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Programa Gulbenkian de Combate 
ao Insucesso e Abandono Escolares

O Programa Gulbenkian de Combate ao Insucesso e Abandono Escolares, criado em 2008, 
tem como objectivo incentivar o desenvolvimento de projectos inovadores que promovam 
o combate ao insucesso e abandono escolares e a melhoria do ensino e da aprendizagem 
a nível educativo. Estes projectos devem identificar, projectar e desenvolver experiências 
concretas que permitam criar condições para uma efectiva melhoria da qualidade 
das aprendizagens das crianças e dos jovens.

Pretende-se lançar o desafio a toda a comunidade educativa, no seu sentido mais amplo 
e completo (professores, pais, auxiliares de acção educativa, alunos, associações culturais, 
recreativas, empresariais, etc.) para que se mobilize em torno de projectos de qualidade 
e excelência, que possam vir a ser divulgados como propostas eficazes de combate 
ao insucesso e abandono escolares.

No âmbito do presente programa, foi realizado um concurso dirigido a instituições públicas 
do ensino básico (pré-escolar e 1.º, 2.º e 3.º ciclos) destinado a conceder apoios a projectos 
de combate ao insucesso e abandono escolares apresentados e concretizados 
por estas entidades.

Apresentaram-se a concurso 282 candidaturas, de que, após exaustiva e criteriosa análise, 
se seleccionaram 12:

› Agrupamento de Escolas Acácio de Azevedo (Oliveira do Bairro) –  “Som e Imagem”;

› Agrupamento Escolas Francisco Arruda (Ajuda, Lisboa) – “Literacia e Inclusão – 
Sonhar a Utopia”;

› Agrupamento Vertical de Escolas de Lourosa – “Esta Escola É Minha”;

› Agrupamento Vertical de Escolas Luísa Todi (Setúbal) – “Opção Sucesso”;

› Agrupamento de Escolas de Moure (Vila Verde) – “Na Minha Mão Está o Saber”;
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› Agrupamento Vertical de Escolas de Lagares (Felgueiras) – “Rostos e Trajectos”;

› Agrupamento de Escolas da Pontinha (Lisboa) – “Galileu: Fascínio do Saber”;

› Agrupamento1 Évora EBIJI – (Malagueira) – “Passo a Passo”;

› Escola do Ensino Básico 2.º e 3.º Ciclos da Torre (Câmara de Lobos) 
– “Aprender a Ensinar em Equipa”;

› Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos com Secundário de Baião – “(In) Sucesso?!  Vamos”;

› Agrupamento de Escolas n.º 4 de Évora – “...Melhoria nas Disciplinas de Matemática, 
Inglês e Língua Portuguesa…”;

› Escola Secundária com 3.º CEB José Régio (Vila do Conde) – “Pontes em Construção: 
Escola – Família – Comunidade”.

Foi ainda concedido um subsídio destinado a comparticipar nas despesas do projecto 
“Educação no Meio Rural”, conduzido pelo Instituto de Educação e Cidadania (IEC) 
de Oliveira do Bairro.

O IEC está situado numa freguesia do concelho de Oliveira do Bairro, que corresponde 
a uma das regiões do País com um dos piores índices de desenvolvimento cultural 
e económico.

Dado que as taxas de insucesso e abandono escolares neste concelho da região da Bairrada 
são das piores do País, o programa educativo do IEC é da maior importância no âmbito 
do combate pela melhoria educativa do País.

O valor global despendido com esta actividade foi de [3280 751]




