; 
1. Participação na definição de conteúdos e 

calendarização;                                                        

1. Articulação interna a nível do 

Agrupamento/escola                                                                                    

2. Identificação de Conteúdos a trabalhar na 

área da Cidadania e Desenvolvimento           

3. Validação final dos produtos concebidos

4. Aplicação em sala de aula dos produtos 

concebidos;
1. Apoio na Organização das Assembleias de 

Escola e Municipais;
1.Planeamento e Participação em reuniões;  

1. Organização 1 Assembleia 

Agrupamento/Ano,     

2.Organização 1 Assembleia Municipal/Ano letivo
2.Seleção de participantes na Assembleia 

Municipal 

3.Articulação com Agrupamentos/Escolas;   

4.Seleção de participantes na Assembleia 

Intermunicipal 

1.Planeamento e Participação em reuniões;  1.Planeamento e Participação em reuniões;                                           
1. Participação na definição de temas e 

calendarização;                                            
2.Articulação com Agrupamentos/Escolas na 

identificação de projetos participantes; 
2. Identificação de projetos participantes;    2. Participação na Feira

3. Articulação com Município;   

 4.Organização de visitas à Feira

Atividade

2.Organização 1 Assembleia Intermunicipal/ano 

letivo

4.      Promoção da Ciência e 

Tecnologia no Baixo Alentejo

1.Organização 1 Feira de Ciência e 

Tecnologia/ano

3.Organização de visitas à Feira 

1. Participação nas reuniões de articulação e 

avaliação;

 2. Envolvimento do(s) publico(s)-alvo 

3.      Promoção da Identidade 

Local,  Cidadania e 

Participação dos Jovens 

2.Organização das Atividades;                
2. Articulação com  Agrupamentos/Escolas e 

entidades locais na definição conteúdos

2.Organização das Atividades;  2. Envolvimento do(s) publico(s)-alvo 
2.      Rede Colaborativa dos 

PI ICIE do Baixo Alentejo -  

Gestão do Projeto

1. Organização e condução das reuniões
1. Participação nas reuniões de articulação e 

avaliação;

1. Participação nas reuniões de articulação e 

avaliação;

1. Participação nas reuniões de articulação e 

avaliação;

Memória Descritiva Complementar

 +  Sucesso Educativo no Baixo Alentejo 

Compromissos 

1.      P lano Estratégico de 

promoção do Sucesso 

Educativo do Baixo Alentejo
2.Articulação com Municípios e outras 

entidades regionais com competências na área 

do estudo

2.Disponibilização de informação/dados do 

Agrupamento/Escola
2.Disponibilização de informação/dados  2.Disponibilização de informação/dados  

8. Principais compromissos por Parceiro
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Designação do Projeto:

CIMBAL Municípios Agrupamentos/Escolas IPBEJA Centros de Formação 

1.Planeamento e Participação em reuniões;  1.Planeamento e Participação em reuniões;                                   
1. Participação na definição de temas e 

calendarização;                                            
2.Articulação com Agrupamentos/Escolas na 

identificação de projetos participantes;    
2. Identificação de projetos participantes;      2. Participação na Feira

3. Articulação com Município

4.Organização de visitas à Feira 

1.Planeamento e Participação em reuniões,                                        

2.Identificação dos participantes;    

2.Identificação dos participantes;  

3. Disponibilização de Espaços 

1. Organização e  Realização das Sessões locais.          1.Planeamento e Participação em reuniões;                                                1.Planeamento e Participação em reuniões,                                             

2.Articulação com Agrupamentos/Escolas e 

outras entidades locais;        
2.Identificação de atividades;        

1. Participação na definição de temas e 

calendarização;                                            

3.Identificação de atividades;     3.Disponibilização de Espaços;

4.Envolvimento de  participantes 4.Envolvimento de  participantes

1.Apoio e Acompanhamento da Elaboração do 

Conteúdos;                                                                    
1.Planeamento e Participação em reuniões;                                         1.Planeamento e Participação em reuniões,                          

1. Participação na definição de temas e 

calendarização;                                            

2.Articulação com Agrupamentos/Escolas e 

outras entidades locais  
2.Identificação das problemáticas           

3. Apoio na criação dos conteúdos 3. Apoio na criação dos conteúdos 

1.Coordenação e Dinamização do Projeto na 

região;                                                                                                                                                       

1. Assegurar a participação dos técnicos das 

equipas multidisciplinares na atividade;               

1. Assegurar a participação de professores e 

Educadores na Equipa de técnicos local;                                               

1. Promover a realização de ações de 

capacitação de professores e Educadores;           

2. Apoio técnico à implementação do projeto 

nas Escolas;    

2. Identificar turmas /alunos/escolas para 

participar nas atividades

3. Articulação com a equipa tecnico-cientifica;
  3. Assegurar a implementação das 

metodologias em sala de aula;

