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Realização O.10.01.08.P Alunos do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário envolvidos nas atividades de combate ao insucesso escolar N.º 600,00 1751,00 109,40% a)

Realização O.10.01.06.P Medidas de cada operação implementadas % 90,00% 100,00% 100,00% b)

Realização O.10.01.09.P Municípios envolvidos na operação N.º 6,00 6,00 6,00

Resultado ---
Agrupamentos/Escolas não agrupadas abrangidos por intervenções com vista à redução do abandono escolar e à melhoria do 

sucesso educativo de nível ISCED2
% 80,00% 66,70% 66,70%

Resultado O.10.01.05.P Redução da taxa de alunos no 3.º Ciclo com níveis negativos (a pelo menos uma disiciplina) %
10%

RP= 39% | RF= 34%
12,82% 128,20% c)

Resultado O.10.01.05.P Redução da taxa de alunos do ensino secundário com níveis negativos (a pelo menos uma disiciplina) % Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável (*)

Resultado O.10.01.06.P Diminuição da taxa de retenção e desistência no 3.º Ciclo do Ensino Básico e ensino secundário %
25% (**)

RP= 5,6% | RF= 4,2%
18,53% 74,12% d)

Resultado O.10.01.09.P Grau de Satisfação das entidades envolvidas % 85,00% --- ---
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a) Método de Cálculo: N.º de Alunos envolvidos/N.º de Alunos previstos em candidatura*100

b) Método de Cálculo: % de medidas implementadas/% de medidas inscritas na meta da candidatura*100

c) De acordo com a informação e orientação da Autoridade de Gestão do Norte2020, a operação ocorreu em 2018/19, pelo que se considerou como resultado de partida o referente a 2017/18 e o resultado final referente a 2018/19.

Para o efeito, utilizou-se o método de cálculo: 

Diminuição da taxa de retenção e desistência verificada (%) / Valor da taxa de retenção e desistência no ano de partida(%)*100

Diminuição da taxa de retenção e desistência verificada (%)/A taxa de retenção e desistência prevista na candidatura(%)*100

d) De acordo com a informação e orientação da Autoridade de Gestão do Norte2020, a operação ocorreu em 2018/19, pelo que se considerou como resultado de partida o referente a 2017/18 e o resultado final referente a 2018/19.

Para o efeito, utilizou-se o método de cálculo: 

TRD Geral = (alunos do 3 CEB retidos + alunos do ES retidos)/(total de alunos do CEB + total de alunos do ES)

Variação TRD Geral = (TRD do valor de ano de partida – TRD valor final)/TRD do valor do ano de partida.

Redução verificada na taxa de alunos com níveis negativos (%)/Redução prevista na taxa de alunos com níveis negativos prevista na candidatura(%)*100

(*) De acordo com a informação e orientação da Autoridade de Gestão do Norte2020, e como a operação abranjeu alunos do ensino secundário, regista-se neste pedido de saldo que este indicador não se aplica.  
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