CURSOS VOCACIONAIS
ANO LETIVO 2015/2016
A Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Marco de Canaveses, apresentou uma
candidatura no âmbito do POCH para o Eixo Prioritário 1, Tipologia de Intervenção 66, Tipologia de Operação
1.1 Cursos Vocacionais para o ano letivo 2015/2016 com o objetivo principal da promoção do sucesso
educativo, do combate ao abandono escolar e reforço da qualificação dos jovens para a empregabilidade.
O presente projeto visa revelar o desenvolvimento de uma nova oferta formativa enquadrada nos Cursos
Vocacionais de Ensino Básico e Secundário regulamentados, respetivamente, pela Portaria n.º 292-A/2012,
de 26 de setembro e pela Portaria n.º 276/2013, de 26 de agosto, bem como pelo Despacho n.º 3353/2015,
de 17 de março.
As ações a financiar permitem promover um ensino metodologicamente direcionado para uma abordagem
prática assegurando a continuidade dos estudos e proporcionando o desenvolvimento de capacidades de
âmbito profissional aos alunos.
Com esta modalidade pretende-se assegurar a inclusão de todos no percurso escolar.
Objetivos Gerais
Com esta modalidade pretende-se assegurar a criação de condições para o cumprimento da escolaridade
obrigatória, impulsionando medidas que promovam a qualidade do ensino, o sucesso escolar e a redução do
abandono escolar;
Criar ofertas mais adaptadas aos jovens que procuram um ensino mais prático, mais técnico e mais ligado ao
mundo das empresas que lhes dê uma formação sólida na sua formação geral.
Objetivo Temático
Investir na educação, na formação profissional para aquisição de competências e na aprendizagem ao longo
da vida.
Indicadores de Realização
Jovens apoiados nas ofertas formativas dirigidas à promoção do sucesso educativo de nível ISCED 2
Indicadores de Resultado
Pretende-se assim diplomar 75% dos jovens apoiados por esta oferta formativa dirigida à promoção do
sucesso educativo de nível ISCED 2 e, caso seja aplicável, 95% dos alunos transitem para o ano de
escolaridade seguinte.
Outras Informações Adicionais
Pontos de contacto para obter informações adicionais encontram-se disponíveis no portal
https://www.portugal2020.pt ou através dos nossos contactos.
Projeto Cofinanciado por:
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