Projecto EPIS/ME - REDE DE MEDIADORES DE CAPACITAÇÃO
PARA O SUCESSO ESCOLAR
A Associação EPIS – Empresários Pela Inclusão Social desenvolveu uma metodologia inédita em Portugal
de combate ao abandono e ao insucesso escolares no 3.º Ciclo de Escolaridade, com base numa
metodologia de capacitação dos jovens e das suas famílias, editada em dois manuais em parceria com a
Texto Editores.
A “Rede Nacional de mediadores de capacitação para o sucesso escolar” - focada em alunos que
frequentam o 3.º ciclo de escolaridade, com idades padrão entre os 13 e os 15 anos - é constituída por
equipas concelhias de técnicos especializados e experientes nestas matérias ou, no caso da Amadora,
Setúbal e Santarém, por professores destacados, num trabalho de parceria EPIS/Ministério da Educação.
Na sua metodologia há duas partes fundamentais: (1) um sistema de sinalização de jovens com factores
de risco em termos de sucesso escolar – organizados em quatro grupos: aluno, família, escola e
território – e (2) um portfólio de métodos de capacitação específicos para cada uma destas categorias,
que possibilitam a construção de planos individuais de acompanhamento em proximidade e em
continuidade. Pretende-se ainda estabelecer uma relação de confiança com as famílias e capacitar as
mesmas, para que elas possam contribuir da melhor forma para o Sucesso dos alunos e ainda trabalhar
em conjunto com a Autarquia/entidades de Serviço Social, de modo a prevenir o abandono escolar.
Esta metodologia tem vindo a ser testada, desde 2007/2008, em todos os alunos dos 7.º e 8º anos de
escolaridade dos concelhos de Aljezur, Amadora, Odivelas, Matosinhos, Paredes, Resende, Santarém,
Setúbal, Tavira e Vila Franca de Xira. Com uma equipa de 65 mediadores profissionais, em 2007/2008
foram analisados 20.000 alunos com um sistema de «screening» quantitativo e seleccionados 6.000
para serem acompanhados em proximidade durante dois anos. Entre 2007/2008 e 2008/2009, o sucesso
escolar aumentou 14% no grupo destes jovens apoiados pela EPIS.
O plano EPIS 2010/12:
http://www.epis.pt/downloads/02_12_2010planodeaccao.pdf
Consulte também, para estar sempre a par das iniciativas EPIS:

http://www.epis.pt/epis/homepage.php
Um exemplo:
http://sic.sapo.pt/online/video/informacao/Edicao+da+Manha/2010/11/visita-a-universidadedepois-da-edicao-da-manha-05-11-2010-85016.htm

