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NOTA À IMPRENSA 

 

Sines aposta na musicoterapia  
para melhorar sucesso escolar 

 
A ação "Musicoterapia", integrada na operação Aprender Fora de Portas – Planos e Projetos 
Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar, teve início a 11 de fevereiro de 2019, na Escola das 
Artes do Alentejo Litoral. 
 
Esta ação visa proporcionar sessões de musicoterapia através da utilização da música e dos seus 
elementos (som, ritmo, melodia e harmonia) por um musicoterapeuta qualificado. 
 
A musicoterapia potencia uma melhor qualidade de vida, através da prevenção e reabilitação, 
estimulando a autoestima de cada participante. 
 
O público-alvo do projeto são alunos das escolas agrupadas e não agrupadas do concelho de 
Sines do 1.º ao 3.º ciclo, casos de insucesso escolar, situações de desmotivação e baixa 
autoestima associadas a experiência de insucesso, alunos em risco de abandono ou absentismo 
escolar e alunos em risco de exclusão social. 
 
As inscrições são gratuitas e limitadas, sendo dada prioridade aos encaminhamentos das escolas. 
 
Para mais informações contactar o serviço de Educação da Câmara Municipal de Sines pelo email 
educacao@mun-sines.pt ou pelo telefone 269 630 639. 
 
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 €. 
 
Cartaz da ação 
http://www.sines.pt/cmsines/uploads/document/file/7742/aprender_fora_de_portas___musicoterapia.jpg  
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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. 


