Carta Educativa do Concelho de Lousada
Município de Lousada
2. SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO

Educação Pré-Escolar
Recuando ao ano lectivo de 1998/99 o concelho de Lousada, constituído por 25
freguesias, contava já com um total de 20 Jardins de Infância distribuídos por 18 freguesias,
sendo que duas delas, Silvares e Sousela, contavam já com dois estabelecimentos de
Educação Pré-Escolar.
Três destes estabelecimentos de Educação localizavam-se já em edifícios novos,
constituídos para o efeito, tais como Jardim de Infância de Bairral/ Sousela, Bouça / Ordem e
Uchas / Aveleda.
Seis, localizavam-se em instalações provisórias aguardando novas construções de raiz,
a saber, S. Mamede/ Lustosa; Casais/ Sto António; S. Jorge/ Boim; Alvarenga; Joé/ S. Miguel e
Lodares.
Nove destes estabelecimentos de Educação Pré-Escolar faziam coutilização de
instalações com EB1’s, tais como Igreja/ Sto Estêvão; Moreira / Sousela; Costa/ Cristelos;
Lagoas/ Nevogilde; Boavista/ Nespereira; Boavista/ Silvares; Mós/ Silvares; Corgo/ Meinedo e
Boavista/ Sta Margarida.
Por último, dois encontravam-se instalados em instalações devolutas do 1º Ciclo, sendo
eles Igreja/ Macieira (ao tempo Estrada do Meio / Macieira) e Soutelo/ Vilar do Torno e Alentém.
Porém, se a percentagem de freguesias que já detinham este tipo de estabelecimento
de educação, já era elevada (72%), o mesmo não se podia dizer em relação à capacidade de
resposta à cada vez mais elevada procura por parte dos munícipes de Lousada e fora de
Lousada que, por motivos de residência nas franjas do concelho ou por motivos de trabalho
dentro deste concelho, tinham necessidade de colocar os seus educandos a frequentar a
Educação Pré-Escolar, a par do facto de reconhecerem cada vez mais as grandes vantagens
para as crianças em frequentá-la por razões de desenvolvimento psico-social e psico-motor,
sobretudo.
Aproveitando o facto de, a nível nacional, ter sido lançado o Programa Governamental
de Desenvolvimento e Expansão da Educação Pré-Escolar, efectuou este Município sete
candidaturas em 1997, para a construção de sete novos Jardins de Infância, candidaturas essas
aprovadas integralmente, que resultaram na construção de raiz de igual número de jardins
Infância, sendo eles Subdevesas/ Pias; Pereiras/ Caíde; SubRibas/ Meinedo; S. Jorge I / Boim;
Sto António/ Casais; Igreja/ Macieira e Cruzeiro/ Nespereira, resultando da construção destes
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novos estabelecimentos, a cobertura de duas novas freguesias com este nível de educação
passando para 80% a percentagem de freguesias que contavam com este tipo de infraestruturas. Dos restantes cinco estabelecimentos, dois (SubRibas/ Meinedo e Cruzeiro/
Nespereira) constituem-se já como segundo Jardim de Infância, nas respectivas freguesias, ao
passo que três (S. Jorge I/ Boim; Sto António/ Casais e Igreja/ Macieira) substituíram os Jardins
de Infância já existentes, em instalações provisórias, dobrando a capacidade de resposta,
passando da oferta de uma sala para duas salas de actividades com capacidade para 50
crianças em cada freguesia.
Nova candidatura é efectuada por este Município em 1998 para a construção de mais
dez novos estabelecimentos de Educação Pré-Escolar. Desta feita a em Boavista/Silvares ,
Planície/ Lodares, Costa/ Cristelos, Penas/ Lustosa, Campo/ Nevogilde, Cruzeiro/ Cernadelo,
Granja/ Covas, Igreja/ Figueiras, Lagoa/ Nogueira e Juste/ Torno.
Deste contrato Programa de Desenvolvimento e Expansão da Educação Pré-Escolar,
resultou o reforço da resposta à elevada procura de Lodares, Costa/ Cristelos, Silvares, Lustosa
e Nevogilde, ficando Lodares com duas salas, duplicando assim a capacidade de resposta,
Costa/ Cristelos com duas salas de actividades novas em edifício de raiz e os restantes
continuando em coutilização de instalações com o 1º Ciclo do Ensino Básico, Silvares com
quatro salas de actividades no mesmo “campus escolar” do 1º Ciclo do Ensino Básico. Ficaram
ainda as freguesias de Lustosa e Nevogilde com dois estabelecimentos de educação cada, em
diferentes espaços das respectivas freguesias, uma vez que quer uma, quer outra são
demograficamente muito populosas.
No que concerne a Cernadelo, Covas, Figueiras, Nogueira e Torno, num total de cinco
freguesias, constituindo 20% das freguesias do concelho, passavam a usufruir deste tipo de
infra-estrutura educativa pela primeira vez.
A partir daí, o concelho de Lousada atinge os 100% de taxa de cobertura das freguesias
do concelho, sendo que 28% de freguesias, a saber, Lustosa, Sousela, Nevogilde, Cristelos,
Silvares, Boim e Meinedo passam a contar com dois estabelecimentos de educação pré-escolar
em diferentes espaços do seu território educativo. A capacidade de resposta em termos do
número de salas de actividades disponíveis passou de 30 salas para 60 salas entre 1998 e
2001, traduzindo um aumento da capacidade de oferta educativa em termos de salas de
actividades na ordem dos 100%.
Em 1999, nova candidatura é efectuada ao referido programa, contudo dos dez
projectos candidatados, apenas três foram aprovados, sendo eles S. Mamede/ Lustosa, Souto/
Alvarenga e Boavista/ Sta Margarida. No primeiro, resultou o aumento da capacidade de
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resposta quer nas valências educativas, mais uma sala de actividades quer nas valências
sociais e de apoio à família, uma sala de prolongamento de horário e um refeitório escolar
perfeitamente equipado.
Nos segundo e terceiro, resultou o aumento da capacidade de resposta nas valências
sociais e de apoio à família, com sala de prolongamento e refeitório escolar igualmente
equipado com excelentes condições, de espaço e funcionalidade.

