
 

 
 

 

DESIGNAÇÃO DO PROJETO | RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB1 DE SANTA LUZIA - ESCOLA 

DE ACOLHIMENTO 

CÓDIGO DO PROJETO | CENTRO-03-5676-FEDER-000141 

 OBJETIVO PRINCIPAL | Investir na Educação, na formação e na formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da vida 

REGIÃO DE INTERVENÇÃO | Centro (Celorico da Beira) 

ENTIDADE BENEFICIÁRIA | Município de Celorico da Beira 

 

DATA DE APROVAÇÃO | 20/08/2019 

DATA DE INÍCIO | 23/11/2016 

DATA DE CONCLUSÃO | 30/09/2019 

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL | 347 064,34€ 

APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA | 295 004,68€ 

APOIO FINANCEIRO PÚBLICO NACIONAL/REGIONAL | Não aplicável 

 

OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS:  

 

A presente operação faz parte de uma estratégia de médio prazo iniciada pela Câmara Municipal de Celorico da Beira 

para incrementar a qualidade dos serviços prestados à população estudantil do concelho, simultaneamente 

perspetivada numa lógica de criação de melhores condições de conforto e funcionalidade que permitissem satisfazer as 

atuais exigências que recaem sobre a Escola, entendida como espaço para acolhimento educativo dos alunos, 

procurando responder às exigências regulamentares atuais para instalações escolares e qualificação geral dos espaços 

para a sua melhor fruição. 

A Câmara Municipal de Celorico da Beira decidiu requalificar toda a oferta de educação e ensino do concelho de 

Celorico da Beira e é neste contexto que se insere a operação com financiamento do Programa Operacional Regional 

do Centro, no domínio do Capital Humano. 

 

Nesta perspetiva, são objetivos do presente projeto os seguintes: 

˗ Modernizar e adequar a rede escolar aos níveis de procura; 

˗ Reorganizar a rede estudantil do concelho; 

˗ Satisfazer os requisitos impostos pelas novas conceções e exigências pedagógicas e educativas; 

˗ Racionalizar e potenciar os recursos educativos existentes; 

˗ Minorar situações de isolamento de algumas crianças, incrementando as condições e os fatores de socialização 

das mesmas; 

˗ Melhorar as condições de acesso e de permanência no espaço escolar; 

˗ Adequar as infraestruturas a novas conceções e a novas exigências do processo educativo; 

˗ Combater o insucesso escolar dos alunos. 

˗ Abrir a escola à Comunidade, criando condições para uma maior articulação com o meio envolvente. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

 
 

 
 


