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Construção de raiz do Centro Escolar Dr. Correia Mateus (EB1) 
CENTRO-09-0644-FEDER-002029 (id: 587) 

 

A EB1 Dr. Correia Mateus enquadra-se na estratégia territorial delineada para rede escolar da 

zona urbana na Carta Educativa, com o objetivo de eliminar os desdobramentos de horário. 
No final da intervenção, o equipamento educativo passará a oferecer 8 salas de aula (capacidade até 192 

crianças), polivalente/refeitório, uma biblioteca/centro de recursos, arrumos, três gabinetes (docentes, 

atendimento e trabalho), quatro salas para educação plástica, instalações sanitárias, átrios, zonas de 

circulação e arranjos exteriores. 

A EB1 Dr. Correia Mateus, localizada na cidade de Leiria, no território da freguesia de Pousos, em zona do 

limite desta freguesia com as freguesias de Leiria e Marrazes, reúne os dois principais problemas 

identificados na Carta Educativa e cuja estratégia governamental visa eliminar, a saber: desdobramento de 

horário (zona urbana) e escola a funcionar em instalações provisórias (EB1 Paulo VI).  

O projeto a desenvolver compreende cinco componentes: projetos de especialidade, que completa o 

projeto de arquitetura elaborado pelo Município; obra/empreitada que permitirá oferecer condições para a 

prática de educação física, atividades extracurriculares e serviços de refeições, passando por construir duas 

novas salas de aula, uma sala polivalente, uma sala de estudo/biblioteca, um gabinete de apoio para os 

docentes, reformulação do espaço de recreio e beneficiação do edifício existente; mobiliário escolar 

adequado as práticas pedagógicas e recomendado pelo Programa Nacional de Requalificação da Rede 

Escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico e Pré-Escolar; material didático adequado às práticas pedagógicas e 

recomendado pelo Programa Nacional de Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico e 

Pré-Escolar; equipamento informático. 

Contrato de Financiamento de 26/06/2008. Adenda ao Contrato de 11/01/2010. Adenda ao 

Contrato de 25/01/2011. Adenda ao Contrato de 16/08/2012. Alteração temporal 07/11/2013. 

Termo de encerramento de 18/08/2016. 

Investimento Total      € 875.568,47  

Investimento Elegível  
  

 € 763.861,10 

Taxa de Comparticipação     85,00% 

Comparticipação  
  

 € 649.281,94   

Município de Leiria         € 226.286,53 

 
      

 

 
Calendarização 

Data de início 10-10-2008 
 

Data de conclusão 16-05-2011 
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 Trata-se de um projeto cofinanciado pelo QREN, no âmbito do Programa Operacional Regional do Centro, 

através do Fundo Europeu do Desenvolvimento Regional. 

 
Atualizado em 25/10/2016 
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