Confinanciado por

Fundo Social Europeu

| IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
| Designação do projeto Requalificação e ampliação da EB e JI da Merceana
CENTRO-03-5673-FEDER-000056
| Código do projeto
| Objetivo principal

Elevar qualificação dos jovens e adultos, reforçando a qualidade da educação e formação

| Região de intervenção Oeste
| Entidade beneficiária Município de Alenquer

| NOTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO
02

-

2017

09
| Data de conclusão (dd-mm-aaaa) 31 - 12
€ 554.016,18 €
| Custo total elegível

-

2017
2019

| Data de aprovação (dd-mm-aaaa)
| Data de início (dd-mm-aaaa)

15
04

-

-
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€ 470.913,67

| Apoio financeiro público nacional/regional (quando aplicável)

| OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS
Descrição do projeto, com eventual monitorização do nível de execução

A intervenção no atual complexo escolar visa a remodelação e ampliação do edifício da EB existente e a demolição do
edifício do Jardim de Infância, com o objetivo de dotar o complexo com as condições regulamentares atualmente exigidas,
para que funcione na perfeição.
A sua concretização permitirá aos alunos passarem a usufruir de um conjunto de espaços de apoio e áreas multifuncionais
que contribuirão para a melhoria da qualidade do processo de aprendizagem.
Acrescentando-se à intervenção do complexo, será também feita uma intervenção de reabilitação do caminho de acesso
ao complexo, bem como a respetiva drenagem pluvial do mesmo.
A intervenção deverá ser perspetivada numa lógica de criação de melhores condições de conforto e funcionalidade que
permitam satisfazer as atuais exigências que recaem sobre a Escola, entendida como espaço para acolhimento educativo
dos alunos.
Ao nível do pré-escolar, prevê-se que este estabelecimento de ensino receba, futuramente, as crianças que frequentam
outro equipamento existente na freguesia (JI de Aldeia Gavinha), dado que este apresenta um número reduzido de
crianças e necessidades ao nível pedagógico e de infraestruturas.
Considerando a tendência de diminuição do número de alunos noutros estabelecimentos do pré-escolar deste território
educativo, perspetiva-se que este será o estabelecimento de ensino de acolhimento de eleição (EB1 e JI da Merceana,
objeto de candidatura).

