
 
 
 
 

 
 
Designação do projeto | Construção do Centro Escolar de Pontével – JI + EB1 
 
Código do projeto | ALT20-02-5673-FEDER-000028 
 
Objetivo principal | Elevar a Qualificação dos Jovens e Adultos, Reforçando Qualidade 
da Educação e Formação 
 
Região de intervenção | NUTS III - Lezíria do Tejo 
 
Entidade beneficiária |MUNICÍPIO DO CARTAXO 
 
Data da aprovação |31-01-2017 
 
Data de início |19-06-2016 
 
Data de conclusão | 31-12-2019 



 
 
Custo total elegível | 1.551.355,74 € 
 
Apoio financeiro da União Europeia | 1.082.437,00 € 
 
Apoio financeiro público nacional/regional | 468.918,74 € 
 
Objetivos, atividades e resultados esperados 
 
O Projeto que consubstancia a presente Candidatura, tem por objetivo a construção de um 
edifício destinado a Jardim de Infância e Primeiro Ciclo, com 11 Salas (8EB1 + 3 JI) e respetivo 
apetrechamento com a aquisição de mobiliário escolar, material didático e equipamento 
informático. O equipamento a construir irá fazer parte integrante do Centro Escolar de Pontével 
integrado com a EB2,3, do Agrupamento D. Sancho I, localizado na Rua do Moinho Grande em 
Pontével no Concelho do Cartaxo. 
 
O presente projeto enquadra-se na Carta Educativa do Concelho do Cartaxo e insere-se numa 
lógica integrada de oferta educativa potencializando complementaridades entre as diversas 
valências de ensino, reforçando a articulação entre o pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclo do ensino 
básico. O Projeto em apreço visa também dotar de condições a receção dos alunos das escolas já 
encerradas, EB1 de Casais Lagartos e EB1 de Casais da Amendoeira, e propõe o encerramento de 
1 escola da Freguesia: EB1 de Pontével, permitindo ainda acolher os alunos de outras escolas do 
agrupamento quando e se verificar a necessidade de encerramento das mesmas por imposição 
legal. Propõe-se também o encerramento do atual Jardim de Infância de Pontével, sendo as 
crianças que frequentam o atual equipamento transferidas para este Centro Escolar. 
 
A concretização deste Projeto, permitirá, por um lado impedir o aparecimento de problemas de 
sobre-ocupação em áreas de previsível crescimento demográfico e, por outro, desenvolver outro 
tipo de respostas para as quais os estabelecimentos pré-existentes não estão preparados. Nesse 
sentido, para além dos óbvios impactos em termos de carta educativa e de regularização da 
oferta. Este equipamento vem também colmatar a ausência de oferta pública de pré-escolar na 
sede de Concelho, com existência de 3 salas exclusivamente afetas ao pré-escolar. 
 


