
 

 

 

 

 

Designação do Projeto | PLANO INOVADOR DE COMBATE AO INSUCESSO 

ESCOLAR DA CIMBSE  

Código do Projeto | CENTRO-03-5266-FSE-000022 

Objetivo Principal | Redução da taxa de alunos nos 1º, 2º e 3º Ciclos e 

Secundário com níveis negativos (a pelo menos uma disciplina) dos anos 

curriculares abrangidos e redução da taxa de retenção e desistência nos anos 

curriculares abrangidos 

Região de Intervenção | CENTRO – Região das Beiras e Serra da Estrela 

Entidade Beneficiária | Comunidade das Beiras e Serra da Estrela (CIM-BSE) 

 

Data da aprovação | 08-05-2018 

Data de Início | 26-04-2016 

Data de Conclusão | 25-04-2019 

Custo Total Elegível | 1.616.368,79€ 

Apoio Financeiro da União Europeia | 1.373.913,47€ 

Apoio financeiro público nacional/regional | 242.455,32€ 



Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

 Objetivos: garantir a equidade territorial do sistema educativo com 

enfoque em três vertentes/desafios críticos: Escola: Dinamizar o 

desenvolvimento de parcerias que promovam a escolaridade; Acompanhar 

a inovação tecnológica e garantir a motivação dos alunos; Família: Reforçar 

o acompanhamento dos alunos e a qualidade das relações entre pais e 

filhos; Sensibilizar as famílias para a importância da criação de um sistema 

de regras; e Comunidade: Atrair população para as Beiras e Serra da 

Estrela; Garantir a inclusão social e reforçar o acompanhamento da 

população com dificuldades económicas; Capacitar para o 

desenvolvimento do autoconhecimento e autoconfiança; Promover a 

interação e reforço de sinergias entre os diversos elementos da 

comunidade. 

Estas vertentes/desafios serão trabalhadas de forma integrada, de acordo 

com 3 Pilares: Envolvimento; Inovação e Desempenho; Inclusão. 

 

 Atividades: 

1. Plano Integrado e Inovador de combate ao Insucesso escolar na área 

territorial da CIMBSE 

2. Programa parental das Beiras e Serra da Estrela 

3. Observatório escolar das Beiras e Serra da Estrela 

4. Rede de equipas multidisciplinares 

5. Projeto “Da inspiração à inovação” e Open Day das Beiras e Serra da 

Estrela 



6. Projeto “Rastreios Médicos” 

7. Projeto “Aprender Vivendo” 

8. Projeto “pró-lúdico” 

9. Projeto “Família inclusiva” 

10. Rede de fortalecimento da relação entre pais e filhos 

11. Conhecer o presente, projetar o futuro 

12. Programa de capacitação educativa 

13. Programa de tutoria 

14. Projeto “Aproximar para integrar” 

15. Programa de melhoria dos resultados dos exames nacionais 

16. Projeto “Adapta o teu percurso” 

17. Programa de orientação e acompanhamento + 

18. Sala sensorial + 

19. Escola Pública em meio social 

20. Rede de partilha de recursos 

21. Programa “Potencialidades da tua região” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Indicadores: 

O.10.01.07.P - Agrupamentos de Escolas e Escolas não agrupadas envolvidos na 

Operação): 15 

O.10.01.06.P - Medidas de cada operação implementadas: 85% 

R.10.01.05.P - Redução da taxa de alunos do 1º,2º e 3º ciclos e secundário com 

níveis negativos (a pelo menos uma disciplina) dos anos curriculares abrangidos: 

10% 

R.10.01.06.P - Diminuição da taxa de retenção e desistência nos anos curriculares 

abrangidos: 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site | https://www.cimbse.pt 

https://www.cimbse.pt/

