Requalificação da Rede Escolar – Programa Operacional do Algarve
FICHA DE PROJETO

1.

Identificação do Projeto

2.

Entidade responsável

3.

Construção do Centro Escolar da Horta do Carmo (EB + JI)

pelo arranque do projeto

Município de Tavira

pela execução do projeto

Município de Tavira

4.

Custo total do projeto

5.

Fontes de financiamento

6.

Prazo de execução

Antes da Intervenção

Depois da Intervenção

Valor base para financiamento: 2.302.777.34 €

Taxa de cofinanciamento: 80 %

Executada
Com o presente projeto o Município de Tavira pretendeu
criar condições para a modernização do parque escolar na
área do 1º ciclo do ensino básico e pré-escolar, facultando
mais e melhor educação para as crianças do Concelho.
O Centro Escolar da Horta do Carmo apresenta-se como um
edifício de dois pisos com uma área de construção de 2986
m2, do qual se destacam as salas de aula para ensino básico
do 1º ciclo, as salas destinadas ao jardim de infância e as
áreas comuns de apoio às duas valências (polivalente,
refeitório, cozinha, bar, sala de atendimento, sala de
associação de pais, etc.).
Ao nível exterior, é de realçar que o lote se encontra
dividido em áreas distintas, com equipamentos específicos
para cada faixa etária, evidenciando-se o polidesportivo
descoberto, a pista de atletismo, escorregas, as torres para
trepar, os baloiços etc.
No perímetro da escola a nascente e a sul junto do muro
que delimita o lote, foram colocadas cortinas de árvores.
O espaço a norte destina-se exclusivamente às
acessibilidades e controlo de entradas no recinto escolar
através de duas portarias.
Esta empreitada gerou um moderno estabelecimento
escolar que permitiu:
1 - a eliminação dos regimes duplos;
2 - uma maior possibilidade de usufruto dos mais diversos
equipamentos e projetos educativos, dada a sua
proximidade com o Pavilhão Desportivo da Escola, Pavilhão
Eduardo Mansinho, Piscinas Municipais, Biblioteca e
Auditório da EB2 3, entre outros;
3 - condições mais favoráveis, em termos de conforto e
condições Higino-sanitárias;
4 – igualdade de oportunidades para todos os alunos do 1º
ciclo.

