
O PROJETO MUNICIPAL desenvolve-se numa 
dinâmica de ação que promove, pedagogicamen-
te, os valores enquanto dimensão estruturante 
para a inclusão social e para o combate ao 
insucesso e abandono escolar.

Desenvolve-se no alinhamento do EIXO 
PRIORITÁRIO 8 – Educação e Aprendizagem ao 
Longo da Vida (NORTE 2020) que promove “a 
melhoria do sucesso educativo dos alunos, redu-
zindo as saídas precoces do sistema educativo, 
combatendo o insucesso escolar e reforçando as 
medidas que promovam a equidade no acesso à 
educação básica e secundária”.

PROJETO

PVPV – PÓVOA DE VARZIM 
PROMOVE VALORES

DESTINATÁRIOS
Alunos do 1.º CEB; 
Alunos do 2.º, 3.º CEB e ES.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Promover representações e princípios sobre o “ser 
e saber estar” com os outros, as atitudes e 
comportamentos prossociais, utilizando a explo-
ração da língua materna como ferramenta psico-
pedagógica;

• Fomentar princípios de cidadania participativa
nos(as) alunos(as) do 1º CEB, recorrendo, nomea-
damente à utilização de uma plataforma digital;

• Promover a importância do compromisso dos alu-
nos do 2.º e 3.º do ensino básico e do ensino 
secundário em risco de insucesso/abandono 
escolar precoce com o seu processo de aprendiza-
gem através da participação  ativa nos ateliês de 
Teatro e no “Fórum de reflexão”;

• Incentivar nos alunos do ensino secundário compor-
tamentos de responsabilidade social e vinculação 
a causas humanitárias de defesa dos Direitos 
Humanos;

• Promover comportamentos de resiliência perante 
obstáculos e desafios de crescimento.

INICIATIVAS A DESENVOLVER
• Criação da Plataforma “+ Cidadania”;
• Criação/Manutenção de Oficinas de Teatro;
• Realização do “Fórum de Reflexão”.

DESTINATÁRIOS
Alunos do 1.º, 2.º, 3.º CEB e ES.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Contribuir para o desenvolvimento de competên-
cias na área da língua materna;

• Estimular o gosto pela leitura;

• Incentivar à escrita criativa;

• Desafiar a proficiência interpretativa e o sentido
crítico;

• Promover o sentido estético do texto narrativo ou 
poético;

• Despertar nos alunos o gosto pelas temáticas de- 
senvolvidas nos ateliês e pelo trabalho de equipa;

• Dinamizar concurso nas áreas abordadas nos ate-
liês, que valorizem e premeiem os trabalhos criati-
vos e inovadores desenvolvidos;

INICIATIVAS A DESENVOLVER
• “A Várias Mãos” – edição de um livro;
• Criação/manutenção dos Ateliês de Artes/Tecno-

logia.

AÇÃO 3

ELOS DE CIDADANIA
AÇÃO 4

ELOS…TRAMPOLIM PARA A
CRIATIVIDADE
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ENTIDADES FINANCIADORAS:



OBJETIVOS GERAIS DO PROJETO:

• Diminuir a taxa de retenção escolar dos alunos 
do 1.º/2.º,5.º, 7.º e 10.º ano de escolaridade;

• Prevenir o risco de insucesso e abandono es-
colar precoce; 

• Aumentar o envolvimento dos pais/encarrega-
dos de educação na vida escolar dos seus 
educandos, através da implementação de 
sessões de sensibilização e da capacitação 
das famílias;

• Capacitar o Pessoal Docente para a adoção de 
estratégias inovadoras para o ensino/aprendi-
zagem;

• Desenvolver competências de pensamento  
criativo e melhorar as competências de comu-
nicação dos alunos.

METAS QUE NOS PROPOMOS ATINGIR:

• Diminuir em 25% a taxa de retenção (relativa-
mente ao ano letivo 2015/2016); 

• Aumentar em 10% a qualidade do sucesso
relativamente à percentagem de alunos com 
um ou mais níveis/classificações inferiores ao 
nível três.

O PROJETO ALICERÇA-SE EM 4 AÇÕES:

AÇÃO 1: ELOS – PAIS

AÇÃO 2: ELOS – PD/PND

AÇÃO 3: ELOS DE CIDADANIA

AÇÃO 4: ELOS…TRAMPOLIM PARA A CRIATIVIDADE

DESTINATÁRIOS

Famílias dos alunos do 1.º/2.º ,5.º ,7.º e 10.º ano de 
escolaridade com insucesso/risco de insucesso escolar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Fomentar um maior compromisso no envolvimen-
to da família no processo educativo dos seus filhos;

• Capacitar as famílias para a adoção de estratégias 
exequíveis de parentalidade consciente, positiva e 
comprometida;

• Desenvolver competências de escuta - saber ouvir 
para compreender;

• Estabelecer um referencial de Princípios e Práticas 
Parentais concelhio que se traduza num compro-
misso pedagógico assumido entre os envolvidos 
no processo.

INICIATIVAS A DESENVOLVER

• Diagnóstico das fragilidades;
• Intervenção Socio Familiar;
• Capacitação dos Pais/Encarregados de Educação
• Encaminhamento e articulação com outras en-

tidades

DESTINATÁRIOS

Docentes das turmas do 1.º/2.º, 5.º, 7.º e 10.º ano de 
escolaridade;

Assistentes Operacionais do 1.º, 2.º, 3.º CEB e ES.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

PESSOAL DOCENTE

• Desenvolver competências estratégicas de gestão 
da inteligência emocional; 

• Desenvolver competências de escuta - saber ouvir 
para compreender;

• Desenvolver competências de utilização da língua 
Materna, de modo a consolidar os domínios da 
leitura e da escrita;

• Contribuir para a promoção de uma maior proximi-
dade entre a escola e pais/encarregados de 
educação;

• Estimular no professor novas aptidões pedagógi-
cas para lidar com os novos desafios da educação 
no século XXI.

PESSOAL NÃO DOCENTE

• Dotar a sua ação formativa de estratégias que con- 
tribuam para a promoção de um bom relaciona-
mento com os(as) alunos (as), bem como de um 
bom ambiente escolar.

INICIATIVAS A DESENVOLVER

• Capacitação do Pessoal Docente;
• Capacitação do Pessoal Não Docente;
• Realização de “Jornadas Temáticas”.

AÇÃO 1

ELOS – PAIS
AÇÃO 2

ELOS – PD/PND


