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NOTA À IMPRENSA 
 

Câmara de Sines cria laboratório de aprendizagem 
na sede do Agrupamento de Escolas 

 
O primeiro laboratório de aprendizagem inserido no projeto Aprender Fora de Portas – Planos e 
Projetos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar está operacional desde 9 de janeiro. 
 
Este primeiro laboratório fica localizado na sede do Agrupamento de Escolas de Sines, 
encontrando-se em fase de instalação o laboratório da Escola Secundária 3.º CEB Poeta Al Berto. 
 
Os laboratórios de aprendizagem, ou "salas de aula do futuro", são espaços dotados com 
equipamento tecnológico e digital e mobiliário escolar adequado a uma sala multifuncional. 
Permitem a aplicação de várias modalidades de ensino aprendizagem e a utilização de recursos 
digitais e interativos nas várias áreas disciplinares. 
 
A exploração de um modelo pedagógico, aliando o espaço e a tecnologia, facilitará o trabalho 
com os alunos dentro e fora da sala de aula, uma vez que os equipamentos estão preparados 
para serem utilizados noutros espaços. 
 
A operação "Aprender Fora de Portas" tem como objetivo a melhoria do sucesso educativo e a 
redução do abandono escolar no concelho de Sines, promover a igualdade no acesso ao ensino, 
a melhoria do sucesso educativo dos alunos e a qualidade e eficiência do sistema de educação, 
através de um conjunto de atividades/ações que visam especificamente a prevenção do 
abandono e absentismo e a melhoria do sucesso escolar. 
 
A operação é um investimento de 554 633,04 € comparticipado em 85% pelo Fundo Social 
Europeu, no âmbito do programa operacional Alentejo 2020 / Portugal 2020. A comparticipação 
da União Europeia é de 471 463,58 € e a comparticipação pública nacional, assegurada pelo 
município de Sines, totaliza 83 199,46 €. 
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Para solicitar mais informações contacte a Unidade de Gestão e Comunicação Estratégica – 
Comunicação e Imagem pelo email ci@mun-sines.pt ou pelo telefone 269 630 665. 


