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Centro Escolar de Maceira 
CENTRO-09-ED44-FEDER-019009 (id: 5275) 

(ID1257) 
A realização da intervenção é estruturante, aumenta a capacidade da escola, e, através de 

espaços adequados, vem dar resposta às exigências da escola a tempo inteiro. 

Simultaneamente promove a articulação de níveis de ensino diferentes e vai permitir o 

desenvolvimento de atividades importantes e necessárias para a educação e formação dos 

alunos, bem como o percurso sequencial dos alunos, uma vez que se situa junto à sede do 

agrupamento de escolas, estabelecimento de ensino que leciona também o ensino 

secundário. 

O programa foi previsto para uma população máxima de 267 crianças e funcionará em 

edifícios de uso autónomos. O Centro Escolar é composto de três Edifícios de uso autónomo, 

composto por 8 salas de aula de Ensino Básico [3 novas, 5 com grande remodelação], 2 sala 

de atividades da Educação Pré-escolar [com grande remodelação], incluindo espaços 

específicos, nomeadamente: polivalente/ refeitório, biblioteca e sala de professores e 

restantes Gabinetes, recreio coberto e arranjos exteriores. 

O projeto a desenvolver compreende 2 componentes: elaboração dos projetos; construção do 

Centro Escolar da Maceira para as obras de construção, arranjos exteriores, mobiliário 

escolar, material didático e equipamento informático adequado às práticas pedagógicas e 

recomendado pelo Programa Nacional de Requalificação da Rede Escolar do 1ºCEB e Pré-

Escolar.  

Contrato de Financiamento de 28/03/2014. Termo de encerramento de 26/10/2016. 

Investimento Total     € 1.205.831,36 

Investimento Elegível  
  

€ 1.093.115,46 

Taxa de Comparticipação     85,00% 

Comparticipação  
  

 € 929.148,14  

Município de Leiria 
  

€ 276.683,22 

 
      

 

 
Calendarização 

Data de início 26-10-2010 
 

Data de conclusão 30-07-2015 
 

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 02/11/2016 

http://www.cm-leiria.pt/�

