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Centro Escolar do Casal do Telheiro

Este Centro Escolar é composto por 253 alunos, distribuídos por 3 turmas no Jardim-de-Infância e por 9 
turmas do 1º ciclo básico.

• Encontra-se inserido na 
freguesia de Arruda dos Vinhos, 
situando-se a norte do centro 
histórico da Vila;

• Apresenta cerca de 8656 
habitantes  (INE-Censos 2011).

LOCALIZAÇÃO

Fig. 4 - Vista geral do Centro Escolar. Fig. 5 - Vista da zona de recreio. 

Fig. 6- Vista geral da zona de recreio. 



Centro Escolar do 
Casal do Telheiro

• Criação de um espaço de 
atividades;

• Requalificação das áreas de 
recreio e lazer;

• E colocação de 
revestimento acústico no 
refeitório.

SOLUÇÕES PROPOSTAS

• O espaço de atividades será implementado no atual ringue desportivo e surge na continuidade das 
salas de aulas do 1º ciclo existentes tendo em vista a prática desportiva/lazer com a inclusão de 
balneários ;

• Em planta este espaço apresenta uma forma rectangular com 29.45x19.00 m e o corredor 1.90x19.00 
m. Assim sendo a área de implantação proposta é de 559.55 m2 para o espaço de actividades e 32.30 
m2 para o corredor;

• Os vários desníveis existentes quer entre o edifício do 1º ciclo básico e o espaço de actividades quer 
entre o corredor de circulação e o exterior serão vencidos por meio de rampas;

• De forma a evitar quedas e acidentes estas rampas serão dotadas no exterior de gradeamento 
metálico e no interior de um pequeno muro em alvenaria;

• As características construtivas preconizadas para o espaço de atividades são as mesmas utilizadas nos 
edifícios existentes do 1º ciclo e do Jardim de Infância.

Fig. 15 – Espaço de Atividades. 



Centro Escolar do 
Casal do Telheiro

• Criação de um espaço de 
atividades;

• Requalificação das áreas 
de recreio e lazer;

• E colocação de 
revestimento acústico no 
refeitório.

SOLUÇÕES PROPOSTAS

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

• A colocação de um telheiro
em estrutura metálica, forrada
a placas de policarbonato, com
o intuito de proteger as
crianças da chuva.

• Colocação de lancis na
delimitação do parque
infantil.

•Construção de caldeiras em
torno das árvores existentes
na zona do recreio.

• Pavimentação em blocos
de pavé do tipo rústico em
toda a zona de recreio.

• Colocação de lancis na
delimitação da zona do baloiço
e revestimento desta área com
pavimento aborrachado.

• Colocação de revestimento
acústico no refeitório.



ESTIMATIVA 

ORÇAMENTAL 

Centro Escolar do Casal do Telheiro

Solução Proposta Estimativa 
Orçamental

Criação de Espaço de Atividades 218 853.23€

Requalificação das Áreas de Recreio e Lazer 48 587.20€

Isolamento Acústico do Refeitório 8 658.74€

Total 276 099.17€



Obrigado! 


