Designação do projeto | Planos integrados e inovadores de combate ao insucesso escolar
Código do projeto | NORTE-07-4740-FSE-000645
Objetivo principal| Promover a integração social e combater a pobreza e qualquer discriminação
Região de intervenção | Norte
Entidade beneficiária | Município do Porto (Coordenador) e: Associação Cultural Figura
Nacional; Associação do Porto de Paralesia Cerebral, IPSS; Ballet Teatro Contemporâneo do
Porto, C. R. L.; Espaço t – Associação para apoio à integração social e Comunitária, IPSS;
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto através do Grupo
de investigação SINClab; FISOOT - Formação, integração social e ofertas de oportunidades de
trabalho, C. R. L., IPSS; Universidade Católica Portuguesa - Centro Regional do Porto
Data de aprovação | 07-11-2019
Data de início | 01-09-2019
Data de conclusão | 31-08-2021
Custo total elegível | 574.726,32 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FSE – 488.517,37 EUR
Apoio financeiro público nacional/regional | Município do Porto – 30.987,15 EUR
Associação Cultural Figura Nacional – 14.661,83€
Associação do Porto de Paralesia Cerebral – 7.456,20 EUR
Ballet Teatro Contemporâneo do Porto – 9.805,50 EUR
Espaço t – 5.194,50 EUR
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto através do Grupo
de investigação SINClab – 4.441,27EUR
FISOOT - Formação, integração social e ofertas de oportunidades de trabalho – 8.397,50 EUR
Universidade Católica Portuguesa - Centro Regional do Porto – 5.265,00 EUR

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
O projeto responde à necessidade de intervenções de carácter multidimensional que promovam
trajetórias de sucesso escolar e contrariem o insucesso e o abandono dos alunos de quatro
agrupamentos de escolas da cidade do Porto. A intervenção foca-se no reforço da educação
artística e desportiva e na promoção de ações de desenvolvimento pessoal e social fomentando
processos de vinculação progressiva do aluno, família e comunidade com a Escola.

