A aposta na Educação é uma das mais importantes do
trabalho realizado pela Comunidade Intermunicipal da
Região de Aveiro (CIRA). Para alcançar esta meta
nasceu o programa Educ@RA, um conjunto de 9 (nove)
atividades que promovem a qualificação do parque
escolar, novas áreas do combate ao abandono escolar
e na promoção do sucesso educativo.

Destinatários
Estudantes, Professores e
Técnicos de Educação do Ensino
Pré-escolar, Ensino Básico e
Secundário, Pais e Encarregados
de Educação.

Duração da ação
Agrupamentos de Escolas e
Escolas Não Agrupadas

36 meses

26

Agrupamentos
de Escolas

METAS

INVESTIMENTO
Redução de cerca de 15% da
percentagem de alunos com níveis
negativos (a pelo menos uma
disciplina) dos anos curriculares
abrangidos.
Redução da taxa de retenção e
desistência nos anos curriculares
abrangidos em cerca de 25%.

3.400.000,00€
VALOR ELEGÍVEL

2.890.000,00€ *
COMPARTICIPAÇÃO
COMUNITÁRIA

*(Fundo Social Europeu)

Atividade

Aprendizagem em Comunidade
A atividade Aprendizagem em Comunidade tem por base a plataforma de
aprendizagem Educ@RA, destinada aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico,
pais e encarregados de educação, professores e comunidade educativa em
geral. Através da plataforma Educ@RA estão acessíveis um conjunto de
conteúdos educativos multimédia ligados a temas do Currículo da Região de
Aveiro. As atividades de divulgação e promoção de ciência serão também um
pilar desta atividade. A implementação de Provas de Rastreio «Conhecer,
Atuar e Mudar» prevê a identificação atempada dos alunos em risco no 1.º
ciclo do ensino básico.
PÚBLICO-ALVO:
Estudantes e professores do 1.º ciclo do Ensino
Básico, pais e encarregados de educação

Provas de
Rastreio

Plataforma
Educ@RA

Ciências

Atividade

Espaço Maker: Aprender Fazendo
Nesta atividade a comunidade educativa é incentivada e motivada a criar os
seus próprios produtos envolvendo a aprendizagem de Ciência, Tecnologia,
Eletrónica, Arte e Matemática – CTEAM. São proporcionados workshops,
ações de capacitação e manuais CTEAM, sendo distribuídos kits de iniciação
à robótica e programação, bem como de impressão 3D. Estes recursos dão a
possibilidade de criação de protótipos e produtos com base na reutilização
de materiais recicláveis, brinquedos reinventados a partir da utilização de
circuitos eletrónicos e construção de circuitos com sensores e motores. Um
concurso anual CTEAM (com uma forte vertente de interação com as famílias)
premeia os melhores trabalhos desenvolvidos nesta área.
PÚBLICO-ALVO:
Estudantes do 1.º ciclo do Ensino Básico

Software
e Hardware

Impressão 3D
Robótica

Atividade

Sala de Aula no Futuro
PROMOVER A LITERACIA CIENTÍFICA

A atividade Sala de Aula no Futuro – Promover a Literacia
Científica – conta com a realização de seminários sobre
ambientes inovadores de aprendizagem, a identificação,
premiação e disseminação de boas práticas didáticas e
pedagógicas. Este objetivo é cumprido através da promoção do Concurso Professor Inovador CIRA e da Conferência
Regional de Inovação em Educação.
PÚBLICO-ALVO:
Professores do Ensino básico e Secundário

Atividade

EnRede – Boas Práticas
e Empreendedorismo

Concurso Professor
Inovador

Literacia
Científica

Conferência Regional
de Inovação e Educação

Empreendedorismo

Com o objetivo de promover a partilha de boas práticas na área do
empreendedorismo entre as comunidades educativas municipais da região
de Aveiro são dinamizadas sessões e workshops com empreendedores e
empresários da região ou município. Para promoção das boas práticas
identificadas nos vários municípios e agrupamentos de escolas realiza-se um Encontro Final Regional e promove-se um Concurso Escola
Empreendedora. Pretende-se, assim, identificar e premiar práticas
empreendedoras e inovadoras levadas a cabo nos vários
agrupamentos de escolas.
PÚBLICO-ALVO:
Estudantes e professores do Ensino Básico

Atividade

EmpreendeRA
PROMOVER COMPETÊNCIAS E PRÁTICAS EMPREENDEDORAS
DA REGIÃO DE AVEIRO

Através da plataforma Educ@RA são disponibilizados um conjunto de
concursos e desafios sobre temas diversos que os alunos poderão desenvolver em contexto de escola ou em contexto de família. As atividades pedagógicas promovidas são propicias à interação dos vários agentes educativos.
Os melhores trabalhos de cada concurso ou desafio são premiados, possibilitando aos estudantes vivenciar novas experiências e potenciando as suas
competências pessoais e sociais.
PÚBLICO-ALVO:
Estudantes do 1.º ciclo do Ensino Básico