Infra-estruturas para a educação pré-escolar
Jardins de Infância:
Agrupamento de Escolas Lousada Norte
Situação em 1998

Situação em 2001

Situação em 2006

Nº

Nº

Nº

Freguesia

Nº salas

estabelecimentos

Nº salas

de ensino

estabelecimentos

Nº salas

de ensino

estabelecimentos
de ensino

Lustosa

1

1

4

2

4

2

Sto Estêvão

1

1

1

1

1

1

Sousela

3

2

3

2

3

2

Total

5

4

8

5

8

5

Fonte: Agrupamento de Escolas Lousada Norte
Agrupamento de Escolas Lousada Oeste
Situação em 1998

Situação em 2001

Nº

Freguesia

Nº salas

estabelecimentos

Situação em 2006

Nº
Nº salas

de ensino

estabelecimentos

Nº
Nº salas

de ensino

estabelecimentos
de ensino

Covas

0

0

2

1

2

1

Figueiras

0

0

2

1

2

1

Casais

1

1

2

1

2

1

Nevogilde

2

2

3

2

3

2

Nespereira

1

1

3

2

3

2

Lodares

1

1

2

1

2

1

Total

5

5

14

8

14

8

Fonte: Agrupamento de Escolas Lousada Oeste

Agrupamento de Escolas Lousada Centro
Situação em 1998
Freguesia

Situação em 2001

Nº
Nº salas

estabelecimentos

Situação em 2006
Nº

Nº salas

de ensino

estabelecimentos

Nº
Nº salas

de ensino

estabelecimentos
de ensino

Ordem

2

1

2

1

2

1

Cristelos

3

1

5

2

5

2

Boim

1

1

3

2

3

2

Pias

0

0

2

1

2

1

Total

6

3

12

6

12

6

Fonte: Agrupamento de Escolas Lousada Centro
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Agrupamento de Escolas Boavista Lousada
Situação em 1998

Situação em 2001

Nº

Freguesia

Nº salas

Situação em 2006

Nº

estabelecimentos

Nº salas

Nº

estabelecimentos

de ensino

Nº salas

de ensino

estabelecimentos
de ensino

Silvares

3

2

5

2

5

2

Lousada (Sta Margarida)

1

1

1

1

1

1

Lousada (S. Miguel)

1

1

1

1

1

1

Alvarenga

1

1

1

1

1

1

Nogueira

0

0

2

1

2

1

Macieira

1

1

2

1

2

1

Aveleda

2

1

2

1

2

1

Total

9

7

14

8

14

8

Fonte: Agrupamento de Escolas Boavista Lousada

Agrupamento de Escolas Este Lousada
Situação em 1998

Situação em 2001

Nº

Freguesia

Nº salas

Situação em 2006

Nº

estabelecimentos

Nº salas

Nº

estabelecimentos

de ensino

Nº salas

de ensino

estabelecimentos
de ensino

Cernadelo

0

0

2

1

2

1

Torno

0

0

2

1

3

2

Vilar do Torno e Alentém

2

1

2

1

2

1

Caíde de Rei

0

0

2

1

2

1

Meinedo

3

1

4

2

4

2

Total

5

2

12

6

13

7

Fonte: Agrupamento de Escolas Este Lousada

Análise percentual do aumento da capacidade de resposta quanto ao número de salas e
número de estabelecimentos de educação pré-escolar:
% aumento de salas
Agrupamento de Escolas

de actividades
1999/2001

% aumento de
estabelecimentos de
educação pré-escolar
1999/2001

Agrupamento de Escolas Lousada Norte

60%

20%

Agrupamento de Escolas Lousada Centro

100%

100%

Agrupamento de Escolas Lousada Oeste

180%

60%

Agrupamento de Escolas Este Lousada

140%

200%

Agrupamento de Escolas Boavista Lousada

55.5%

14,2%

Fonte: Agrupamento de Escolas Lousada Norte

Concelho
Lousada

Câmara Municipal de Lousada

% de aumento do nº de salas de

% aumento do nº de estabelecimentos de

actividades 1999/2001

educação pré-escolar 1999/2001

100%

78,8%
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Evolução das estruturas educativas entre 1999/2001
Nº estabelecimentos da educação pré-

Nº de estabelecimentos de educação pré-

Nº de estabelecimentos de educação pré-

escolar existentes em instalações

escolar que sofreram obras de aumento e

escolar construídos de novo existentes

provisórias 1999

beneficiação – candidatura de 1999

2001 – candidaturas de 1997 e 1998

20

3

17

Concelho

Lousada

Estabelecimentos de educação pré-escolar que não beneficiam de instalações
exclusivamente construídas para o efeito - 2006

Concelho

Nº estabelecimentos da educação pré-escolar

Nº de estabelecimentos de educação pré-

Nº de estabelecimentos de educação pré-

que continuam em coutilização de instalações

escolar em instalações provisórias das

escolar em instalações devolutas do 1º

com o 1º ciclo

Juntas de Freguesia

ciclo

Lousada

9

2+1

1

Agrupamento de Escolas Lousada Centro

Nº total de salas

Nº salas utilizadas

Nº crianças a frequentar

Nº crianças supranumerárias

Nº crianças NEE

Capacidade de resposta

Jardim de Infância Lotado

Jardim de Infância não lotado

Nome Jardim de Infância

Ano lectivo 2003/2004

S. Jorge I – Boim

2

2

43

0

1

Insuficiente

X

-

S. Jorge II – Boim

1

1

24

0

0

Insuficiente

X

-

Costa – Cristelos

3

3

69

0

0

-

-

X

Bouça – Ordem

2

2

17

0

0

-

Subdevesas - Pias

2

2

43

0

0

-

X
X

-

Fonte: Agrupamento de Escolas Lousada Centro
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Agrupamento de Escolas Lousada Centro

