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1.Apresentação da Candidatura

ESTRUTURA - 7 ATIVIDADES

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

2. Rede Colaborativa dos PIICIE do Baixo Alentejo-Gestão da candidatura 

3. Promoção da Cidadania e Participação dos Jovens 

4. Promoção da Ciência e Tecnologia no Baixo Alentejo

5. Promoção do Valor Social e Económico da Educação

6. Metodologias Inovadoras de promoção do sucesso na aprendizagem: 
Leitura e escrita - CIIL

7. Metodologias Inovadoras de promoção do sucesso na aprendizagem:

Matemática - Hypatiamat 
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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 CIM

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 

5.Aumentar a taxa de sucesso nas disciplinas 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 os agentes educativos da região
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ATV1. Plano Estratégico de Promoção do Sucesso Educativo do Baixo 

Alentejo

� 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.

� Elaboração/revisão das Cartas Educativas/Planos estratégicos municipais de educação

SUB-ATIVIDADES

Apresentação Pública do Estudo

Reuniões com stakeholders

Outras atividades

METAS:

1 Estudo Elaborado

1 Apresentação Pública do Estudo realizada + (13 uma em cada município)

3 Atualizações de dados do Estudo

ORÇAMENTO TOTAL ATIVIDADE:                                  114.508,53€

PRAZO DE EXECUÇÃO:                1 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022 
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ATV2. Rede Colaborativa dos Planos de Combate ao Insucesso Baixo Alentejo 

Gestão e acompanhamento da intervenção

� Plataforma colaborativa que reúna os parceiros da candidatura, 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.

� Atividade de gestão e acompanhamento da execução do projeto
� Realização de ações de capacitação/reflexão sobre problemáticas comuns

SUB-ATIVIDADES

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

Visitas de Estudo 

Outras atividades

METAS:

3 Sessões de Planeamento/acompanhamento ano Estudo Elaborado; 

3 Workshops ano 

2 Visitas ano 

2 seminários projeto (1 apresentação da Rede + 1 Balanço do trabalho)

ORÇAMENTO TOTAL ATIVIDADE:                97.057,26€

PRAZO DE EXECUÇÃO:      1 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022 
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ATV3. Promoção da Cidadania e Participação dos Jovens
� 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.

� Criar um modelo similar ao do Parlamento Jovem, onde a cada ano letivo Assembleias
de alunos em cada Agrupamento discutem 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.

� Promover sessões temáticas nos domínios da Igualdade de Género e da
Sustentabilidade

� Articulação com a disciplina de Cidadania

SUB-ATIVIDADES

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

Visitas de Estudo, Outras atividades.

METAS:

1 Assembleia Intermunicipal realizada/ano letivo + 13 uma em cada município

1 Apresentação Pública do Estudo realizada + (13 uma em cada município )

2 visitas de estudo realizadas/ano letivo 

ORÇAMENTO TOTAL ATIVIDADE:           109.405,20€

PRAZO DE EXECUÇÃO:      1 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022 
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ATV4. Promoção da Ciência e Tecnologia no Baixo Alentejo
� 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.

�Organizar 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, onde serão apresentados e premiados os melhores
projetos.

� Envolvimento de instituições do ensino superior e de empresas tecnológicas para dar
a conhecer o trabalho dos centros de investigação, ciência e tecnologia existentes no
território/região.

SUB-ATIVIDADES

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

Visitas de Estudo 

Outras atividades.

METAS:

1 Feira realizada/ano letivo

13-26 Projetos/participantes/ano letivo 

3 workshops/feira realizados

1 visita de estudo realizada/ano letivo 

ORÇAMENTO TOTAL ATIVIDADE:                          67.846,68€

PRAZO DE EXECUÇÃO:      1 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022 
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ATV5. Promoção do Valor Social e Económico da Educação
� Promoção e reconhecimento do valor social e económico da Educação junto dos

diferentes stakeholders da região, contrariando as fracas expectativas que
caracterizam grande parte da realidade social da região.

�Demonstrar a excelência do ensino profissional através do desenvolvimento de ações
de informação/reflexão sobre as profissões e a sua importância para a região.

�Dinamização de ações de envolvimento e de informação parental para as famílias dos
jovens no final do 3º ciclo que contribuirão para uma decisão informada nas opções
futuras dos jovens.

� 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.

