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Ensino e Aprendizagem ao Longo da Vida
Eixo Prioritário

 Thematic Priority 

Completar a Rede Pública de Ensino da Região
Objetivo Específico

Thematic Objective

Investimento Elegível
Eligible Investment16.795.955,63€ Cofinanciamento (FEDER)

Co-financing (ERDF)14.276.562,29€

A construção deste novo edifício permitiu 
desativar o edifício anteriormente ocu-
pado pela EBS das Lajes do Pico com o in-
tuito de criar melhores condições para o 
ensino na região.
A escola é composta por diferentes níveis 
letivos que vão do pré-escolar ao Se-
cundário, com área destinada ao Ensino 
Especial e, que se encontram divididos 
em dois volumes distintos, tendo em 
conta as faixas etárias. Os restantes dois 
volumes que compõem o projeto alber-
gam a portaria da escola e as áreas 
serviço/sociais (átrio, cozinha, refeitório, 
sala de convívio e biblioteca), bem como 
as áreas respeitantes ao Complexo 
Desportivo, destinadas à prática de Edu-
cação Física e um Auditório, sendo pos-
sível a utilização destes espaços pela co
munidade fora do horário letivo.

The construction of this new building al-
lowed the deactivation of the previous 
building of the Basic and Secondary 
School of Lajes do Pico in order to create 
better conditions for the education in the 
region.
The school is composed of different levels 
of education ranging from preschool to 
high school, with an area dedicated to 
Special Education and which is divided 
into two distinct volumes, taking into ac-
count the age groups. The remaining two 
volumes that make up the project are 
the school's entrance hall and the service the school's entrance hall and the service 
/ social areas (atrium, kitchen, dining 
room, living room and library), as well as 
the areas related to the Sports Complex, 
Physical Education and an Auditorium, 
being possible the use of these spaces by 
the community outside the school hours.


