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Ampliação/Remodelação da Escola do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico da Gândara dos Olivais – Marrazes 
CENTRO-09-0644-FEDER-009009 (id: 1609) 

 

Presentemente a EB1 da Gândara dos Olivais, localizada na cidade de Leiria, no território da 

freguesia de Marrazes, na zona de Gândara dos Olivais, encontra-se muito degradada, com 

todas as turmas a funcionar em desdobramento de horário, numa das zonas mais populosas 

do perímetro urbano (freguesia que mais cresceu nos últimos censos). 

O projecto a desenvolver compreende quatro componentes: obra/empreitada que permitirá 

oferecer condições para a prática de educação física, actividades extra-curriculares e serviços 

de refeições, passando por construir duas novas salas de aula, uma sala polivalente, uma sala 

de estudo/biblioteca, um gabinete de apoio para os docentes e grande remodelação de 4 salas 

já existentes, reformulação do espaço de recreio e trabalhos para melhoria da eficiência 

energética; mobiliário escolar adequado às práticas pedagógicas e recomendado pelo 

Programa Nacional de Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico e Pré-

Escolar; material didáctico adequado às práticas pedagógicas e recomendado pelo Programa 

Nacional de Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico e Pré-Escolar; e 

equipamento informático. 

Contrato de Financiamento de 03/12/2009. Adenda ao Contrato de 07/07/2010. Adenda ao 

Contrato de 16/08/2012. 

 

Investimento Total Previsto      € 592.067,01  

Investimento Elegível Previsto     € 478.252,58  

Taxa de Comparticipação     85,00% 

Comparticipação Prevista     € 406.514,69 

Município de Leiria         € 185.552,32 

        

 Calendarização 
Data de início 01-04-2008  

Data de conclusão 31-12-2010  

 

 Trata-se de um projeto cofinanciado pelo QREN, no âmbito do Programa Operacional Regional do Centro, 

através do Fundo Europeu do Desenvolvimento Regional. 
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