Concursos e
Desafios

Atividade

Competências e Emprego do Futuro
Esta atividade é composta por uma componente permanente e uma componente itinerante. A componente permanente é destinada aos alunos do 1.º ciclo e consiste em atividades realizadas em contexto de sala
de aula ou de escola. Estas realizam-se com recurso à plataforma Educ@RA com disponibilização de
conteúdos ligados às áreas da educação para a cidadania, educação ambiental, educação para a saúde e
educação para a igualdade de género e direitos humanos. A componente itinerante é direcionada aos
estudantes do 3.º Ciclo e Secundário e consiste na realização de workshops ligados a temáticas como
métodos de trabalho, emprego do futuro, estudante como profissão e cidadania.
PÚBLICO-ALVO:
Estudantes do 1.º e 3.º ciclos do Ensino Básico
e do Ensino Secundário
Direitos
Humanos
Educação
para a
Cidadania
Saúde

Igualdade
de Género
Educação
Ambiental

Atividade

SEMBARREIRAS.ORG
EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE APOIO SOCIOEDUCATIVO

Psicologia

Serviço
Social
Terapia
da fala

Esta atividade centra-se no trabalho socioeducativo desenvolvido por uma equipa multidisciplinar nas áreas da psicologia, terapia da fala e ação social. Esta equipa atua em
parceria com as equipas técnicas municipais e com as
equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva dos
agrupamentos de escolas. As atividades desenvolvidas
incluem a aplicação de testes de rastreio (RALF – Rastreio de
Linguagem e Fala) e de outros instrumentos nos domínios
da terapia da fala, o apoio dos alunos em risco em relação a
percursos alternativos e orientação vocacional, bem como
ações de mediação social.
PÚBLICO-ALVO:
Alunos do Pré-Escolar ao Ensino Secundário, famílias,
professores e técnicos de educação

Atividade

Atividades Municipais de
Combate ao Abandono Escolar
Esta atividade consiste num conjunto de ações definidas por cada um dos
municípios da CIRA de forma independente. Pretende dar-se uma resposta
efetiva e direcionada para os eixos de intervenção identificados como prioritários por cada um dos municípios, através da criação de ambientes inovadores
de educação e integração de sistemas tecnológicos de hardware ou da criação
de equipas multidisciplinares (psicólogos, terapeutas da fala, assistentes
sociais, terapeutas ocupacionais). Diversas atividades desportivas, lúdicas e
pedagógicas são dinamizadas de acordo com as necessidades, existindo a
criação de espaços e eventos que proporcionem o contacto do aluno com
opções educativas, tecnológicas, académicas e profissionais. Também a investigação histórica, a realização de palestras e atividades sobre o património
local e a capacitação de docentes, alunos, pais e técnicos operacionais são
consideradas na promoção do sucesso escolar.
PÚBLICO-ALVO:
Comunidade Educativa

Atividade

Observatório de Educação
e Formação Não Superior
da Região de Aveiro
O objetivo desta atividade é criar um Observatório
da Educação e Formação Não Superior da Região de
Aveiro com base num modelo de monitorização e
avaliação alicerçado na mais recente investigação
nesta área. Com esta ferramenta é possível a recolha
de dados relativos às atividades realizadas, de forma
a fundamentar a tomada de decisão em matérias de
política educativa, de financiamento e de desenvolvimento de projetos nos agrupamentos de
escolas e escola não agrupada da região.
Esta opção permite compreender os
fatores impulsionadores e as
barreiras à inovação na área da
educação e formação.
PÚBLICO-ALVO:
Comunidade Educativa

Informação
educativa

Seguimos Juntos a fazer Mais e Melhor.
A aposta da Educação é uma das mais importantes do trabalho realizado pela Comunidade
Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), seja na qualificação do parque escolar conquistando e utilizando Fundos Comunitários, seja nas novas áreas do combate ao abandono escolar
e na promoção do sucesso educativo, num investimento nos nossos Alunos, um dos eixos
estruturantes de uma Região que queremos mais forte, consolidada e preparada para os
desafios do Futuro.
Investir na Educação é investir no futuro. Queremos capacitar as nossas Crianças de forma a
estarem bem preparadas para abraçar os desafios que a Vida diariamente lhes presenteia. Se
o meio familiar deve proporcionar os primeiros ensinamentos de aprendizagem é na escola
que aprendemos a socializar para um crescimento e formação equilibrados.
A escola de ontem é naturalmente diferente da escola de hoje, e seguramente diferente da
escola de amanhã. Mas é Hoje que temos que preparar a escola do Futuro. Longe vai o tempo
do giz e do quadro a lousa, da uma única professora por escola, ou turmas com os quatro
anos do ensino básico… O conhecimento pode estar hoje à distância de um clique, mas é
necessário assegurar que o acesso a esse conhecimento seja feito de forma equitativa e
equilibrada. É necessário criar melhores mecanismos de acompanhamento e incentivo às
nossas Crianças, de forma a garantir o seu crescimento, formação e conhecimentos.
Na CIRA acreditamos que é através de projetos inovadores e trabalhados em parceria com
os Municípios, os Agrupamentos e sobretudo os Pais, que poderemos dar resposta de forma
integrada e inclusiva, nesta fase mais precoce da escolarização, contribuindo assim para o
sucesso das nossas Crianças.
O Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) da Região de Aveiro,
ao qual damos o logo “Educ@RA” (Educação @ Região de Aveiro) é uma nova ferramenta
disponível a todos os parceiros desta desafiadora mas insubstituível Missão que é EDUCAR.
Apelo assim ao exercício da cidadania, numa atitude positiva, participativa e solidária na
construção de um património imaterial de valor incalculável e crescente, que é o Conhecimento das nossas Crianças.
Seguimos Juntos a fazer Mais e Melhor.
José Ribau Esteves
Presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro

COFIANCIADO POR:

