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O Projeto Scratch 4All promovido pelo CENTRO DE APOIO SOCIAL

DE PAIS E AMIGOS DA ESCOLA Nº 10 – CASPAE 10, em parceria com

a INOVA-RIA: ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS PARA UMA REDE DE

INOVAÇÃO EM AVEIRO, está a ser desenvolvido no âmbito do

Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, co-financiado

pela União Europeia, que tem como missão «apoiar ações que

promovam maior inclusão social e melhor emprego em Portugal»,

de forma a melhorar a qualidade de vida dos portugueses e a

promover a sua inclusão nas suas mais variadas formas.

O Projeto Scratch 4All visa «contribuir para o sucesso escolar e

combate ao abandono precoce da escola, através da dinamização

de atividades na área da robótica e programação, introduzindo,

dessa forma inovação e criatividade no sistema de ensino e, em

simultâneo, promovendo a aquisição dum conjunto de

competências específicas e transversais que permitem uma

preparação mais eficaz dos alunos e uma maior motivação para a

aprendizagem.

Entidade beneficiária: Centro de Apoio Social de Pais e Amigos da

Escola n.º 10 – CASPAE 10 (NIF 508229812)

 

Nº de candidatura: POISE-03-4639-FSE-000810

Programa Operacional: Programa Operacional Inclusão Social e

Emprego.

Fundo: Fundo Social Europeu.

Eixo Prioritário: Promover a inclusão social e combater a pobreza

e a discriminação.

Objetivo temático: Promover a integração social e combater a

pobreza e qualquer discriminação.

PROGRAMA OPERACIONAL
INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO



Prioridade do investimento: Promoção do empreendedorismo

social e da integração profissional nas empresas sociais e da

economia social e solidária para facilitar o acesso ao emprego. 

Tipologia da operação: 3.33-Programa de Parcerias para o Impacto

Título da operação: Scratch 4All 

Descrição Sumária da operação: A Iniciativa Scratch 4All, pretende

contribuir para o sucesso escolar e combate ao abandono precoce

da escola, através da dinamização de atividades na área da robótica

e programação, introduzindo, dessa forma inovação e criatividade

no sistema de ensino e, em simultâneo, promovendo a aquisição

dum conjunto de competências específicas e transversais que

permitem uma preparação mais eficaz dos alunos e uma maior

motivação para a aprendizagem. 

Inicio: 01-10-2019 Fim: 30-09-2022