1.Coordenação e Dinamização do Projeto na 

região;                                                                           

1. Assegurar a participação dos técnicos das 

equipas multidisciplinares na atividade;  

1. Assegurar a participação de professores e 

Educadores na Equipa de técnicos local;                                                                                                                           

1. Promover a realização de ações de 

capacitação de professores e Educadores;           

2. Apoio técnico à implementação do projeto 

nas Escolas;  

2. Identificar turmas /alunos/escolas para 

participar nas atividades;

3. Articulação com a equipa tecnico-cientifica
3. Assegurar a implementação das 

metodologias em sala de aula;
2. Articulação Local com as 

Escolas/Agrupamentos,

2. participar nas equipas de trabalho 

organizadas;    

4. Monitorização e Avaliação geral das 

intervenções  
4. Disponibilização de equipamento informático

Atividade

2. Articulação Local com as 

Escolas/Agrupamentos, 

1. Monitorização cientifica da Aplicação da 

metodologia                                       

2. Participar nas equipas de trabalho 

organizadas;    

4. Monitorização e Avaliação geral das 

intervenções 
4. Disponibilização de equipamento informático

7.  Implementação de 

metodologias inovadoras de 

promoção do sucesso na 

aprendizagem:  matemática.

1. Monitorização cientifica da Aplicação da 

metodologia                                       

2.Articulação com Municípios e outras 

entidades regionais com competências na área;

6.      Implementação de 

metodologias inovadoras de 

promoção do sucesso na 

aprendizagem: leitura,  escrita 

5.      Promoção do Valor Social 

e Económico da Educação

3.Organização de visitas à Feira 

1. Organização e  Realização das Sessões locais.

1. Planeamento e Participação em reuniões; 

2.Articulação com Agrupamentos/Escolas e 

outras entidades locais;

2. Panificação

1.Organização 1 Feira das Profissões/ano

Memória Descritiva Complementar

 +  Sucesso Educativo no Baixo Alentejo 

Compromissos 

8. Principais compromissos por Parceiro
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Resumo Memória Descritiva   

Designação do Projeto:  +  Sucesso Educativo no Baixo Alentejo  

           
9.Resumo Orçamento  

             TOTAL PROJETO 2020 2021 2022 

Atividades  Base IVA Total Base IVA Total Base IVA Total Base IVA Total 

Plano Estratégico de 
Promoção do Sucesso 
Educativo do Baixo Alentejo 

93.863,73 20.644,80 114.508,53 55.682,49 11.500,00 67.182,49 29.341,24 7.111,60 36.452,84 8.840,00 2.033,20 10.873,20 

 Rede Colaborativa dos 
Planos de Combate ao 
Insucesso Baixo Alentejo - 
Gestão e acompanhamento 
da intervenção 

89.639,76 7.417,50 97.057,26 32.379,92 3.047,50 35.427,42 27.379,92 1.897,50 29.277,42 29.879,92 2.472,50 32.352,42 

Promoção da Cidadania e 
Participação dos Jovens  

97.675,20 11.730,00 109.405,20 32.558,40 4.485,00 37.043,40 32.558,40 2.760,00 35.318,40 32.558,40 4.485,00 37.043,40 

Promoção da Ciência e 
Tecnologia no Baixo Alentejo 

61.636,68 6.210,00 67.846,68 20.545,56 2.070,00 22.615,56 20.545,56 2.070,00 22.615,56 20.545,56 2.070,00 22.615,56 

Promoção do Valor Social e 
Económico da Educação 

114.290,76 14.145,00 128.435,76 38.096,92 4.715,00 42.811,92 38.096,92 4.715,00 42.811,92 38.096,92 4.715,00 42.811,92 

Implementação de novas 
metodologias de promoção 
do sucesso na aprendizagem: 
leitura e escrita 

163.343,88 22.873,50 186.217,38 63.247,96 9.648,50 72.896,46 50.047,96 6.612,50 56.660,46 50.047,96 6.612,50 56.660,46 

Implementação de novas 
metodologias de promoção 
do sucesso na aprendizagem: 
matemática 

167.482,98 22.386,50 189.869,48 64.627,66 9.648,50 74.276,16 51.427,66 6.612,50 58.040,16 51.427,66 6.125,50 57.553,16 

  787.932,99 105.407,30 893.340,29 307.138,91 45.114,50 352.253,41 249.397,66 31.779,10 281.176,76 231.396,42 28.513,70 259.910,12 

             
Investimento Elegivel  

2020 2021 2022 TOTAL  

        352.253,41 €  281.176,76 €    259.910,12 €   893.340,29 €  

        FSE 352.252,56 €  281.175,91 €   259.909,27 €  759.339,25 €  

        CIM    52.838,01 €   42.176,51 €    38.986,52 €   134.001,04 €  
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