Designação do projeto | Projeto +Trofa: Espaço de Aprendizagem, Colaboração, Partilha e Envolvimento da Família
Código do projeto | Norte-08-5266-FSE-000132
Objetivo principal | Elevar a qualificação dos jovens e adultos, reforçando a qualidade da educação e formação
Região de intervenção | Norte
Entidade beneficiária | Município da Trofa

Data da aprovação | 25/01/2018
Data de início | 02/11/2017
Data de conclusão | 30/10/2020
Valor do investimento total | 252.267,45 EUR
Custo total elegível | 252.267,45 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 214.427,33 EUR
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
A presente operação tem como principais objetivos: criar um ambiente de
aprendizagem inovador, adaptável ao aluno, dinâmico e interativo que

Projeto +Trofa: Espaço de Aprendizagem, Colaboração,
Partilha e Envolvimento da Família

estimule e reforce o processo de ensino-aprendizagem; aprofundar os
conhecimentos culturais, sociais e políticos da comunidade; potenciar a
participação dos alunos e das famílias na comunidade local e o envolvimento
dos Pais nas atividades da Escola reforçando o seu papel na educação dos seus
filhos; contribuir para uma maior socialização e comunicação com a
comunidade envolvente; promover a utilização das TIC na aprendizagem;
estimular nas crianças uma atitude ativa e participativa. Em termos de
resultados esperados/atingidos para a operação:
• Reduzir em 25% a taxa de retenção e desistência dos alunos do concelho;
• Reduzir em 10% o número de alunos do ensino básico e secundário com
níveis negativos;

não executado

• Monitorizar os indicadores de sucesso escolar dos alunos do concelho, de
forma regular e sistemática;
• Partilhar informações sobre as políticas educativas, os indicadores de desempenho e as atividades educativas concelhias à comunidade escolar;
• Promover a articulação escola-família-cidade e a educação formal, não formal e informal;
• Promover práticas educativas inovadoras, flexíveis e articuladas, baseadas nas tecnologias de informação, na experimentação e na aplicação prática;
• Promover uma parentalidade positiva e proativa, em constante articulação com a escola.

Link plataforma Trofa + : http://trofamais.mun-trofa.pt/

