
 

N.º 1 /12    CONSTRUÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DO BOM SUCESSO                                            

………...ALVERCA DO RIBATEJO   

 

 

A Câmara Municipal inicia, este mês, a empreitada de construção do Jardim de Infância do Bom Sucesso, junto 

à R. da Esperança na freguesia de Alverca do Ribatejo. 

Os trabalhos a realizar consistem na construção de novo edifício, com uma área bruta de cerca de 775m2, em 

substituição do atual Jardim de Infância, cujas instalações se encontram degradadas. Este novo edifício será 

composto por: 4 salas de atividades, cada uma com arrecadação de material didático; 2 instalações sanitárias 

para as crianças, cada uma com zona de vestiário e uma delas com cabine de duche; sala polivalente com zona 

de arrumos; átrio de entrada com zona de antecâmara/guarda-vento; 1 copa com despensa e área de economato; 

1 sala de educadores; gabinete de coordenação, instalações sanitárias para adultos com zona de 

vestiários/cacifos; 4 salas de arrumos (arrumo geral, material dos professores, de limpeza e material exterior) e, 

ainda, 1 sala/zona técnica.  

A zona exterior é composta por logradouro pavimentado, ocupado pelas funções de recreio, circulação, serviço 

e corredor de segurança. A zona de recreio é composta por dois locais destinados a equipamentos de recreio 

infantil, instalados em área de pavimento aborrachado. Num dos locais prevê-se um conjunto 

escorrega/construção e no outro prevê-se um baloiço de 2 lugares.  

As zonas verdes serão compostas por duas áreas de hortas pedagógicas; uma área de canteiro/talude com a 

plantação de arbustos e caldeiras com a plantação de árvores. A área de logradouro também será composta por 

iluminação exterior e mobiliário urbano (bebedouro, papeleiras e bancos). Os espaços exteriores ocupam uma 

área de cerca de 1.592 m2 sendo 175,65 m2 espaços exteriores cobertos (52,45 m2 são área de recreio coberto e 

123,20m2 são zona de proteção solar e circulação).     

A obra está orçada em 1.054.170,00 € e tem um prazo de execução de 210 dias. 

Em caso de dúvida não hesite em contactar-nos através do telefone 263 285 606 e, ainda, através do e-mail 

gav.dovsm@cm-vfxira.pt. 

Estamos a trabalhar para melhorar a qualidade de vida dos nossos Munícipes. 

Vila Franca de Xira, 23 janeiro de 2012 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal 

 

 

- Alberto Mesquita - 
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