SUB-ATIVIDADES

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

Visitas de Estudo, Outras atividades

METAS:

1 Feira realizada/ano letivo

30-50 Entidades participantes 

2 workshops/feira realizados 

13 sessões de informação/orientação realizadas/ano letivo (1 em cada município)

1 visita de estudo realizada/ano letivo 

2 atividades de participação em eventos temáticos Ensino Profissional/ano letivo 

20 Conteúdos Multimédia produzidos e disponibilizados/projeto 

ORÇAMENTO TOTAL ATIVIDADE:                            128.435,76€

PRAZO DE EXECUÇÃO:      1 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022 
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ATV6. Metodologias Inovadoras de promoção do sucesso na aprendizagem:

Leitura e escrita- CIIL
� Adaptar à realidade do Baixo Alentejo metodologias inovadoras validadas pela EM do

PNPSE, em particular o projeto Centro de Investigação e Intervenção na Leitura.
�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, que apoiados pelos dois centros de
formação de professores da região visam a autonomização e consequente
sustentabilidade das práticas implementadas.

� Intervenção deverá contar com o envolvimento dos docentes titulares de turma do 1º
ciclo e pré-escolar e haverá recurso à utilização de plataformas informáticas onde
serão ensinados e trabalhados os conteúdos em função de um diagnóstico precoce
realizado.

� Envolvimento dos 16 agrupamentos de escolas da região de forma gradual ao longo
da execução do projeto.

SUB-ATIVIDADES

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

Outras atividades.

METAS:

1 metodologia aplicada 

5 sessões de capacitação/ano realizadas

16 Agrupamentos de escolas envolvidos/projeto

ORÇAMENTO TOTAL ATIVIDADE:                   186.217,38€

PRAZO DE EXECUÇÃO:      1 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022 
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ATV7. Metodologias Inovadoras de promoção do sucesso na aprendizagem:

Matemática- HYPATIAMAT
� Adaptar à realidade do Baixo Alentejo metodologias inovadoras validadas pela EM do

PNPSE, em particular o projeto Hypatiamat.
�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, que apoiados pelos dois centros de
formação de professores da região visam autonomização e consequente
sustentabilidade das práticas implementadas.

� Intervenção deverá contar com o envolvimento dos docentes titulares de turma do 1º
ciclo e haverá recurso à utilização de plataformas informáticas onde serão ensinados e
trabalhados os conteúdos em função de um diagnóstico precoce realizado.

� Envolvimento dos 16 agrupamentos de escolas da região de forma gradual ao longo da
execução do projeto.

SUB-ATIVIDADES

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

Outras atividades.

METAS:

1 metodologia aplicada 

5 sessões de capacitação/ano realizadas

16 Agrupamentos de escolas envolvidos/projeto

ORÇAMENTO TOTAL ATIVIDADE:          189.869,48€

PRAZO DE EXECUÇÃO:      1 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022 
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Equipa Técnica do projeto

Formação Funções Entidade Afetação

Licenciado/a em Sociologia 
Coordenação Geral  do 

Projeto
CIMBAL 50%

Licenciado/a em Educação e 

Comunicação Multimédia 
Comunicação e Informação   CIMBAL 50%

Assistente Técnico - Área 

Administrativa e Financeira

Apoio Administrativo e 

Financeiro
CIMBAL 50%

Licenciado/a em Ciências da 

Educação
Educação e Ensino A CONTRATAR 100%

Licenciado/a em Psicologia
Psicologia Educacional e 

Orientação vocacional
A CONTRATAR 100%

Licenciado/a em Ciências da 

Educação
Educação e Ensino/Estágio PEPAL 0%
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Entidade A definir em função das atividades 

Municípios Técnicos educação Técnicos  dos PIICE

Escolas/Agrupamentos Responsável Articulação Professor/a titular turma Educador/a

Restantes Parceiros Responsável Articulação



Execução, Gestão e Avaliação do Projeto -1

� CIMBAL entidade coordenadora da operação

• Responsável pela execução das atividades da operação, desenvolvendo os

procedimentos e ações necessárias para a correta execução do projeto;

• Articulação com os parceiros nos termos acordados no âmbito das reuniões de

planeamento e avaliação.

• Interface com a Autoridade de Gestão.

� Estrutura de acompanhamento Rede Intermunicipal dos PIICIE (Atividade 2 do

projeto)

• Visa planificar/calendarizar a execução das atividades em cada Município e

Agrupamento no quadro das dinâmicas locais existentes.

• Assembleia/Reunião onde estarão presentes os Vereadores/as de Educação dos

Municípios, os Diretores/as do Agrupamentos de Escolas e Escolas Profissionais e

demais parceiros.

• Efetuar o acompanhamento/avaliação da implementação do projeto no território.

• Esta estrutura deverá reunir de 4 em 4 meses (3 reuniões ano)
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Execução, Gestão e Avaliação do Projeto -2

� Equipa operativa do Projeto

• Executar as atividades da operação em articulação com as comunidades educativas

locais (Agrupamentos de Escola, Escolas Profissionais, outros).

• Constituída por Técnicos da CIMBAL + Técnicos dos Municípios + Equipas

Multidisciplinares do PIICIE Municipais + Professore(s) de cada Agrupamento/Escola

+ outros Parceiros.

• Criação de subequipas em função das atividades para garantir melhor

operacionalidade.

