


















 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 













 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 



Plano Inovador de Combate ao 
Insucesso Escolar 

no Concelho de Mafra
(PICIE)

Conselho Municipal de Educação – 14/12/2017

Cofinanciado por:



Candidatura

›Candidatura aprovada em 21 de agosto de 2017;

›Foi efetuada uma correção financeira de modo a
que o valor total da candidatura fosse inferior ao
valor máximo elegível – valor corrigido:
470.607,21€;

›O Plano é cofinanciado pelo Fundo Social Europeu,
através do Programa Operacional Regional de Lisboa
(50%).



Implementação do PICIE

› 15 de setembro de 2017 – assinatura do Protocolo de
Colaboração entre a Câmara Municipal de Mafra, os
Agrupamentos de Escolas e a Escola Secundária José Saramago –
Mafra;

› 13 de novembro de 2017 – reunião entre a Câmara Municipal de
Mafra e a Associação EPIS – Empresários para a Inclusão Social;

› 16 de novembro de 2017 – reunião entre a Câmara Municipal de
Mafra e os Diretores dos Agrupamentos de Escolas e da Escola
Secundária José Saramago - Mafra



Implementação do PICIE
Foram constituídos os seguintes grupos de trabalho:

› Formação de mediadores sobre a metodologia da Associação EPIS – 7 técnicos a

contratar pela Câmara Municipal (1 educador social, 2 psicólogos e 4 assistentes

sociais), 15 elementos das Escolas (membros das direções, psicólogos e

professores) e 3 técnicos da Câmara Municipal;

› Elaboração do Currículo Local – 5 docentes dos Agrupamentos de Escolas, o

Diretor do Centro de Formação da Associação de Escolas Rómulo de Carvalho e 1

técnico da Câmara Municipal;

› Jornadas das Ciências – 5 docentes dos Agrupamentos de Escolas e da Escola

Secundária José Saramago - Mafra, o Diretor do Centro de Formação da Associação

de Escolas Rómulo de Carvalho e 1 técnico da Câmara Municipal.



Implementação do PICIE
Procedimentos em curso para a aquisição dos diferentes serviços e equipamentos:

• Serviços de consultoria da Associação EPIS – Empresários para a Inclusão Social para

implementação da metodologia de mediação escolar;

• Contratação de técnicos para a constituição de uma equipa multidisciplinar de

mediadores escolares;

• Aquisição da Plataforma de Aprendizagem, Colaboração e Partilha + Sucesso Escolar
para os alunos do 3.º e 4.º anos de escolaridade (inclui a elaboração de um Currículo

Local, licenças de utilização e formação para os utilizadores) - 2018/2019;

• Aquisição de equipamento informático para as escolas do 1.º ciclo do ensino básico;

• Aquisição das licenças de utilização da Plataforma Escola Virtual para os alunos do 9.º,

11.º e 12.º anos de escolaridade e para os alunos dos cursos profissionais que

pretendam realizar exames para ingresso no ensino superior (inclui formação para os

professores interessados).



OBRIGADO

Cofinanciado por:


