Designação do projeto| Requalificação e Ampliação da E.B. de Cabeça Gorda
Código do projeto| CENTRO-03-5673-FEDER-000125
Objetivo principal| Elevar a qualificação dos jovens e adultos, reforçando a qualidade da educação e formação
Região de intervenção| Centro / Oeste
Entidade beneficiária| Câmara Municipal da Lourinhã
Data de aprovação| 11/01/2018
Data de início| 17/01/2018
Data de conclusão| 17/03/2019
Custo Total da Operação|329.163,37 EUR
Custo total elegível| 326.748,86 EUR
Apoio financeiro da União Europeia| FEDER - 212.500,00 EUR
Apoio financeiro público nacional| 37.500,00 EUR

Esta obra amplia, reabilita e moderniza a construção existente, com a construção de espaços com
valências de utilização comum e polivalência (refeitório, copa, vestíbulo, zonas de circulação, sala
polivalente, salas de atendimento professores, biblioteca e Instalações Sanitárias), bem como alteração
de áreas de recreio coberto e descoberto.
Atualmente a escola é composta por 4 salas (2 no r/chão e 2 no primeiro andar). Uma das salas
atualmente serve de refeitório. A ampliação prevê a construção de uma copa e de um refeitório. A sala
que funcionava como refeitório irá ser requalificada, dando lugar a uma sala polivalente. O espaço que
funciona como multiusos irá dar lugar a uma biblioteca, a uma sala de atendimento para professores e
a outra para funcionários. O restante espaço será para zona de circulação e Instalações Sanitárias.
Serão renovados os pisos das salas de aula e as pinturas das paredes. Os tetos serão rebaixados e
executados em pladur, onde será embutido o novo sistema de iluminação. Portas exteriores
substituídas por portas em PVC com espaços envidraçados para melhorar a iluminação. Será aplicado
isolamento térmico nas paredes exteriores de forma a melhorar o conforto interno das salas. Os
arranjos exteriores também fazem parte da reabilitação, nomeadamente parte do pátio e o campo de
jogos, sendo eliminadas as barreiras arquitetónicas. O pátio ficará mais abrigado dos ventos
predominantes de Norte, que, face à boa exposição solar, converte o espaço de refeitório pleno de luz
pelos seus vãos de iluminação naturais, bem como num espaço alegre. No topo nascente do edifício,
irá nascer um espaço para recreio coberto por uma estrutura abobadada e de materiais translúcidos
multicolores.

