
 
 
 
 
 

Designação do projeto | Programa de Requalificação das Infraestruturas Educativas- fase III 
 

Código do projeto | ALT20-02-5673-FEDER-000111 
 
Objetivo principal | Investir na educação, na formação e na formação profissional para 
aquisição de competências e a aprendizagem ao longo da vida, através do desenvolvimento de 
infraestruturas educativas e formativas. 

 
Região de intervenção | Serpa 
 
Entidade beneficiária | Município de Serpa 

 
Data da aprovação |20-01-2021 
 
Data de início |30-09-2020 
 
Data de conclusão |30-09-2022 

 
Custo total elegível |687.958,55€ 
 
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER 584.764,77 € 
 
Apoio financeiro público nacional/regional |103.617,78€ 
 
 
Objetivos, atividades e resultados esperados 

 
A operação é constituída pelas seguintes componentes: 
• Requalificação do Parque Infantil e Minicampos de Jogos da Escola Básica de Vales Mortos; 
• Requalificação do Parque Infantil do Jardim de Infância de Vila Verde de Ficalho; 
• Requalificação do Espaço Exterior da Escola Básica Integrada de Vila Nova de S. Bento; 
• Construção do Parque Infantil da Escola Básica e Jardim de Infância de A-do-Pinto; 
• Requalificação do Espaço Exterior do Centro Escolar de Serpa; 
• Instalação da estrutura de ensombramento no Parque Infantil e construção do Parque de Calistenia na 

Escola Básica Integrada de Pias;  
• Instalação de estrutura de ensombramento no Parque Infantil da EB/JI de Vale de Vargo; 
• Instalação de estrutura de ensombramento no Parque Infantil da EB/JI de Brinches; 



 
• Instalação de estrutura de ensombramento na Escola Básica de Vila Verde de Ficalho. 

 
Com a concretização das componentes identificadas, pretende-se colmatar situações deficitárias 
existentes na rede escolar ao nível dos espaços de jogo e recreio (EJR)- Parques Infantis e no que 
concerne aos Campos de Jogos para a prática desportiva. Estes equipamentos irão permitir um 
melhor acesso e melhores condições para a prática regular de atividade física e atividades lúdicas 
adequadas à prática educativa de qualidade. 

 
As intervenções a realizar contribuirão por um lado, para a melhoria das condições de conforto 
e segurança dos alunos, e por outro lado, permitir-lhes aceder à prática desportiva organizada e 
estruturada pelos docentes, contribuindo para a promoção da responsabilidade social, 
educativa e cultural nos estratos etários base da nossa população. 


