Designação do projeto | + Vale S. Torcato
Código do projeto | NORTE-08-5266-FSE-000030
Objetivo principal| Redução e Prevenção do abandono escolar precoce e estabelecimento de
condições de igualdade no acesso à educação para a reintegração no ensino e formação.
Região de intervenção | Norte
Entidade beneficiária | 600079104 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE DE S. TORCATO
Data de aprovação | 24-03-2017
Data de início | 01-09-2015
Data de conclusão | 31-08-2018
Custo total elegível |
Apoio financeiro da União Europeia | Fundo Social Europeu – 534 343.27€
Apoio financeiro público nacional/regional | Quando aplicável

Objetivos : Diminuir a taxa de insucesso; Aumentar a taxa de sucesso nas disciplinas de Português e
Matemática; Melhorar a qualidade do sucesso; Prevenir o absentismo e abandono escolar e Intensificar a
Relação Escola - Famílias - Comunidade e Parcerias.
Ações de promoção do sucesso, de prevenção do absentismo/abandono e intensificação da Relação Escola
- Famílias - Comunidade e Parcerias :
Assessorias pedagógicas temporárias 1º ciclo; Assessorias Pedagógicas Temporárias 2º e 3º ciclo a
Matemática; Assessorias Pedagógicas Temporárias 2º e 3º ciclo a Português; Laboratório da Matemática;
Oficina de escrita; Projeto V.A.L.E.; Práticas Partilhadas; Um dia com…; Aprende a aprender; Orientar para
Optar; Diversificar para envolver; GT+ em S. Torcato no quadro de mérito escolar; De Mãos Dadas; Museu
do Vale em S. Torcato; S. Torcato Vale +; Observatório da Qualidade do Sucesso e Equipas de Ano.
A operacionalização das ações permitirão, no final do programa TEIP, alcançar as seguintes metas:
Aumento da taxa de sucesso em 2%; Aumento da diferença positiva entre a avaliação interna e a externa
em 1%; Diminuição de 10% no absentismo, abandono e indisciplina; Aumento da percentagem de alunos
que transitaram sem classificações negativas (3% - 1º ciclo; 3% - 2º ciclo; 5%- 3º ciclo); Aumentar a
percentagem de alunos que integram o quadro de mérito em 4% e estreitar a colaboração e com os vários
serviços/organismos e entidades parceiros.

