
 
 
 

Informações Candidatura “Projeto MAIS VAL – Melhores Aprendizagens, 
Inovação e Sucesso em Valongo” para publicitação site CMV 

 

Designação Projeto| MAIS VAL – Melhores Aprendizagens, Inovação e Sucesso em Valongo 

Código Projeto| NORTE-08-5266-FSE-000107 

Objetivo Principal| Investir na educação, na formação e na formação profissional 

Região de Intervenção| Norte 

Entidade Beneficiária| Município de Valongo 

Data de aprovação| 30.01.2018 

Data início| 01.09.2017 

Data conclusão| 31.08.2020 

Investimento Total | 590.128,51€ 

Custo total elegível| 590.128,51€ 

Apoio Financeiro da União Europeia |FSE – 501.609,23€ 

Apoio Financeiro Público Local |88.519,28€ 

 

As atividades previstas na presente intervenção serão as seguintes: 

1. VALer – Valongo a Ler: consiste na intervenção junto das crianças com Dificuldades na 

Aprendizagem da Leitura (DAL) no 1.º ciclo, intervindo, em cada ano de escolaridade, em alunos/as 

do 2.º ano de escolaridade, no sentido de permitir a superação do problema, isto porque é 

consensual que as competências de leitura adquiridas nos primeiros anos de escolaridade são 

decisivas, no processo de aprendizagem nos anos seguintes, ao longo do seu percurso escolar. 

2. Aprender a Aprender: esta ação será implementada, em cada ano letivo, junto de todos/as 

os/as alunos/as do 4.º ano integrados nos 28 estabelecimentos de educação e ensino da rede 

pública do Concelho de Valongo, e consiste na aplicação do Programa Sarilhos do Amarelo, em 

sessões de Apoio ao Estudo, dinamizadas por técnicos/as especializados/as a afetar ao projeto e, 

eventualmente, por professores titulares de turma. A sua aplicação junto de alunos/as do 4.º ano 

de escolaridade visa dotá-los/as de estratégias de aprendizagem e de autorregulação, 

fundamentais no apoio à transição para o 2.º ciclo, unanimemente considerada como um 

momento marcante na vida dos alunos e alunas, podendo ser o início de um percurso escolar e 

académico marcado pelo insucesso. 

  



3. E-MIEV – Equipa Multidisciplinar de Intervenção nas Escolas de Valongo 

Esta Equipa conta com profissionais com diversas formações e background, nomeadamente 

psicologia, serviço social e terapia da fala, que, articuladamente com os profissionais das escolas, 

prestam apoio a alunos/as que revelem maiores dificuldades de aprendizagem, risco de abandono 

escolar e/ou comportamentos de risco, e suas famílias. Esta Equipa intervirá junto de 

crianças/jovens enquadradas na Educação Pré-Escolar, 1.º Ciclo e 2.º Ciclo e suas famílias, 

identificadas como problemáticas, de forma articulada com os os/as técnicos e serviços existentes 

na comunidade, estabelecendo conexões e interações entre pessoas e instituições, privilegiando 

intervenções integradas e inovadoras de reforço complementar ação educativa das escolas, 

identificando e prevenindo situações de insucesso e abandono. 

4. Valongo EduCA+: Educar, Comunicar e Aprender  

Esta ação é uma ferramenta destinada a crianças do 1.º Ciclo do Ensino Básico e visa promover a 

criação de novos ambientes de aprendizagem, transformando os espaços educativos em 

ambientes de aprendizagem mais estimulantes, dinâmicos e desafiadores, reforçando o processo 

de ensino-aprendizagem. Visa ainda fomentar a aproximação dos pais/mães e encarregados de 

educação à escola, envolvendo-os no processo educativo. 