Nº total de salas

Nº salas utilizadas

Nº crianças a frequentar

Nº crianças supranumerárias

Nº crianças NEE

Capacidade de resposta

Jardim de Infância Lotado

Jardim de Infância não lotado

Nome Jardim de Infância

Ano lectivo 2005/2006

S. Jorge I – Boim

2

2

44

0

2

Insuficiente

X

-

S. Jorge II – Boim

1

1

25

0

0

Insuficiente

X

-

Costa – Cristelos

3

3

66

0

1

-

-

X

Bouça – Ordem

2

2

22

0

0

-

Subdevesas - Pias

2

2

45

0

0

-

X
X

-

Fonte: Agrupamento de Escolas Lousada Centro

Agrupamento de Escolas Lousada Oeste

Nº crianças supranumerárias

Nº crianças NEE

Capacidade de resposta

Jardim de Infância Lotado

Jardim de Infância não lotado

2

-

-

X

25

6

0

-

-

X

25

20

0

-

-

X

2

37

0

2

-

-

X

2

1

25

3

0

-

-

X

1

1

19

20

1

-

X

-

Campo – Nevogilde

2

2

40

12

3

Insuficiente

X

-

Lagoas - Nevogilde

1

1

22

2

1

-

X

-

Nº salas utilizadas

0

Nº total de salas

31

Nome Jardim de Infância

Nº crianças a frequentar

Ano Lectivo 2003/2004

Sto António – Casais

2

2

Granja – Covas

2

1

Igreja – Figueiras

2

1

Planície – Lodares

2

Cruzeiro - Nespereira
Boavista – Nespereira

Fonte: Agrupamento de Escolas Lousada Oeste
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Agrupamento de Escolas Lousada Oeste

Nº total de salas

Nº salas utilizadas

Nº crianças a frequentar

Nº crianças supranumerárias

Nº crianças NEE

Capacidade de resposta

Jardim de Infância Lotado

Jardim de Infância não lotado

Nome Jardim de Infância

Ano Lectivo 20052006

Sto António – Casais

2

2

37

0

1

-

-

X

Granja – Covas

2

1

25

0

0

-

-

X

Igreja – Figueiras

2

1

23

0

0

-

-

X

Planície – Lodares

2

2

45

0

2

-

-

X

Cruzeiro - Nespereira

2

1

45

0

2

-

-

X

Boavista – Nespereira

1

1

20

0

1

-

X

-

Campo – Nevogilde

2

2

45

0

1

Insuficiente

X

-

Lagoas - Nevogilde

1

1

25

0

0

-

X

-

Fonte: Agrupamento de Escolas Lousada Oeste

Agrupamento de Escolas Lousada Norte

Nº total de salas

Nº salas utilizadas

Nº crianças a frequentar

Nº crianças supranumerárias

Nº crianças NEE

Capacidade de resposta

Jardim de Infância Lotado

Jardim de Infância não lotado

Nome Jardim de Infância

Ano Lectivo 2003/2004

S. Mamede – Lustosa

2

1

10

0

1

-

-

X

Penas – Lustosa

2

1

25

0

0

-

-

X

Igreja – Sto Estêvão

4

1

13

0

0

-

-

X

Bairral – Sousela

2

2

31

0

1

-

-

X

Moreira - Sousela

1

1

24

0

0

-

X

-

Fonte: Agrupamento de Escolas Lousada Norte
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Agrupamento de Escolas Lousada Norte

Nº total de salas

Nº salas utilizadas

Nº crianças a frequentar

Nº crianças supranumerárias

Nº crianças NEE

Capacidade de resposta

Jardim de Infância Lotado

Jardim de Infância não lotado

Nome Jardim de Infância

Ano Lectivo 2005/2006

S. Mamede – Lustosa

2

1

14

0

1

-

-

X

Penas – Lustosa

2

2

40

0

1

-

-

X

Igreja – Sto Estêvão

4

1

17

0

0

-

-

X

Bairral – Sousela

2

2

33

0

0

-

-

X

Moreira - Sousela

1

1

25

0

0

-

X

-

Fonte: Agrupamento de Escolas Lousada Norte

Agrupamento de Escolas Este Lousada

Nº salas utilizadas

Nº crianças a frequentar

Nº crianças supranumerárias

Nº crianças NEE

Capacidade de resposta

Jardim de Infância Lotado

Jardim de Infância não lotado

Nº total de salas

Nome Jardim de Infância

Ano Lectivo 2003/2004

Pereiras – Caíde de Rei

2

2

40

14

2

Insuficiente

X

-

Cruzeiro – Cernadelo

2

1

20

0

0

-

-

X

Corgo – Meinedo

3

3

61

0

0

-

X

-

SubRibas - Meinedo

1

1

20

2

1

Insuficiente

X

-

Juste - Torno

2

2

40

5

3

Insuficiente

X

-

Soutelo – Vilar Torno Alentém

2

2

39

0

0

-

-

X

Fonte: Agrupamento de Escolas Este Lousada
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Agrupamento de Escolas Este Lousada

