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Este Centro escolar é composto por 244 alunos, distribuídos por 2 turmas no Jardim-de-Infância, 5 
turmas no 1º ciclo básico e 2 turmas no 2º ciclo.

• Encontra-se localizado na 
freguesia de Arranhó, Concelho 
de Arruda dos Vinhos;

• Esta freguesia é composta por 
diversas aldeias das quais 
podemos destacar Tesoureira, 
Alcobela de Baixo, Alcobela de 
Cima, Louriceira de Cima entre 
outras;

• Apresenta cerca de 2531 
habitantes  (INE-Censos 2011).

LOCALIZAÇÃO

Fig. 1 - Vista dos muros de vedação. Fig. 2 - Vista do campo de jogos. 

Fig. 3 - Vista zona do recreio do jardim-de-infância. 



Centro Escolar de 
Arranhó

• Implementação de Creche
no Jardim-de-Infância.

• Requalificação das áreas de 
recreio e lazer.

SOLUÇÕES PROPOSTAS
• Para a implementação da creche no jardim-de-infância prevê-se a ocupação de 3 salas de actividades 
e 1 sala de reuniões;

• A sala de reuniões passará a ser a sala de acolhimento e será dotada com todos os equipamentos e 
mobiliário necessário para essa função;

• Duas das salas de actividades serão adaptadas para o funcionamento das salas reservadas às crianças 
da aquisição da marcha até aos 24 meses e dos 24 meses até aos 36 meses;

• A outra sala de actividades será adaptada para o funcionamento do berçário;

• No refeitório ficarão afetas 5 mesas para as refeições das crianças da creche; 

• No corredor será colocada uma porta para separação dos espaços creche e jardim-de-infância.

Fig. 10 – Salas afetas à futura creche. 
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Sala de Actividades 4:

• Mudar a localização da porta de entrada de modo 
a ficar situada após a porta divisória de espaços;

• Rectificar a base de chuveiro com altura 
adequada;

• E instalar um lavatório na zona de higienização. 

Fig. 11 – Alterações a realizar na sala de actividades 4. 

Alterações a realizar:

Sala de Actividades 5:

• Rectificar a base de chuveiro com altura 
adequada;

• E Instalar de um lavatório na zona de 
higienização. 

Fig. 12 – Alterações a realizar na sala de actividades 5. 

Ambas as salas serão dotadas de equipamentos e mobiliários próprios de acordo com as idades das crianças e as 
portas/janelas serão dotadas de sistemas de obscurecimento de forma a permitir o repouso das mesmas.
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Sala de Actividades 6 (Berçário):

• A sala será dividida em 3 áreas a sala de berços, a 
copa de leite e a sala parque;

• A sala de berços será dotada de camas de grades  de 
acordo com as normas e legislação em vigor; 

• A copa de Leite será equipada com os equipamentos 
necessários ao seu funcionamento, nomeadamente, 
fogão eléctrico, frigorifico, esterilizador de biberões, 
carrinho de distribuição de comidas e biberões;

• A sala parque e a zona de higienização serão 
dotadas de mobiliário e equipamentos necessários de 
acordo com a legislação em vigor e as 
recomendações técnicas existentes;

• Os diversos espaços que constituem a área de 
berçário serão autónomos e terão comunicação entre 
si por meio de portas. Na parede entre a sala parque e 
a sala de berços existirá uma janela, situada a 1,10m 
de altura, para permitir a observação permanente dos 
bebés que estão a dormir.

• As portas / janelas serão dotadas de sistemas de 
obscurecimento.

Fig. 13 – Divisão da Sala de Atividades 6. 

Alterações a realizar:

Fig. 14 – Alterações da Sala de Atividades 6. 
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SOLUÇÕES PROPOSTAS

• Pavimentação em betuminoso da zona
de estacionamento do Centro Escolar,
com área de 2685,0m2.

• Colocação de 3 telas tensionada
através de cabos de aço e
esticadores.

• Colocação de cobertura metálica,
forrada a placas de policarbonato, com
área de 20 m2, fixação em pilares
metálicos e pintado.

•Criação de parque infantil com
pavimento aborrachado com uma área
de 50 m2 para utilização dos alunos do
1º ciclo.

•Adaptação do muro de gabiões
a bancada.

•Criação de duas áreas de recreio
afetas à creche e ao bercário.



ESTIMATIVA 

ORÇAMENTAL 

Centro Escolar de Arranhó

Solução Proposta Estimativa 
Orçamental

Implementação de Creche no jardim-de-infância 56 302.54€

Requalificação das Áreas de Recreio e Lazer 137 360.05€

Total 193 662.59€



Obrigado! 


