MUNICÍPIO DE SINES

NOTA À IMPRENSA

Aprovada candidatura para melhorar
sucesso e prevenir abandono escolar
A comissão diretiva do programa operacional Alentejo 2020 aprovou a candidatura “Aprender
Fora de Portas”, apresentada pelo município de Sines em parceria com o Agrupamento de Escola
de Sines e a Escola Secundária Poeta Al Berto.
A operação tem uma duração de 24 meses e vai começar a ser executada imediatamente. Os
seus principais objetivos são prevenir o abandono e absentismo e melhorar o sucesso escolar.
No final do projeto, em 2019, pretende-se ter reduzido a taxa de alunos com níveis negativos (a
pelo menos uma disciplina) dos anos curriculares abrangidos em 10% (ou mais) em comparação
com os resultados do ano letivo 2016/17.
Outra meta do projeto é a diminuição da taxa de retenção e desistência nos anos curriculares
abrangidos em 25% (ou mais) em comparação com os resultados do ano letivo 2016/17.
Para atingir os objetivos definidos no projeto, foi delineado um conjunto de atividades dirigidas
aos problemas priorizados.
Na lista de atividades programadas incluem-se laboratórios de aprendizagem dentro e fora da
sala de aula, workshops, seminários, ações de capacitação, atividades de enriquecimento
curricular, sessões de musicoterapia, uma semana aberta de oferta formativa e uma ação para
prevenir situações de carência alimentar.
A operação “Aprender Fora de Portas” 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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