Capacidade de resposta

Jardim de Infância Lotado

Jardim de Infância não lotado

-

X

-

X

-

1

Insuficiente

X

-

1

Insuficiente

X

-

-

-

X

Nº crianças NEE

-

Nº crianças supranumerárias

-

Nº crianças a frequentar

X

Nº salas utilizadas

Insuficiente

Nº total de salas

Nome Jardim de Infância

Ano Lectivo 2005/2006

Pereiras – Caíde de Rei

2

2

40

0

4

Cruzeiro – Cernadelo

2

1

17

0

0

Corgo – Meinedo

3

3

49

0

0

SubRibas - Meinedo

1

1

19

0

Juste - Torno

2

2

34

0

Juste II - Torno

1

1

21

0

0

Soutelo – Vilar Torno Alentém

2

2

36

0

0

Fonte: Agrupamento de Escolas Este Lousada

Agrupamento de Escolas Boavista Lousada

Nº total de salas

Nº salas utilizadas

Nº crianças a frequentar

Nº crianças supranumerárias

Nº crianças NEE

Capacidade de resposta

Jardim de Infância Lotado

Jardim de Infância não lotado

Nome Jardim de Infância

Ano Lectivo 2003/2004

Souto – Alvarenga

1

1

14

0

0

-

-

X

Uchas – Aveleda

2

2

27

0

2

-

-

X

Igreja – Macieira

2

2

50

7

0

Insuficiente

X

-

Lagoa – Nogueira

2

1

24

0

0

-

-

X

Boavista – Sta Margarida

1

1

20

4

2

Insuficiente

X

-

Joé – S. Miguel

1

1

20

0

1

-

X

-

Silvares – Silvares

4

3

68

0

1

-

-

X

Cancela Nova - Silvares

1

1

20

0

1

-

X

-

Fonte: Agrupamento de Escolas Boavista Lousada
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Agrupamento de Escolas Boavista Lousada

Nº total de salas

Nº salas utilizadas

Nº crianças a frequentar

Nº crianças supranumerárias

Nº crianças NEE

Capacidade de resposta

Jardim de Infância Lotado

Jardim de Infância não lotado

Nome Jardim de Infância

Ano Lectivo 2005/2006

Souto – Alvarenga

1

1

15

0

0

-

-

X

Uchas – Aveleda

2

2

43

0

0

-

-

X

Igreja – Macieira

2

2

50

0

0

Insuficiente

X

-

Lagoa – Nogueira

2

1

23

0

0

-

-

X

Boavista – Sta Margarida

1

1

18

0

1

Insuficiente

X

-

Joé – S. Miguel

1

1

14

0

0

-

X

-

Silvares – Silvares

4

3

65

0

0

-

-

X

Cancela Nova - Silvares

1

1

17

0

1

-

X

-

Fonte: Agrupamento de Escolas Boavista Lousada
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1º Ciclo do Ensino Básico
Tratando-se, como se trata, do 1º nível de ensino, logo a primeira etapa da
escolarização, cuja obrigatoriedade remonta aos finais do primeiro quarto do século passado e
cujo apogeu tem o seu epicentro nos anos quarenta, com a construção dos edifícios escolares
do tipo PC – Plano dos Centenários, estes chegam aos nossos dias, assumindo-se como a
principal e aproximadamente única tipologia da globalidade do parque escolar mais plano
urbano II do concelho de Lousada.
A partir de 1975, aparece no painel das construções para o 1º Ciclo do Ensino Básico, o
denominado Plano Três – P3, com a construção de quatro escolas deste tipo, uma em Cristelos,
outra em Meinedo, uma terceira em Nespereira e por fim uma quarta em Sousela. Mais tarde, é
construída a Escola de Boavista – Silvares, S/T - sem tipo, cujo projecto de arquitectura já é da
responsabilidade do Município de Lousada, bem como em Lagoas – Nevogilde e Mós –
Silvares.
Ao longo dos últimos dez anos, longas obras de beneficiação e aumento têm sido
efectuadas neste parque escolar que, por antiguidade, por desadequação ao número crescente
de alunos e às exigências ao nível do ensino – aprendizagem, necessitava de intervenções
mais ou menos profundas.
As Escolas, cuja intervenção se revelou mais profunda, foram as de Aveleda e Bouça
Cova – Lustosa. Na primeira, refez-se por completo, transformando uma EB1 de duas salas em
estado de decadência, numa nova e moderna Escola de seis salas de aula, sem contudo perder
de vista a traça original do edifício. Equipada com refeitório escolar, seis salas de aulas, sala de
professores, biblioteca, sala informática e outros, esta escola ficou apta a receber os seus 150
alunos em condições manifestamente superiores à grande maioria dos restantes edifícios
escolares deste nível de ensino.
Quanto à intervenção na Escola de Bouça Cova – Lustosa, resultou não no aumento de
salas de aula, mas no aumento de vários espaços de apoio ao desenvolvimento das muito
actividades curriculares, tais como, polivalente para o exercício das actividades de Expressão
Físico-motora e Desporto Escolar, um amplo espaço para uma rede de Bibliotecas Escolares,
perfeitamente equipada com mobiliário adequado e com todo o apoio no terreno, proporcionado
por técnicos da Biblioteca Municipal de Lousada, na componente técnica de classificação,
carimbagem, catalogação e respectiva informatização de todo o espólio que a Escola conseguiu
por processos vários e ainda uma outra ampla sala para actividades de apoio educativo de vária
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índole. Contudo, uma realidade permanece a Escola tem oito salas de aula e quinze turmas,
logo a possibilidade de um regime normal de funcionamento está completamente inviabilizado.
No que respeita a obras, quer de beneficiação quer de aumento da capacidade das
instalações, outros estabelecimentos do 1º Ciclo carecem delas com urgência.

