Promover
o
combate
ao
absentismo/Abandono
e
Insucesso
Escolar no Concelho de Cinfães;

Equipa de Apoio
À Integração

Casa dos Outeirinhos – 4690-893 Cinfães
Telefone/fax: 255563584

Escolar

Email: integracaoescolar.cinfaes@gmail.com

EQUIPA

Contribuir para a articulação efectiva
entre as Escolas/Agrupamentos e a
CPCJ;

Comissão de Protecção
De Crianças e Jovens
De Cinfães

ALUNO

Objectivos:

Contribuir para a diminuição das
situações de perigo,

Parceiros

ESCOLA

Dinamizar formação com vista ao
envolvimento de vários intervenientes
na promoção de uma intervenção
sustentada.

- Professores
- Psicólogos
- Assistente Social

Equipa de
Integração
Escolar

Cinfães
Cinfães

COMUNIDADE

FAMÍLIA

Equipa Multidisciplinar

Escola

Objectivos

Estudos de casos;

Criar um sistema de sinalização de

jovens com factores de risco de
abandono;

Acompanhamento individual,

familiar e social dos alunos em risco de
abandono;

Avaliar os motivos que conduzem
ao abandono, desenvolvendo
competências para a prevenção e
resolução dos problemas;

Estreitar as relações da escola com a
comunidade;

Estabelecer parcerias com entidades
locais, no sentido de facilitar e
concretizar projectos direccionados às
problemáticas,

Envolver as famílias na vida da

escola para que se sintam parceiros
cooperantes, imbuídos de maior
competência e co-responsáveis no
processo educativo;

Actividades – Equipa

Intervenção Directa no Aluno,
Identifica

os alunos em risco de
abandono e absentismo escolar, com o
apoio dos Directores de Turma;

Monitorizar

Família, e Escola;

Elaboração

de contratos AlunosFamília-Escola, monitorização deste
contratos;

em cada período os
alunos em risco, quanto às variáveis:
faltas, sucesso escolar, integração na
turma; trabalho na comunidade escolar;
processos disciplinares,

Dinamização de acções de

Tutores escolares;

direccionadas a todos os implicados no
projecto;

Aumenta

o número de diligências
efectuadas pelos Directores de Turma
que promovam a vinda dos pais à
Escola;

sensibilização e Motivação;

Promover acções de formação

Promoção, implementação, avaliação
de actividades com vista ao
cumprimento dos objectivos propostos.

Incentivar os parceiros para uma
verdadeira cultura de parceria;

Trabalho em parceria com a

Comissão de Protecção de Crianças e
jovens

Colaborar com a Câmara Municipal

de Cinfães na aplicação de um
observatório social de abandono escolar.

