
 
 

Designação do Projeto: Centro Escolar de Vila Cã 

Código do projeto: CENTRO-03-5673-FEDER-000332 

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: 14-11-2022 

Data de início: 13-06-2019 

Data de Conclusão: 30-06-2022 

Custo Total Elegível: 1 088 043,94 EUR 

Apoio Financeiro da União Europeia: FEDER – 924.837,35 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 objetivos 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 2EB + 2JI e espaços complementares. 

O Centro Escolar agora em construção, contempla 2 salas de atividades no Jardim de Infância, 1 

sala polivalente, 1 arrecadação de material didático e instalações sanitárias; no Ensino Básico 

contempla 2 salas de aula, 1 sala de atividades, 1 arrecadação de material didático, 1 sala de 

arrumos e instalações sanitárias. Nas áreas restantes contempla, espaço para biblioteca / zona de 

informática, sala de reuniões / associação de pais, gabinete de trabalho para professores e 

educadoras, gabinete para atendimento, sala para auxiliares educativas, instalações sanitárias para 

adultos/mobilidade condicionada, bastidor, arrecadação geral, espaço para arrumos/arrumos 

limpeza, refeitório, arrecadação material exterior, cozinha, copa, arrecadação/despensa cozinha, 



wc cozinha, recreio coberto interior no espaço do ensino básico, recreio descoberto para o Jardim 

de Infância, recreio descoberto (campo polidesportivo) e ainda espaços de circulação. 

A empreitada inclui também a construção dos arranjos exteriores dos espaços envolventes, 

terraplanagem, rede de águas pluviais e rede de rega, arborização e vedação do terreno contíguo 

ao edifício com muros e gradeamentos que delimitam a propriedade, impedindo a entrada de 

pessoas estranhas e a saída de crianças para o exterior.  

A operação, contempla também a aquisição de terreno necessário à implantação do centro escolar, 

relativo ao artigo rústico R-4802 da Freguesia de Vila Cã, bem ainda a aquisição de estudos e 

projetos de especialidades, designadamente, prospeções geológicas/geotécnicas, AVAC, ITED e a 

aquisição de mobiliário, material didático e equipamento informático. 

 

O edifício será dotado de diversas infraestruturas e equipamento. Inclui, infraestruturas de 

abastecimento de água e esgotos, rede de telecomunicações, infraestruturas elétricas, sistema de 

AVAC, rede de controlo de intrusão e rede de incêndios e ainda a instalação de elevador de ligação 

entre os pisos. Ao nível do equipamento, está prevista a colocação de equipamento técnico de 

aquecimento de águas e de climatização do edifício e a implementação de medidas de eficiência 

energética, nomeadamente a implementação do aproveitamento da energia solar através de um 

sistema fotovoltaico composto por 36 painéis, em regime de autoconsumo sem injeção na rede e a 

aplicação de uma bomba de calor e sistema solar térmico de circulação forçada para o 

aquecimento de água, e a instalação de iluminação LED. 

 
Após a fase de construção, o Centro Escolar permitirá acolher 52 crianças do 1.º ciclo de ensino 

básico e 50 crianças do ensino pré-escolar. 

 