 Agrupamento de Escolas Lousada Norte

Freguesia de Lustosa

Jardim de Infância de Penas –Lustosa
Edifício construído de raiz, resultante da candidatura de 1998, com duas salas de
actividades, um gabinete de trabalho para docentes, espaço polivalente para refeitório escolar e
prolongamento de horário, cozinha super equipada, demais espaços de arrumação e casas de
banho com equipamento adequado ao nível etário em causa.
Espaço exterior dimensionado ao normal desenvolvimento das actividades ao ar livre e
equipado com instrumentos adequados ao respectivo parque infantil.
Actualmente com duas turmas a funcionar com um total de 40 crianças, duas
Educadoras de Infância, duas Auxiliares de Acção Educativa por natureza da existência de
crianças com NEE, uma animadora do prolongamento de horário e uma cozinheira para, no
próprio local, cozinhar todas as refeições para a praticamente totalidade das crianças que a
frequentam.
Este Estabelecimento de Educação, encontra-se aberto das 7h30m às 18h30m para dar
satisfação às necessidades reais das famílias em termos de o Jardim de Infância dar uma
resposta eficaz e real no apoio às famílias cujos encarregados de educação trabalham fora de
casa, e por vezes bem longe da residência familiar, levando à necessidade da existência de um
horário bem alargado.
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Jardim de Infância de S. Mamede – Lustosa
Edifício candidatado em 1999, com duas salas de actividades, um gabinete de trabalho
para docentes, uma cozinha bem equipada, espaço para serviço de refeitório escolar, espaço
para prolongamento de horário, demais espaços de arrumo e acondicionamento de géneros
alimentares, de limpeza, de recreio e lazer, a par de WC devidamente adaptados ao nível etário
em causa.
No exterior possui os equipamentos de parque infantil, em madeira, inerentes a este
nível etário.
Funciona só uma sala, com uma Educadora de Infância, uma Auxiliar de Acção
Educativa, uma animadora do prolongamento de horário e uma cozinheira.
Funciona das 7h30m até às 18h, dando assim resposta às necessidades dos pais, face
aos seus trabalhos / profissões.
Não está lotado, tendo ainda capacidade para 25 crianças.

EB1 de Bouça Cova – Lustosa
Estabelecimento do 1º ciclo, única nesta freguesia, a maior freguesia e a mais populosa
deste concelho.
Actualmente com 324 alunos, este estabelecimento está longe de dar resposta às
necessidades existentes.
Edifício plano com 8 salas de aula, uma Biblioteca nova, no âmbito da rede de
Bibliotecas Escolares, convenientemente equipada, um gabinete de trabalho para docentes e
um Polivalente Desportivo.
Este edifício foi ao longo dos anos objecto de algumas intervenções sendo que a última,
ocorrida em 2003/2004, foi a mais profunda, advindo dela o Espaço Desportivo, a Biblioteca,
novas instalações sanitárias, entre outros.
Contudo face ao nº de salas e ao nº de alunos o seu regime de funcionamento continua
a ser todo em duplo. 7 turmas a funcionar no regime duplo da manhã e 8 turmas a funcionar no
regime duplo da tarde, inviabilizando por completo a possibilidade de funcionamento em regime
normal a par do funcionamento do prolongamento de horário para os 3º e 4º anos de
escolaridade.
A solução encontrada foi este programa ser desenvolvido na EB 2,3 sede do
Agrupamento e situada muito próximo.
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Como a EB1 não possui refeitório, igualmente o serviço de refeições para os alunos
desta escola se desenvolve no refeitório escolar da EB 2,3.

Freguesia de Sousela

Escola Básica do 1º ciclo com Jardim de Infância de Moreira, Sousela
Edifício tipo P3 com 4 salas, 3 para o 1º ciclo e 1 para a Educação Pré-Escolar. Um
gabinete de trabalho para os docentes dos dois níveis de educação, a par de um relativamente
amplo refeitório que satisfaz as necessidades inerentes ao serviço de refeições escolares dos
dois níveis etários e de aprendizagem.
O espaço de cozinha carece de melhores equipamentos, quer ao nível de mobiliário,
quer ao nível de máquinas inerentes a todo o processo de confecção dos alimentos.
Este edifício escolar, apesar de não ter demasiados anos, tem sofrido vários tipos de
intervenção, através de obras de manutenção, mas também de melhoramento no sentido de
tentar debelar uma situação especial que nele se verifica e que tem a ver com situações de
humanidade que se verificaram a dois níveis ou seja, por infiltração de águas pluviais e por
capilaridade das mesmas.
Quanto aos espaços exteriores estas dão resposta às necessidades inerentes ao
número de alunos que frequentam esta Escola.
A única sala de Jardim de Infância nele existente tem neste momento 25 crianças e dá
resposta às necessidades actuais daquele lugar, uma vez que no centro da freguesia existe
outro Jardim de Infância.
Quanto às três salas destinadas do 1º ciclo, com capacidade para sensivelmente 72
alunos e neste momento ter a frequência de 54 alunos verifica-se que o edifício reúne condições
para dar satisfação à procura, nos próximos anos.
Naturalmente, enferma de lacunas deveras importantes no que concerne aos espaços
educativos. Não tem Biblioteca, o que, face às modernas abordagens ao ensino e
aprendizagem das crianças, se revela como um factor importantemente inibidor do
desenvolvimento de boas práticas educativas.
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Jardim de Infância de Bairral
Edifício construído de raiz, com duas salas de actividade, um polivalente, um gabinete
de trabalho para os docentes, uma cozinha com lacunas ao nível do equipamento, sanitários
adequados ao nível etário em causa e alguns espaços de acondicionamento de bens
alimentares, higiene e limpeza.
O polivalente destina-se ao serviço de refeições escolares e ao desenvolvimento do
prolongamento de horário, contudo era bastante diminuto para acolher estas duas actividades.
Uma vez que, este Jardim de Infância funciona das 07h e 30m às 18h e 30m, com um
horário de prolongamento bastante alargado, em 2004/2005 foi alvo de com obras de aumento e
beneficiação, resultando daí um espaço bastante mais adequado para o desenvolvimento das
actividades de prolongamento de horário.
Neste momento, 2005/2006, este Jardim de Infância tem 33 crianças, não se tendo
verificado nos últimos anos, listas de espera pelo que será consensual dizer que de momento
dá resposta às solicitações e necessidades desta parte da freguesia.

