
EXECUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO BÁSICO 01 DA PÓVOA DE SANTA IRIA 
 
A Câmara Municipal iniciou no passado mês, por empreitada, a Execução da 
Escola de Ensino Básico 01 da Póvoa de Santa Iria, na Freguesia da Póvoa 
de Santa Iria. Ocupando uma parcela de 5.017,17m2 de um terreno camarário 
com 20.505,00m2, os trabalhos a realizar consistem na construção de um 
edifício escolar, com áreas de recreio exterior, zonas verdes com espaços 
destinados à horta pedagógica, parque infantil, e ainda uma ampla zona de 
recreio coberto. O edifício escolar destina-se a dois graus de ensino: o Jardim 
de Infância (com uma população prevista de 75 alunos) e o 1º Ciclo (com 
capacidade para 200 alunos), sendo que as áreas escolares serão claramente 
separadas. A ala destinada ao Jardim de Infância incluí três salas de 
actividades, com ligação directa ao recreio, uma arrecadação e uma sala para 
os educadores. A ala destinada ao 1º Ciclo incluí 4 salas de aula, instalações 
sanitárias, uma zona para professores e outra com a finalidade de arquivo. 
Estão igualmente previstas: uma sala polivalente (com uma área de 
126,00m2), áreas destinadas aos pais e público em geral, gabinetes de 
atendimento geral e médico, bem como uma instalação sanitária específica 
para os visitantes e outra para as pessoas portadoras de deficiência. A escola 
será dotada de todas as condições técnicas necessárias ao desenvolvimento de 
um ensino contemporâneo, nomeadamente de uma rede estruturada que 
facilitará o acesso à Internet. Todas as salas de aula e actividades estão 
dotadas do equipamento necessário: quadros, zonas de bancada e lavagem e 
uma área de arrecadação de materiais. A obra está orçada em 1.238.030,00 
Euros e tem prazo de execução de 270 dias. Estamos a trabalhar para 
melhorar a qualidade de vida dos nossos Munícipes.  
 
Vila Franca de Xira, 02 de Agosto de 2005  
 
O Vice-Presidente da Câmara Municipal 
- Manuel Simões Luís- 
 