• Cada o Agrupamento/Escola deverá articular com o técnico da CIM e com o técnico

de educação do respetivo Município.

�Avaliação

• Realizada junto de todos os intervenientes no projeto,

• Nas Assembleias/Reuniões de Planeamento onde participam todos os parceiros

• Pelos professores ao nível da eficácia e do impacto nos alunos das metodologias

aplicadas e das atividades desenvolvidas.
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ORÇAMENTO

ATIVIDADE ESTIMATIVA DE CUSTOS

TOTAL 2020 2021 2022

1 93.863,73 € 55.682,49 € 29.341,24 € 8.840,00 €

2 89.639,76 € 32.379,92 € 27.379,92 € 29.879,92 €

3 97.675,20 € 32.558,40 € 32.558,40 € 32.558,40 €

4 61.636,68 € 20.545,56 € 20.545,56 € 20.545,56 €

5 114.290,76 € 38.096,92 € 38.096,92 € 38.096,92 €

6 163.343,88 € 63.247,96 € 50.047,96 € 50.047,96 €

7 167.482,98 € 64.627,66 € 51.427,66 € 51.427,66 €

TOTALC/IVA 893.827,29 € 352.253,41€€ 281.176,76 € 260.397,12 €
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FINANCIAMENTO
TOTAL 2020 2021 2022

TOTAL C/IVA 893.827,29 € 352.253,41€€ 281.176,76 € 260.397,12 €

FSE (85%) 759.753,20 € 299.415,40€ 239.000,25 € 221.337,55 €

Contrapartida 

Nacional 134.074,09 € 52.838,01€ 42.176,51 € 39.059,57 €

CIMBAL 75.574.09€ 25.191,36€ 25.191,36€ 25.191,36€

Autarquias 58.500,00€ 19.500,00€ 19.500,00€ 19.500,00€



Os intervenientes assumem as seguintes funções: 

� A Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo

• na qualidade de coordenadora, promove a construção de instrumentos de
análise, diagnóstico e de intervenção sustentados em metodologias construídas a
pensar nos contextos e problemas específicos da educação da sub-região e dos
parceiros, bem como a gestão de candidaturas a fundos comunitários para apoio
às iniciativas a desenvolver, constituindo-se como promotor e único executor da
candidatura a apresentar;

� Os Municípios

• mobilizam em cada concelho os recursos e os parceiros locais necessários à
implementação das ações e atividades, em consonância com os documentos
estratégicos municipais e planos de nível intermunicipal consensualizados,
constituindo-se como parceiros não executores da candidatura a apresentar;
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� As Escolas e os Agrupamentos de Escola

• contribuem com a sua competência e experiência no contexto educativo,
mobilizando-se para o planeamento estratégico a 3 níveis
Escola/Município/CIM e para a articulação dos seus projetos educativos com as
ações e atividades consensualizadas, constituindo-se como parceiros não
executores da candidatura a apresentar;

� O Instituto Politécnico de Beja e os Centros de Formação de Professores

• colaboram com capital de conhecimento para a construção, disseminação e
implementação de metodologias construídas a pensar nos contextos e
problemas específicos do combate ao insucesso escolar na região,
constituindo-se como parceiros não executores da candidatura a apresentar;
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Os intervenientes assumem as seguintes funções: 
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As entidades aderentes comprometem-se a:

� Identificar formalmente um interlocutor que será o responsável pela articulação
com a CIMBAL e as restantes entidades envolvidas, assim como responsável
pelo acompanhamento e execução local das atividades previstas no Anexo I ou
outras a acordar no seio da Parceira;

� Facilitar o acesso à informação que detenham e que seja necessária e relevante
à concretização das iniciativas da candidatura, em particular para a avaliação da
execução dos indicadores;

Candidatura 

Intermunicipal PIICIE 

+ Sucesso Educativo 

Baixo Alentejo 

Forma de Adesão e vigência:

� A adesão das entidades à Carta de Parceria é totalmente voluntária e efetiva-se 
através da comunicação da sua aceitação por escrito para a CIMBAL, podendo 
ocorrer em qualquer data e vigorará até ao final da execução da candidatura 
em 2022.

� A parceria vigorará até ao final da execução da candidatura em 2022.
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1. APROVAÇÃO da Carta de Parceira por cada Parceiro.

2. Comunicação da sua aceitação por escrito para o e-mail da CIMBAL
cimbal@cimbal.org.pt

� PRAZO: Até 29 de Outubro

3. 30 de Outubro - submissão da candidatura

Próximos Passos:

.

Candidatura 

Intermunicipal PIICIE 

+ Sucesso Educativo 

Baixo Alentejo 

4. 19 NOVEMBRO – 14,30H (A CONFIRMAR)

Reunião com Projetos CIIL e HYPATIAMAT 
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3.Outros Assuntos