EB1 de Bairral
Edifício P.C. com duas salas de aula, com 4 turmas a funcionar em regime duplo, duas
turmas em duplo da manhã e duas em duplo da tarde, duas entradas independentes adaptadas
como espaço coberto na parte traseira do edifício inicialmente destinado a recreio mas com
50% desse espaço adaptado para uma pequena sala, em tempos utilizada como sala de aula,
mas que devido às suas reduzidas dimensões é actualmente utilizada exclusivamente como
sala de apoio e sala de prolongamento de horário.
No que concerne ao prolongamento de horário e com vista ao desenvolvimento das
actividades extra-curriculares e serviço de refeições encontrou-se duas formas de resposta.
Para a primeira houve necessidade de procurar um espaço alternativo fora da escola,
cuja solução foi encontrada na sede da junta de freguesia. Para a segunda, as crianças que
desejam efectuar as suas refeições na escola, passaram a fazê-lo no Jardim de Infância que se
situa mesmo ao lado da escola, separado pela estrada principal e Municipal que atravessa a
freguesia.
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 Agrupamento de Escolas Lousada Oeste

Freguesia de Covas

Jardim de Infância de Granja – Covas
Edifício construído de raiz, decorrente da candidatura de 1998, com duas salas de
actividade, um gabinete de trabalho para docentes, espaço polivalente para refeitório e
prolongamento de horário, cozinha optimamente equipada e demais espaços de higiene e
arrumação.
O logradouro exterior é amplo e com boas condições para acolher as crianças nas suas
brincadeiras ao ar livre.
No corrente ano lectivo 2005/2006, frequentam este Jardim de Infância 25 crianças pelo
que a oferta ainda é bastante superior à procura, uma vez que tem capacidade para 50
crianças.
O horário de funcionamento é bastante alargado verificando-se a abertura às 7.30h e
encerrando às 18h30m, proporcionando assim um apoio sustentado aos pais e comunidade
educativa em geral, uma vez que na sua maioria os dois cônjuges são trabalhadores nas
fábricas locais.

EB1 Monte Sines - Covas
Edifício P.C. de duas salas de aula e 55 alunos distribuídos por três turmas a
funcionarem em regime duplo.
A traça deste edifício contempla espaços exteriores cobertos de muito reduzidas
dimensões e por duas entradas laterais semi-abertas e reduzidas, inviabilizando o que foi
possível acontecer noutras que é a adaptação do espaço para conseguir um gabinete de
trabalho para docentes.
Outros espaços alternativos não há como também não existe cozinha e respectivo
refeitório escolar.
Face ao prolongamento de horário a solução encontrada foi transportar os alunos para o
Jardim de Infância da mesma freguesia e aí distribuir-lhes as respectivas refeições.
No que concerne ao espaço de recreio exterior, sobretudo na parte dianteira do edifício,
este oferece boas condições para as crianças desenvolverem as suas brincadeiras.
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Igualmente ao ar livre se desenvolvem as actividades de Educação Físico – Motora uma
vez que é a única solução que resta.

Freguesia de Casais

Jardim de Infância de Sto António – Casais
Edifício construído de raiz, decorrente da candidatura de 1997, com duas salas de
actividades de que lhe conferem capacidade para receber 50 crianças, sendo que neste
momento frequentam este Jardim de Infância 37 crianças.
Integram ainda esta estrutura, um gabinete de trabalho para docentes, um espaço
polivalente para refeitório escolar e prolongamento de horário, uma cozinha excelentemente
equipada, sanitários adequados e demais espaços de arrumação e o acondicionamento de bens
alimentares, higiene e recreio.
O funcionamento decorre das 8h às 18h, oferecendo assim à comunidade educativa um
horário alargado que lhe permite colocar as suas crianças no Jardim de Infância antes de irem
trabalhar e voltar a recebê-los no regresso de trabalho.

EB1 Sto. António - Casais
A EB1 de Sto António de Casais, constituída por um edifício de uma sala, e outro de
duas salas, ambas de plano construção de raiz com 77 alunos, regime duplo, sem refeitório
escolar, com uma população cujos encarregados de educação trabalham na sua larga maioria
em fábricas e manifestando a necessidade de que a Escola reúna condições de proporcionar
aos seus educandos as refeições do meio dia, razão aliás, pela qual, os encarregados de
educação solicitavam que o funcionamento da escola fosse todo em regime duplo, pois o
regime normal acarretar-lhes-ia a impossibilidade de se deslocarem à escola para irem buscar
os filhos, dar-lhes o almoço e recolocá-los novamente na escola. Logo, o regime duplo em
detrimento do normal por insuficiência das instalações escolares.
Este ano lectivo – 2005/2006 – inverteu-se essa situação. A Escola tem 77 alunos
distribuídos por quatro turmas, duas em regime normal, uma em regime duplo da manhã e uma
quarta em regime duplo da tarde. Desta forma com uma distribuição de turmas e horários
estudada e pensada pelo Executivo do Agrupamento de Escolas respectivo foi possível colocar
os 3º e 4º anos em regime normal, possibilitando assim o funcionamento pleno da escola e do
programa de prolongamento de horário, até às 17.30h.
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Naturalmente a necessidade imperiosa de proporcionar e assegurar o serviço de
refeições escolares colocou-se de imediato.
Como este estabelecimento de educação e ensino não tem refeitório escolar encontrouse uma solução alternativa e provisória conjuntamente com a junta de Freguesia, deslocando-se
as crianças e transportando as refeições já confeccionadas a partir do Jardim de Infância, para
o ATL existente muito próximo da escola e aí serem distribuídas.

