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| IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
| Designação do projeto Plano integrado de Combate ao Insucesso Escolar da Região Oeste – Aluno ao Centro
CENTRO -03-5266-FSE-000020
| Código do projeto
| Objetivo principal

Elevar qualificação dos jovens e adultos, reforçando a qualidade da educação e formação

| Região de intervenção Oeste
| Entidade beneficiária Município de Alenquer
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| Data de aprovação (dd-mm-aaaa)
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| Data de início (dd-mm-aaaa)
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-

| Data de conclusão (dd-mm-aaaa) 31
€ 319.841,96
| Custo total elegível

-

| Apoio financeiro da União Europeia (com referência ao Fundo) FSE

€ 271.865,67

| Apoio financeiro público nacional/regional (quando aplicável)

| OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS
Descrição do projeto, com eventual monitorização do nível de execução

O presente projeto resulta de uma candidatura intermunicipal apresentada pela Comunidade Intermunicipal do Oeste.
Para a sua concretização, no Município de Alenquer, encontram-se previstas três atividades:
1) InSeES – Inovar para o Sucesso Escolar – Instalação de duas “Salas de Aula do Futuro” em agrupamentos de escolas
distintos (Abrigada e Visconde de Chanceleiros), equipados com tecnologia de última geração em ambiente educativo e
associados a uma verdadeira e completa mudança de paradigma ao nível da metodologia de trabalho com os alunos;
2) MaSuEs – Oeste, Mais Sucesso Escolar – Visa acompanhar extra sala de aula os alunos identificados como “casos de
risco” em termos de insucesso escolar. Apoia-se no Programa EPIS (Empresários pela Inclusão social) constituído por
uma plataforma informática e em parcerias de implementação e cuja execução é da responsabilidade de mediadores, com
perfil de psicólogo ou professor, devidamente apoiados em plano de formação, “coaching” e controlo;
3) Atelier Empreender Criança e Academia do Empreendedorismo – Tem como objetivo promover a visão temática do
empreendedorismo na sala de aula, estimulando as capacidades cognitivas dos alunos.
Assenta em dois projetos distintos: 1) “Atelier Empreender Criança” que se destina à aprendizagem desta temática focado
nas valências do 1.º ciclo e 2) “Academia de Empreendedorismo” que alarga a oferta desta temática às valências do 2.º e
3.º ciclo.

