Designação do projeto | Ampliação e Apetrechamento da EB Bajouca
Código do projeto | CENTRO-03-5673-FEDER-000043
Objetivo principal | Elevar a qualificação dos jovens e adultos, reforçando a qualidade da educação e formação
Região de intervenção | Freguesia de Bajouca
Entidade beneficiária | Município de Leiria

Data da aprovação | 22-12-2016
Data de início | 09-06-2016
Data de conclusão | 09-06-2018
Custo total elegível | 412.000,00 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 350.200,00 euros
Apoio financeiro público nacional | 383.914,54 euros

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
A operação referente à “Ampliação e apetrechamento da EB de Bajouca” enquadra-se na prioridade de
investimento (PI) 10.5 “Investimentos na educação, na formação e na formação profissional para a aquisição de
competências e a aprendizagem ao longo da vida através do desenvolvimento das infraestruturas educativas e
formativas”, tendo como objetivos o reforço da capacidade de oferta da educação pré-escolar e o colmatar de situações
deficitárias nos territórios, neste caso em particular, da Freguesia de Bajouca, concelho de Leiria.
Esta operação irá contribuir para a qualificação e modernização do parque escolar da região Centro,
designadamente ao nível do investimento na rede do ensino para crianças em idade pré-escolar e escolar.
Assim, com vista à universalização do acesso à rede regional de ensino pré-escolar e à qualificação de infraestruturas
do ensino básico, propõe-se a construção de novas infraestruturas que permitam a resolução de alguns problemas que
permanecem no atual parque escolar do concelho de Leiria, nomeadamente, a falta de espaços para a garantir a
qualidade da “escola a tempo inteiro. Para tal, a presente operação contribui para:
•

Reabilitar e modernizar as instalações escolares;

•

Aumentar a capacidade de oferta dos diferentes estabelecimentos de ensino, tendo em conta a rede escolar
existente (pública, privada ou IPSS), numa lógica de gestão, integração e concentração de recursos dos recursos
existentes, independentemente da tipologia;

•

Promover a articulação de níveis de ensino diferentes, permitindo o desenvolvimento de atividades importantes e
necessárias para a educação e formação dos alunos do ensino básico.

A prioridade de investimento 10.5, na qual se insere a presente operação encontra-se enquadrada no Eixo 3
Desenvolver o Potencial Humano (APRENDER), do Programa Operacional Regional do Centro, que pretende reforçar e
melhorar a capacidade da oferta em termos de instalações e equipamentos no ensino pré-escolar, bem como dar
continuidade às ações de modernização da oferta em termos de instalações e equipamentos no ensino básico e
secundário, garantindo condições para o processo de ensino/aprendizagem, em complemento das ações de melhoria da
qualidade do sistema.

