
 Agrupamentos de Escolas de V.N. Milfontes, 

Colos, Odemira, Sabóia e S. Teotónio 

 Colégio Nossa Senhora da Graça 

 Escola Profissional de Odemira 

 Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 

Odemira 

 Equipa Multidisciplinar de Apoio ao Rendimento 

Social de Inserção (EMAR) 

 Município de Odemira 

 
 

COORDENADORA: 
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EQUIPA TÉCNICA/CONTACTOS 

PARCEIROS 

UM PROJETO NA ÁREA DO ABANDONO 

E RETENÇÃO ESCOLARES NO 

CONCELHO DE ODEMIRA 

2012 - 2014 

Entidade Promotora e Financiadora 

Entidade Executora 

FOCO DE INTERVENÇÃO 

 Desistência/abandono escolar (nos ensinos 

básico e secundário) 

 Transição escolar (do 1º para o 2º ciclo e do 

básico para o secundário) 

 Orientação vocacional (alunos 8º e 9º anos) 

 Desenvolvimento de competências parentais 



 

Reduzir a taxa de saída precoce do 

sistema de ensino no concelho de 

Odemira, até agosto de 2014. 

O PROJETO 

O Projeto +NaMira visa dar continuidade ao trabalho 

iniciado em 2008 (com o Projeto NaMira), com a duração 

de 3 anos letivos (início em Janeiro 2012 a Julho 2014). 

O foco da sua intervenção é junto de alunos e famílias 

sinalizados por risco de desistência/abandono escolar 

(nos ensinos básico e secundário). Por outro lado, centra

-se na prevenção junto de alunos em transição escolar 

(do 1º para o 2º ciclo e do 3º ciclo para o secundário) e 

de alunos em fase de tomada de decisão sobre a área 

para prosseguimento de estudos (8º e 9º anos). 

Visa ainda dirigir ações para docentes e potenciar o 

envolvimento dos pais na vida escolar dos seus 

educandos, assim como analisar e refletir sobre os 

números da educação no concelho de Odemira em 

conjunto com a comunidade educativa, para o encontro 

de estratégias de atuação. 

 Promover a inclusão de alunos em situação de exclusão 

ou abandono escolar; 

 Aumentar a % de alunos que conclui o ensino 

secundário; 

 Melhorar os indicadores de qualidade educativa (as 

taxas de repetência e de desistência escolar); 

 Aumentar a implicação dos encarregados de educação 

com a escola. 

AS AÇÕES 

Programa de apoio à transição entre ciclos 

para alunos dos 4º e 5º anos, através do 

trabalho entre pares (alunos mais velhos ajudam na 

integração dos mais novos). Trabalho paralelo com os 

encarregados de educação para maior envolvimento no 

processo de transição. 

Tutorias 

Criação de grupos de pais com vista 

a promover a reflexão sobre 

temáticas úteis ao exercício da parentalidade. Numa 

perspetiva preventiva, trabalhamos com grupos de pais do 

4º e 5º anos, e com as famílias dos alunos em risco de 

abandono escolar numa ótica interventiva. 

Educação Parental 

Intervenção focada em jovens que 

apresentem um perfil de aluno em risco de 

abandono escolar, ao nível do ensino básico e secundário. 

Visa acompanhamento individual ao aluno e à família e/ou 

intervenção em grupo (formação de grupos de jovens). 

Crescer Cool 

Programa dirigido aos alunos 

do 8º e 9º anos que visa a 

exploração das áreas vocacionais e de interesse dos jovens, 

a aplicação de testes psicotécnicos, visitas a escolas com 

ensino secundário, sessões com profissionais, mini-estágios. 

Orientação Vocacional 

 

Realização de 3 workshops sobre educação, dirigidos a 

docentes, e de 1 seminário no final do projeto. Revisão e 

reedição das publicações editadas no projeto anterior. 

Seminário/Workshops/Publicações 

Análise e reflexão sobre os 

números da educação no 

concelho de Odemira, nomeadamente sobre os indicadores 

da qualidade educativa.  

Observatório da Educação 

OS OBJETIVOS 

Perfil de aluno em risco:Perfil de aluno em risco:  

- Abandono escolar; 

- Absentismo escolar e às aulas; 

- Atraso no percurso escolar 

relativamente à idade; 

- Percurso escolar marcado por 

problemas de comportamento 

desviante ou de risco 

QUAIS AS CAUSAS? QUE TIPO DE 

CONSEQUÊNCIAS? 

COMO INTERVIR? 

DESTINATÁRIOS: 

Toda a comunidade educativa 


