
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Realização O.10.01.08.P Alunos envolvidos nas atividades de combate ao insucesso escolar, por nível de execução (EPE, EB, ES) N.º 12.800 13099,00

Realização O.10.01.06.P Medidas de cada operação implementadas % 90,00% 53,80%

Realização O.10.01.09.P Municípios envolvidos na operação N.º 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
% 100,00% 100,00%

Resultado O.10.01.10.P Associações de Pais envolvidas na operação % 0,00% 0,00%

Resultado O.10.01.11.P Outras entidades envolvidas na operação % 0,00% 0,00%

Resultado O.10.01.12.P Planos de Intervenção contratualizados com os agregados familiares % 0,00% 0,00%

Resultado O.10.01.13.P Jovens NEET orientados e encaminhados % 0,00% 0,00%

Resultado O.10.01.05.P
Redução da taxa de alunos nos 2.º e 3.º Ciclos com níveis negativos (a pelo menos uma disiciplina) dos anos curriculares 

abrangidos
%

10% (*)

VP= 40,6% | M= 30,6%
36,90%

Resultado O.10.01.05.P
Redução da taxa de alunos no Secundário com níveis negativos (a pelo menos uma disiciplina) dos anos curriculares 

abrangidos
%

10% (*)

VP= 25,6% | M= 15,6%
24,30%

Resultado O.10.01.06.P Diminuição da taxa de retenção e desistência no ensino básico %
25% (**)

VP= 4,4% | M= 3,3%
3,60%

Resultado O.10.01.06.P Diminuição da taxa de retenção e desistência no ensino secundário %
25% (**)

VP= 13,2% | M= 9,9%
12,30%

Resultado O.10.01.07.P Planos de Intervenção contratualizados com os agregados familiares concluídos % 0,00% 0,00%

Resultado O.10.01.08.P Jovens NEET orientados e encaminhados que regressam à escola % 0,00% 0,00%

Resultado O.10.01.09.P Grau de Satisfação das entidades envolvidas % 75,00% ---

(*) Valor partida foi obtido a partir do cálculo da média das notas negativas por ano de escolaridade do 2.º e 3º ciclo, obtida por cada Município no conjunto dos anos letivos de 2014/2015 e 2015/2016, de acordo com os dados 

disponibilizados pela DGEEC. O valor por ano letivo é referente ao cálculo da média das notas negativas por ano de escolaridade do 2.º e 3º ciclo, obtida por cada Município no conjunto dos anos letivos compreendidos entre 2016/17 

e 2018/19, de acordo com os dados disponibilizados pela DGEEC de 2016/2017

(**) Valor partida foi obtido a partir do cálculo da média obtidos por cada Município no conjunto dos anos letivos de 2014/2015 e 2015/2016, de acordo com os dados da DGEEC de 2014/2015
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