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DROP OUT IN EDUCATIONAL AREAS OF PRIORITY INTERVENTION (TEIP) IN 
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No dia 6 de novembro, realizou-se na Escola Básica e Secundária Fernão do Pó, no Bombarral, o 

seminário de lançamento do Projeto SUPPORT TO ADRESS SCHOOL FAILURE AND DROP OUT IN 

EDUCATIONAL AREAS OF PRIORITY INTERVENTION (TEIP) IN PORTUGAL - Comunidades de Aprendizagem, 

INCLUDED – ED.  

 

 

Este projeto, financiado pelo Serviço de Apoio às Reformas Estruturais (SRSS) da Comissão Europeia, a 

pedido do Ministério da Educação e implementado pela Equipa CREA da Universidade de Barcelona, 

visa implementar, num conjunto de 50 agrupamentos TEIP, uma série de Ações Educativas de Sucesso 

(AES), baseadas em evidências científicas, que demonstraram reduzir o abandono e insucesso escolar, 

independentemente do contexto socioeconómico. Esta é uma abordagem abrangente, inovadora, 

testada e baseada em atividades envolvendo as comunidades locais e os pais dos alunos. Esta 

abordagem foi testada em Portugal numa experiência-piloto limitada a 11 agrupamentos, em 2017-

2018, e demonstrou resultados promissores. 

O objetivo do presente projeto traduz-se, assim, no alargamento desta experiência a um grupo maior 

de escolas, de modo a que os resultados possam ser mais conclusivos e se possam construir, a nível 

nacional, as condições necessárias para garantir a sustentabilidade e o alargamento a mais 

agrupamentos. Para além disso, a análise dos resultados da sua implementação disponibilizará 

informação relevante, que permitirá aprofundar a estratégia nacional de combate ao insucesso escolar, 

em contextos socioeconómicos desfavoráveis. 

No desenvolvimento deste projeto, a equipa do CREA irá disponibilizar à DGE apoio técnico, 

trabalhando com os agrupamentos e capacitando um conjunto de formadores, que irão garantir a 

sustentabilidade e alargamento do projeto no futuro, bem como o acompanhamento e capacitação de 



docentes, que serão responsáveis pela implementação do projeto nas respetivas comunidades 

educativas. 

O Senhor Ministro da Educação, presente no lançamento do projeto, no Bombarral, reconheceu a 

importância deste projeto, referindo que «continua a haver enormes desigualdades sociais, pelo que é 

importante implementar abordagens educativas distintas, envolvendo a comunidade».  

 

 

 

 

 

 


