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Designação do projeto    TEIP, PIEF, Mais Sucesso 

Código do Projeto    CENTRO-05-4232-FSE-000010 

Objetivos Principais    Prevenção e redução do abandono escolar precoce e do 
absentismo, redução da indisciplina e promoção do sucesso educativo de todos os 
alunos  

Região de Intervenção     Pardilhó, Estarreja 

Entidade Beneficiária   600077179 – Agrupamento de Escolas de Pardilhó 

 

Data da Aprovação   27-08-2020 

Data de Início    03-12-2018 

Data de Conclusão    31-08-2022 

Custo Total Elegível   445577,00  

Apoio Financeiro da União Europeia   378740.45 (85%) 

Apoio Financeiro Público Nacional/Regional   66836.55 (15%) 

 

São objetivos centrais desta operação a prevenção e redução do abandono escolar precoce e 
do absentismo, a redução da indisciplina e a promoção do sucesso educativo de todos os 
alunos. Partindo das áreas de intervenção, conjugadas com os objetivos do Projeto Educativo, 
com os objetivos gerais do programa TEIP e com as estratégias delineadas, propõem-se um 
conjunto de ações de melhoria para o horizonte temporal de três anos letivos, com a 
consciência de que a monitorização e avaliação, a efetuar ao longo e no final de cada ano, 
condicionará as propostas apresentadas para os anos seguintes. 
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Designação do projeto    TEIP, PIEF, Mais Sucesso 

Código do Projeto    CENTRO-03-5266-FSE-000008 

Objetivos Principais    Prevenção e redução do abandono escolar precoce e do 
absentismo, redução da indisciplina e promoção do sucesso educativo de todos os 
alunos  

Região de Intervenção     Pardilhó, Estarreja 

Entidade Beneficiária   600077179 – Agrupamento de Escolas de Pardilhó 

 

Data de Início    01-09-2015 

Data de Conclusão    31-08-2018 

Custo Total Elegível   445577,00  

Apoio Financeiro da União Europeia   378740.45 (85%) 

Apoio Financeiro Público Nacional/Regional   66836.55 (15%) 

 

São objetivos centrais desta operação a prevenção e redução do abandono escolar precoce e 
do absentismo, a redução da indisciplina e a promoção do sucesso educativo de todos os 
alunos. Partindo das áreas de intervenção, conjugadas com os objetivos do Projeto Educativo, 
com os objetivos gerais do programa TEIP e com as estratégias delineadas, propõem-se um 
conjunto de ações de melhoria para o horizonte temporal de três anos letivos, com a 
consciência de que a monitorização e avaliação, a efetuar ao longo e no final de cada ano, 
condicionará as propostas apresentadas para os anos seguintes. 

 

Nº 
atividade 

Identificação 
Datas 

Nº Total 
Destinatários 

Duração 
Total 

(Horas) 

Custo 
Estimado Inicio Fim 

1 
Atividades de apoio á 

melhoria das aprendizagens 
01-09-2015 31-08-2018 79 1000 231345.00€ 

2 
Atividades de 

monitorização do projeto e 
dos resultados alcançados 

01-09-2015 31-08-2018 73 400 6890.00€ 

 


