DESIGNAÇÃO DO PROJETO | PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR – SCHOLL4ALL
CÓDIGO DO PROJETO | NORTE-08-5266-FSE-000101
OBJETIVO PRINCIPAL | INVESTIR NA EDUCAÇÃO, NA FORMAÇÃO E NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL
REGIÃO DA INTERVENÇÃO | NUT III MINHO-LIMA
ENTIDADE BENEFICIÁRIA | MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA
DATA DE APROVAÇÃO | 15-01-2018
DATA DE INÍCIO | 01-10-2017
DATA DE CONCLUSÃO | 30-09-2020
CUSTO TOTAL ELEGÍVEL | 592.126,00 EUR
APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA | FSE – 503.307,10 EUR
APOIO FINANCEIRO PÚBLICO NACIONAL/REGIONAL | 88.818,90 EUR
OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS | O Scholl4All - Ponte de Lima no contexto do Plano Integrado e
Inovador de Combate ao Insucesso Escolar - PIICIE - “Alto Minho – School 4All” tem por objetivo estratégico contribuir
para prosseguir as principais metas definidas na Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial “Alto Minho 2020”
no domínio do combate à retenção e ao abandono escolar, evoluindo positivamente na taxa de retenção e abandono
escolar no sentido de manter um patamar inferior às médias da região do Norte e do País, nomeadamente, através de
uma ação centrada prioritariamente na comunidade, desenvolvida em paralelo/articulação com as restantes ações
orientadas para o mesmo fim enquadradas no PO Norte 2020, no POCH e noutros instrumentos disponíveis.
Ao concentrar-se no reforço dos fatores e recursos complementares ao serviço de promoção do sucesso escolar, a
Operação centra-se, desta forma, no campo em que as externalidades sociais, familiares, culturais ou motivacionais
determinam e potenciam o trabalho efetivo das escolas, focalizando-se, assim, numa das três grandes áreas de ação na
política promotora do sucesso escolar previstas no PNPSE, a saber, nos “fatores complementares e de reforço do
sucesso escolar”.
Em termos de operacionalização, terá por Objetivo Específico:
“ OE.2- Dinamização de ações específicas de base local de promoção de combate ao abandono e insucesso escolar
orientadas para as características, recursos e/ou problemáticas específicos e distintivos de escala municipal. “

