INCLUSÃO PELA EDUCAÇÃO

Investimos em ti!

O INEDIT. MAIA | Inclusão pela Educação – Investimos em Ti,
pretende contribuir para um modelo de promoção do sucesso
escolar através da implementação de um conjunto de ações
devidamente enquadradas no contexto socioeducativo local.
Ambiciona, igualmente, o envolvimento e o compromisso da
comunidade local no desenvolvimento de aprendizagens das
crianças e dos jovens.

Destinatários

Duração da ação

Crianças do pré-escolar, dos 1.º e
2.º ciclos do ensino básico

36 meses

Agrupamentos de Escolas abrangidos

Associações de Pais envolvidas
35 Associações de Pais envolvidas na
implementação do projeto, que perfaz
100% das Associações de Pais
representadas pelo parceiro FAPEMAIA

Jardins de Infância
1.º ciclo
2.º ciclo
3.º ciclo

7

Agrupamentos
de Escolas

Ensino Secundário

METAS

INVESTIMENTO
Redução da taxa de alunos com níveis
negativos (>=10%), a pelo menos uma
disciplina, nos 1.º e 2.º ciclos do ensino
básico;
Diminuição da taxa de retenção e
desistência (>= 25%) dos alunos, nos
1.º e 2.º ciclos do ensino básico;
Grau de satisfação (>=70%) das
entidades envolvidas.

832.174,60€
VALOR ELEGÍVEL

707.348,41€ *
COMPARTICIPAÇÃO
COMUNITÁRIA

*(Fundo Social Europeu)

Ação 1

Descobrir +
A Ação DESCOBRIR+ conjetura uma orientação estratégica focada na inovação e experimentação de práticas socioeducativas de combate ao insucesso escolar, que tenha como consequência o planeamento e a
definição das políticas educativas locais.
Prevê ainda o envolvimento ativo tanto dos parceiros
e interlocutores relevantes na comunidade socioeducativa, em particular, das crianças e jovens, suas
famílias e comunidade em que se inserem.

Questionários
à comunidade
local

Respostas
socioeducativas
SUCESSO
ESCOLAR

Capacitação e
envolvimento
parental

Ação 2

Participar +
A Ação PARTICIPAR+ visa proporcionar um
ambiente rico em tecnologia, facilitador da
aprendizagem, do trabalho colaborativo, inclusivo e da partilha de ideias, com a implementação
de práticas e projetos pedagógicos diferenciadores e inovadores. Esta ação intenta não só a
aposta no sucesso escolar, numa era de literacia
digital, mas também na promoção da equidade
de oportunidades em todos os alunos.

Tecnologia

Mural

Gostos
Jogos

Apps

Ação 3

Compreender +
Diagnóstico de
competências
Reforço de
competências
de leitura

A Ação COMPREENDER+ tem como objetivos
o diagnóstico precoce e a avaliação das competências de aprendizagem, na educação
pré-escolar, e das competências de leitura e
escrita, ao nível do 1.º ciclo do ensino básico. A
recolha e análise dos dados obtidos vai
permitir elaborar planos de intervenção
adequados, que promovam o sucesso escolar.

Ação 4

Comunicar +

Layout
responsivo

Informação
educativa

A Ação COMUNICAR+ diz respeito à criação
de um Observatório Municipal de Educação
que permitirá consultar e recolher informação educativa, útil aos cidadãos, e disponibilizar a informação necessária ao planeamento municipal da educação. Esta plataforma
contemplará, ainda, um layout responsivo
por forma a garantir a consulta das informações em dispositivos móveis.

Mensagens

No compromisso que assumi com os maiatos, a prioridade
das prioridades é a educação. Educação que encaro como um
desígnio estratégico para garantir o futuro das nossas crianças e jovens, mas igualmente da nossa comunidade concelhia.
Nos contactos que vou tendo com as famílias, particularmente pais e encarregados de educação, mas também com os
avós, sensibiliza-me a sua natural preocupação com o futuro
dos seus filhos e netos, diante um Mundo globalizado, que a
todos faz antever desafios muito exigentes e complexos.
As gerações maiatas que estão hoje nos bancos da escola e as
vindouras, terão de estar capacitadas com novas competências, habilidades e talentos que lhes permitam na sua idade
adulta, integrar-se na sociedade e exercer uma cidadania
plena, responsável, participativa e solidária, realizando-se
pessoal e profissionalmente numa vida feliz e completa.
É por essa razão que a Câmara Municipal da Maia aposta num
sistema educativo inclusivo e focado na excelência. O nosso
foco na excelência compagina-se, assim, com a nossa determinação de levar a inovação à escola e de proporcionar
igualdade de oportunidades a todas as crianças, para que
cheguem ao futuro dotadas de competências e qualificações
diferenciadoras.
Entendo a educação como uma missão que sendo originalmente da família, convoca, compromete e responsabiliza toda
a comunidade, desde a escola às autarquias, sem dispensar os
atores sociais e económicos que povoam o território.
Envio a todos, em sinal do meu apreço e gratidão pela partilha
deste desafio comum, um abraço fraterno e amigo.
António Silva Tiago,
Presidente da Câmara Municipal da Maia

Gerir a Educação é trabalhar para o futuro. É assim que
pensamos na Maia. Por isso apostamos em projetos criativos e inovadores, capazes de despertar os nossos jovens
para os desafios do amanhã. De igual modo, os valores da
tolerância e da solidariedade devem estar presentes nas
nossas políticas educativas. É nesta linha de ação que a
Câmara Municipal da Maia, em articulação com os Agrupamentos de Escolas do Concelho e as Associações de Pais,
representadas pela Fapemaia, vai lançar um modelo inovador de promoção do sucesso escolar, que se estenderá
pelos próximos três anos, e que tem como principal objetivo
consolidar a excelência como marca da Educação na Maia.
Apesar das taxas de insucesso escolar serem praticamente
residuais, na Maia, o simples facto de existir uma criança em
dificuldade, deverá merecer toda a nossa atenção. Na Maia
não permitiremos que ninguém fique para trás. O INEDIT
Maia irá dar essa resposta de forma integrada e inclusiva
através de um conjunto de ações devidamente enquadradas e que se encontram sumariamente explicitadas nesta
informação síntese.
Estou segura de que a presente iniciativa contribuirá para
reforçar o exercício da cidadania e uma atitude participativa
e solidária no objetivo de proporcionar a todos uma verdadeira igualdade de oportunidades.
Emília de Fátima Moreira dos Santos,
Vereadora do pelouro da educação e ciência

Juntos pela Educação!

ENTIDADES FINANCIADORAS:

