Designação do projeto | Centro Escolar de Marrazes
Código do projeto | CENTRO-03-5673-FEDER-000005
Objetivo principal | Elevar a qualificação dos jovens e adultos, reforçando a qualidade da educação e formação
Região de intervenção | União das Freguesias de Marrazes e Barosa
Entidade beneficiária | Município de Leiria

Data da aprovação | 31-05-2016
Data de início | 06-11-2015
Data de conclusão | 06-09-2018
Custo total elegível | 4.217.088,24 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 3.584.525,00 euros
Apoio financeiro público nacional | 1.967.749,00 euros

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
A presente operação visa a construção do novo Centro Escolar de Marrazes (JI + EB1), situado na União de
freguesias de Marrazes e Barosa, concelho de Leiria. A proposta assenta numa capacidade para cerca de 600 crianças e
uma área de cerca de 18.500m2, estando prevista a construção de um pavilhão desportivo e 2 blocos de aulas, um
destinado ao jardim-de-infância, com a criação de 8 salas de atividades, e a outro ao 1.º ciclo do ensino básico, com a
criação de 16 salas de aula, ligados entre si por passadiços cobertos, permitindo a partilha de espaços de utilização
comum, como sendo o refeitório, a biblioteca e as salas polivalentes.
O novo Centro Escolar de Marrazes será ainda dotado de equipamento escolar, de equipamento informático,
eletrónico e redes de informação, de comunicação e de monitorização para o ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino
básico, compreendendo, para além dos acima mencionados, os seguintes espaços: 6 salas de atividades (expressões), 1
cozinha, 2 salas de professores/educadores, 2 salas de professores/educadores (gabinetes de trabalho), 1 sala de
professores/educadores (reuniões), 2 salas de pessoal auxiliar/não docente, 1 gabinete para a direção, 2 gabinetes de
atendimento, 4 núcleos de instalações sanitárias para crianças do jardim-de-infância, 8 núcleos de instalações sanitárias
para crianças do 1.º ciclo (4 femininos+ 4 masculinos), 6 instalações sanitárias para adultos (adaptadas a pessoas com
mobilidade condicionada), 1 campo de jogos, outros espaços de jogo e recreio, átrios e circulações, vestiários e arrumos,
despensas, arrecadações e áreas técnicas. A entrada no recinto é comum, com uma única portaria a partir da qual a
distribuição é feita por passadiço coberto até aos átrios correspondentes.
-Maior capacidade das infraestruturas de acolhimento de crianças ou de educação apoiadas
-Criação de 24 novas salas de aula;
-Aumento do número de alunos inscritos no estabelecimento de ensino no ano letivo seguinte ao término da intervenção

