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Designação do projeto | + Sucesso: Planos Integrados e Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar 

Código do projeto | ALT20-02-5266-FSE-000054 

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

Região de intervenção | Alentejo Central 

Entidade beneficiária | Município de Reguengos de Monsaraz 

Data da aprovação | 26-01-2018 

Data de início | 03/04/2018 

Data de conclusão | 31/03/2021 

Custo total elegível | 372.390,00 € 

Apoio financeiro da União Europeia | 316.531,50 € 

Apoio financeiro público nacional/regional | 55.858,50 € 

1ª Pedido de Alteração 

Alteração das datas de início e de conclusão da operação. Ajustes financeiros entre atividades e 
rubricas. 

Data da aprovação do Pedido de Alteração | 26-01-2018 

Data de início | 03-04-2018 

2ª Pedido de Alteração  

Introdução da ação de aquisição de equipamentos informáticos de forma a responder à 
necessidade de implementar meios alternativos para o ensino à distância, no decurso da 
pandemia Covid-19. Alteração da data de conclusão. 

Data da aprovação do Pedido de Alteração | 25-05-2021 

Data de conclusão |31-12-2021 

Custo total elegível | 433.618,03 € 

Apoio financeiro da União Europeia | 368.575,33 € 

Apoio financeiro público nacional/regional | 65.042,70 € 

Objetivos, atividades e resultados esperados 

A operação “+ Sucesso” para o Concelho de Reguengos de Monsaraz foi desenhada por forma a 
articular-se e complementar-se com o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar publicado 
na Resolução de Conselho de Ministros nº23/2016 em 11 de abril de 2016. O projeto contempla 5 
atividades, que terão como destinatários os alunos do 1º, 2º e 3ºciclos e secundário das escolas do 
Concelho de Reguengos de Monsaraz e os respetivos pais e encarregados de educação. 

Cada uma destas atividades contém ações que serão implementadas pelo Município e que fazem parte 
da candidatura são designadamente: 
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1. Gabinete de Apoio Multidisciplinar – visa a criação de um gabinete que dê resposta 
complementar à da escola para a promoção do sucesso escolar de alunos sinalizados nos 1º, 2º 
e 3ºciclos e ainda secundário. O gabinete promoverá o acompanhamento individualizado destes 
alunos e famílias com vista à resolução de problemáticas identificadas, bem como o 
encaminhamento para serviços especializados;  

2. Promoção de Literacias – criação de uma biblioteca itinerante que, com um ou mais os recursos 
humanos afetos a esta atividade, se deslocarão pelo menos uma vez por mês a cada uma das 
freguesias rurais do Concelho e desenvolverá regularmente; 

3. Ações de Orientação Parental – realização de um conjunto de workshops e seminários tendo 
como objetivo a capacitação de pais e encarregados de educação no que respeita ao apoio e 
acompanhamento do percurso escolar dos seus educandos; 

4. ConCentra-te – realização de sessões que permitam criar uma resposta diferenciada em 
contexto de sala de aula, promovendo novos ritmos de trabalho; 

5. Oficina de Expressões – realização de expressões performativas. 

 

Os objetivos delineados para este Plano de Intervenção são os seguintes: 

 - Reforço do papal social da escola; 

 - Promoção de práticas de antecipação e prevenção escolar; 

 - Reforço da articulação entre os membros da comunidade educativa; 

 - Apoio às famílias e os alunos na integração escolar. 

Tratando-se de um projeto que insere medidas/ações que visam a criação de condições para a 
promoção do sucesso educativo envolvendo várias entidades deste Concelho, com responsabilidades 
no domínio da educação através da parceria estabelecida com o Agrupamento de Escola de Reguengos 
de Monsaraz e outras entidades locais o projeto contribui para a realização de indicadores definidos no 
quadro da estratégia Alentejo 2020 designadamente para a diminuição da taxa de abandono escolar. 

Assim, os indicadores propostos na candidatura foram os seguintes: 

 - Indicadores de realização: medidas de cada operação implementadas – meta 80% 

 - Indicadores de resultado: 

o Redução da taxa de alunos do 1º, 2º e 3ºciclos e secundário com níveis negativos – 
meta 10%; 

o Diminuição da taxa de retenção e desistência – meta 25%. 
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