Freguesia de Figueiras

Jardim de Infância de Igreja - Figueiras
Edifício construído de raiz decorrente da candidatura de 1998, de actividade para um
universo de 25 crianças a frequentá-lo mas com capacidade para 50 crianças. Um gabinete de
trabalho para os docentes, um espaço polivalente para assegurar o serviço de refeições
escolares e o prolongamento de horário, uma cozinha excelentemente equipada e demais
espaços de higiene e acomodação de materiais e equipamentos são igualmente parte
integrante deste edifício, situado numa área calma e bem posicionada.
Os espaços exteriores são igualmente adequados à sua utilização por parte das
crianças deste nível etário.
Aberto das 8h às 18h30m, este estabelecimento de educação proporciona às crianças,
aos pais e à comunidade educativa, um serviço educativo e de prolongamento de horário em
condições excelentes.

EB1 de Igreja – Figueiras
Edifício PC com duas salas de aula, muito degradado e que não dá resposta à procura,
uma vez que esta escola tem 70 alunos distribuídos por quatro turmas, duas em regime normal
e duas em regime duplo da manhã e duplo da tarde respectivamente. Para dar resposta ao
funcionamento das quatro turmas a escola socorre-se de um pré-fabricado em madeira, muito
velho e degradado, resíduo do antigo posto de telescola que aí funcionou durante bastantes
anos.
O programa de prolongamento de horário para as turmas do 3º e 4º anos decorre com
as turmas que estão em regime normal, uma no edifício principal, outra no pavilhão préfabricado.

Câmara Municipal de Lousada

Página 150 de 218

Carta Educativa do Concelho de Lousada
Município de Lousada
Os espaços exteriores não são demasiados grandes e ainda se viram reduzidos, face à
necessidade de instalar uma sala pré-fabricada para o funcionamento do refeitório escolar,
condição sem a qual não seria possível o prolongamento de horário.

Freguesia de Nevogilde

Jardim de Infância de Campo – Nevogilde
Edifício construído de raiz decorrente da candidatura de 1998, de actividade para um
universo de 45 crianças a frequentá-lo mas com capacidade para 50 crianças. Um gabinete de
trabalho para os docentes, um espaço polivalente para assegurar o serviço de refeições
escolares e o prolongamento de horário, uma cozinha excelentemente equipada e demais
espaços de higiene e acomodação de materiais e equipamentos são igualmente parte
integrante deste edifício.
Os espaços exteriores são igualmente adequados à sua utilização por parte das
crianças deste nível etário.
Aberto das 8h às 18h30m, este estabelecimento de educação proporciona às crianças,
aos pais e à comunidade educativa, um serviço educativo e de prolongamento de horário em
condições excelentes.

Escola Básica do 1º ciclo com Jardim de Infância de Lagoas, Nevogilde
Edifício recente sem plano tipo com arquitectura da responsabilidade do Gabinete de
Arquitectura deste Município, cuja construção data de há alguns anos. Contempla quatro salas,
duas com os alunos de duas turmas da EB1 num total de 35, a funcionar em regime normal e
uma com o Jardim de Infância frequentado por 25 crianças.
No que concerne a espaços interiores a escola dá resposta às necessidades mesmo de
cozinha e refeitório escolar.
O exterior, não sendo em demasia dá igualmente resposta às solicitações das crianças.

EB1 de Campo - Nevogilde
A EB1 de Campo – Nevogilde, é um edifício de Plano dos Centenários com quatro salas
e seis turmas, 125 alunos, sendo que duas turmas funcionam num pavilhão pré-fabricado, em
anexo, que está longe de reunir condições de razoabilidade para o funcionamento da mesma.
Esta Escola não possuiu outro tipo de espaços, considerados indispensáveis nos dias de hoje
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ao bom funcionamento de um estabelecimento de educação, tais como sala de professores,
biblioteca e outros.
Quanto ao refeitório escolar, este é de construção provisória resultante de uma
adaptação de um dos cobertos traseiros, o que reduz para metade o espaço coberto disponível,
o que o torna exíguo face à simultaneidade em presença de 115 alunos, uma vez que funciona
em regime normal.
Destas seis turmas, três têm prolongamento de horário pelo que este é desenvolvido
com as turmas do duplo da manhã e uma do regime normal.

Freguesia de Lodares

Jardim de Infância de Planície – Lodares
Edifício construído de raiz decorrente da candidatura de 1998, de actividade para um
universo de 45 crianças a frequentá-lo mas com capacidade para 50 crianças. Um gabinete de
trabalho para os docentes, um espaço polivalente para assegurar o serviço de refeições
escolares e o prolongamento de horário, uma cozinha excelentemente equipada e demais
espaços de higiene e acomodação de materiais e equipamentos são igualmente parte
integrante deste edifício.
Os espaços exteriores são igualmente adequados à sua utilização por parte das
crianças deste nível etário.
Aberto das 8h às 18h30m, este estabelecimento de educação proporciona às crianças,
aos pais e à comunidade educativa, um serviço educativo e de prolongamento de horário em
condições excelentes.

EB1 Planície – Lodares
Edifício PC com 4 salas de aula e 5 turmas constituídas por 101 alunos, o que
determina um tipo de regime de funcionamento híbrido, ou seja, 3 salas funcionam em regime
normal e 2 turmas em regime duplo, manhã e tarde respectivamente.
Outros espaços educativos, não os possui tal como sala de reuniões, espaços
desportivos cobertos, biblioteca, à excepção de um espaço adaptado para funcionar como
cozinha e refeitório escolar, com os constrangimentos inerentes à exiguidade de espaço.
No que concerne à preservação do edifício, este encontra-se em muito boas condições
uma vez que foi alvo de obras de beneficiação bastante profundas, na interrupção lectiva de
verão de 2005.
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Freguesia de Nespereira

Jardim de Infância de Cruzeiro – Nespereira
Edifício construído de raiz, resultante da candidatura de 1997, com duas salas de
actividades, um gabinete de trabalho para docentes, espaço polivalente para refeitório escolar e
prolongamento de horário, cozinha super equipada, demais espaços de arrumação e casas de
banho com equipamento adequado ao nível etário em causa.
Espaço exterior dimensionado ao normal desenvolvimento das actividades ao ar livre e
equipado com instrumentos adequados ao respectivo parque infantil.
Actualmente com duas turmas a funcionar com um total de 45 crianças, duas
Educadoras de Infância, duas Auxiliares de Acção Educativa por natureza da existência de
crianças com NEE, uma animadora do prolongamento de horário e uma cozinheira para, no
próprio local, cozinhar todas as refeições para a praticamente totalidade das crianças que a
frequentam.
Este Estabelecimento de Educação, encontra-se aberto das 7h45m às 18h para dar
satisfação às necessidades reais das famílias em termos de o Jardim de Infância dar uma
resposta eficaz e real no apoio às famílias cujos encarregados de educação trabalham fora de
casa, e por vezes bem longe da residência familiar, levando à necessidade da existência de um
horário bem alargado.

