PROJETOS COFINANCIADOS PELO FUNDO SOCIAL EUROPEU (FSE)
E PELO ESTADO PORTUGUÊS

Os projetos a desenvolver e em curso no presente ano letivo, no Agrupamento de Escolas do Castêlo da Maia (AECM), visam
simultaneamente contribuir para os objetivos do Portugal 2020, do Programa Operacional Capital Humano (PO CH) e dos definidos no
projeto educativo do AECM.
Assim, pretende-se com a formação cofinanciada:
• Investir na educação, na formação e na formação profissional para a aquisição de competências e a aprendizagem ao longo
da vida;
• Aumentar o número de diplomados (jovens e adultos), designadamente em modalidades de ensino e formação profissional;
• Ajustar a oferta formativa às necessidades do mercado de trabalho, com reforço da formação em contexto de trabalho, numa
perspetiva de serviço público de qualidade;
• Adotar pedagogias inovadoras com vista à melhor formação e definição dos percursos pessoais futuros, fomentando processos
de tomada de decisão vocacional realistas e equilibrados;
• Manter uma oferta formativa diversificada e ajustável às condicionantes futuras.
O AECM tem projetos cofinanciados pelos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI).
Projeto em curso
Tipologia de intervenção: 70 – APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA
 CQ (Centro Qualifica)
Os CQ (Centros Qualifica) são estruturas que permitem a interligação entre a formação, a qualificação profissional e o emprego, numa
perspetiva de aprendizagem ao longo da vida.
O objetivo primordial é encontrar a solução formativa que melhor se ajusta à sua situação, às suas expectativas, interesses e
disponibilidade.
Projeto em curso: POCH-03-5470-FSE-001286 (Ciclo formativo 2021-2022)
Metas contratualizadas:
Jovens e adultos inscritos

800

Jovens e adultos orientados e encaminhados

90%

Adultos não desistentes no processo

90%

Montante global de financiamento:
191.491,12 euros
Montante global de cofinanciamento:
162.767.45 euros

Toda a informação e comunicação destas intervenções financiadas pelos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) têm por objetivo informar os
cidadãos sobre o papel da União Europeia no apoio ao desenvolvimento económico e social, bem como na redução das assimetrias regionais dos vários Estados
Membros, assegurando a transparência por via da comunicação dos projetos cofinanciados e dos seus resultados.

PROJETOS COFINANCIADOS PELO FUNDO SOCIAL EUROPEU (FSE)
E PELO ESTADO PORTUGUÊS

Os projetos a desenvolver e em curso no presente ano letivo, no Agrupamento de Escolas do Castêlo da Maia (AECM), visam simultaneamente
contribuir para os objetivos do Portugal 2020, do Programa Operacional Capital Humano (PO CH) e dos definidos no projeto educativo do AECM.
Assim, pretende-se com a formação cofinanciada:
• Aumentar o sucesso escolar;
• Reduzir o abandono escolar dos alunos do agrupamento;
• Aumentar o número de diplomados (jovens e adultos), designadamente em modalidades de ensino e formação profissional;
• Ajustar a oferta formativa às necessidades do mercado de trabalho, com reforço da formação em contexto de trabalho, numa perspetiva
de serviço público de qualidade;
• Adotar pedagogias inovadoras com vista à melhor formação e definição dos percursos pessoais futuros, fomentando processos de
tomada de decisão vocacional realistas e equilibrados;
• Manter uma oferta formativa diversificada e ajustável às condicionantes futuras.
O AECM tem projetos cofinanciados pelos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI).

Projeto em curso
Tipologia de intervenção: 71 – CURSOS PROFISSIONAIS
 Cursos Profissionais:
Os Cursos Profissionais destinam-se a alunos entre os 14 e os 20 anos que concluíram o 9º ano de escolaridade ou formação equivalente e procuram um ensino
mais prático e voltado para o mundo do trabalho. Estes cursos são um dos percursos do nível secundário de educação, caracterizado por uma forte ligação com o
mundo profissional.
O objetivo primordial é valorizar o desenvolvimento de competências para o exercício de uma profissão, em articulação com o setor empresarial local, tendo em
conta o perfil pessoal dos alunos e do tecido empresarial.

Projeto em curso: POCH-01-55H8-FSE-000319 (Ciclo formativo 2021-2022)
. ano 1 (10º ano): técnico de gestão e programação de sistemas informáticos (1 turma);
. ano 2 (11º ano): técnico de cozinha / pastelaria (1 turma) e técnico de gestão e programação de sistemas
informáticos (1 turma);
. ano 3 (12º ano): técnico de cozinha / pastelaria (1/2 turma) e técnico de gestão e programação de sistemas
informáticos (1/2 turma).
Metas contratualizadas:

POCH-01-55H8-FSE-000319

Jovens apoiados nos cursos de dupla certificação de nível ISCED 3

82

Alunos transitados para o ano de escolaridade seguinte nos cursos profissionais

85%

Diplomados nos cursos de dupla certificação de nível ISCED 3

70%

Empregabilidade ou prosseguimento de estudos nos 6 meses seguintes à conclusão dos cursos. 51%
Montante global de financiamento:
199.620,15 euros
Montante global de cofinanciamento:
169.677,13 euros
Toda a informação e comunicação destas intervenções financiadas pelos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) têm por objetivo informar os
cidadãos sobre o papel da União Europeia no apoio ao desenvolvimento económico e social, bem como na redução das assimetrias regionais dos vários Estados
Membros, assegurando a transparência por via da comunicação dos projetos cofinanciados e dos seus resultados.

