
 
 

Designação do Projeto: Centro Escolar da Guia 

Código do projeto: CENTRO-03-5673-FEDER-000334 

Objetivo principal: Investir na educação, na formação e na formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da vida 

Região da intervenção: Centro 

Entidade Beneficiária: Município de Pombal 

 

Data de aprovação: 02-08-2022 

Data de início: 23-02-2018 

Data de Conclusão: 31-08-2022 

Custo Total Elegível: 1.618.269,20 EUR 

Apoio Financeiro da União Europeia: FEDER – 1.375.528,82 EUR 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: 

Este projeto tem como objetivo construir um edifício destinado a Jardim-de-Infância/ Educação Pré-

escolar e escola do 1.º CEB, indo ao encontro dos objectivos nacionais em matéria de rede escolar. 

Trata-se de uma infraestrutura escolar a construir de raiz adaptada às necessidades da freguesia, com 

tipologia base de 4EB + 2JI e espaços complementares. 

O novo centro escolar prevê a construção de 4 salas de ensino básico com espaço específico para 

expressão plástica; 2 salas polivalentes para o ensino básico, 2 salas de atividades e sala polivalente 

para Jardim de Infância, gabinete de trabalho para professores/educadores de infância, sala de 

professores e educadores de infância, instalações sanitárias para professores, adultos e deficientes, 

gabinete de atendimento, espaço para biblioteca / informática, refeitório, cozinha e arrumos. Será 

também dotado de instalações sanitárias e vestiários para pessoal auxiliar e ainda sala para pessoal 

auxiliar, havendo ainda espaços destinados a circulação e recreio. 

A empreitada prevê ainda a execução de arranjos exteriores, vedação e acessibilidades, zona de 

jogos e campo polidesportivo (basquete, futebol e andebol). 



Fazem ainda parte da operação a aquisição de terrenos para implantação do projeto, a aquisição de 

estudos e projetos de especialidades (eletrotécnico, segurança contra incêndios e AVAC) e ainda a 

aquisição e colocação de mobiliário, de equipamento informático e material didático. 

 

Ao nível técnico, importa referir que o edifício será dotado das infraestruturas adequadas ao seu 

funcionamento, destacando-se a climatização e ventilação; e ao nível da iluminação serão adotados 

aparelhos em LED com eficácia energética máxima. 