Escola Básica do 1º ciclo com Jardim de Infância de Boavista, Nespereira
Estabelecimento de projecto de construção P3 com inicio de funcionamento em meados
dos anos 80, com quatro salas, um polivalente e demais espaços inerentes a este projecto
arquitectónico. Três salas estão destinadas ao funcionamento da EB1, com três turmas, num
total de 45 alunos e cujo regime de funcionamento é o regime normal. A quarta sala está
destinada ao funcionamento do Jardim de Infância com um total de 20 crianças, face à
existência de uma criança com NEE.
Dotado com um refeitório escolar, cuja cozinha foi alvo de intervenção profunda há 2
anos, este estabelecimento oferece à comunidade educativa em que está inserido, condições
de eficácia e operacionalidade que dão resposta às reais necessidades das crianças e dos pais.
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 Agrupamento de Escolas Lousada Centro

Freguesia da Ordem

Jardim de Infância Bouça – Ordem
Edifício construído de raiz e de construção recente, com 2 salas, gabinete de trabalho
para docentes, polivalente e cozinha e demais espaços de higiene e de acondicionamento de
produtos, sejam de higiene, limpeza e outros, sejam alimentares.
Actualmente a funcionar só com uma turma de 22 crianças, não tem a comunidade
escolar manifestado a necessidade de que funcione a vertente de prolongamento de horário,
talvez devido ao facto de existir um serviço de transporte das crianças assegurado pela Junta
de Freguesia, que, ao assegurar aos pais o transporte das crianças para junto de familiares,
leva a que os progenitores não tenham necessidade de ter as crianças no Jardim de Infância
além das horas regulamentares curriculares, devido também ao facto de o serviço de refeições
ser assegurado no mesmo.
Desta forma, este espaço educativo tem uma oferta superior à procura.

EB1 Ordem, Ordem
Edifício PC, com quatro salas e um pequeno espaço adaptado para desempenhar as
funções de refeitório.
Não possui espaço próprio coberto, para o desenvolvimento de actividades desportivas
e de educação física, restando para o efeito o espaço descoberto de logradouro para o
desenvolvimento de actividades físicas orientadas por docentes em contexto curricular e extracurricular e de recreio.
O edifício foi alvo de obras de beneficiação na interrupção lectiva de verão do ano de
2004 resultando um espaço bastante agradável , no que concerne às salas de aula, com pisos
em tijoleira rústica, de muito fácil limpeza e visualmente muito bem conseguidos. Todo o
mobiliário foi igualmente substituído por mobiliário novo de desenho moderno.
No momento esta escola tem 80 alunos, distribuídos por 4 salas e quatro turmas, todas
em regime normal.
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Freguesia de Cristelos

Jardim de Infância de Costa – Cristelos
Este Jardim de Infância tem 3 salas com 66 crianças e uma criança com NEE. O seu
funcionamento está distribuído por dois edifícios contíguos. Um edifício construído de raiz, da
candidatura de 1998, com 2 salas de actividades, gabinete de trabalho para docentes, salão
polivalente para desenvolvimento de actividades de prolongamento e serviço de distribuição de
refeições, uma cozinha amplamente apetrechada com condições para cozinhar um número de
refeições bastante superior à taxa de ocupação do estabelecimento e demais espaços de
higiene e de acondicionamento de bens de diferentes utilizações e para diversos fins.
A terceira sala funciona no edifício da EB1 de Costa – Cristelos, onde anteriormente
funcionam a totalidade da Educação Pré-Escolar desta freguesia.

EB1 Cristelos – Cristelos
Escola de Plano Construção P3, com 12 salas, das quais 8 estão destinadas ao
funcionamento das 8 turmas com um total de 156 alunos, em regime normal, do 1º ciclo, duas
ao Jardim de Infância, uma ao funcionamento da recém instalada Biblioteca, no âmbito da rede
de Bibliotecas Escolares e por último a 12ª

destinada a outros serviços internos do

Estabelecimento.
Possui igualmente um amplo polivalente, com um sector destinado ao desenvolvimento
de actividades várias aos níveis cultural e desportivo da escola e outro ao serviço de distribuição
de refeições às crianças dos dois níveis de escolaridade, com um número aproximado de 160
refeições diárias.
Quanto aos espaços exteriores, estes são amplos e bem dimensionados às exigências
colocados à presença em simultâneo de 180 crianças aproximadamente.

Freguesia de Boim

Jardim de Infância de S. Jorge I e S. Jorge II
Existem no momento dois Jardins de Infância, em virtude de o de S. Jorge I não ter
capacidade de resposta para a procura cada vez mais acentuada da Educação Pré-Escolar, por
parte dos residentes e trabalhadores nesta freguesia, cuja evolução demográfica se vem
verificando numa escala progressivamente ascendente.
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De construção de raiz, no âmbito da candidatura de 1997, com duas salas de
actividades, um gabinete de trabalho para docentes, um espaço polivalente com a dupla função
desenvolvimento das actividades de prolongamento e serviço de distribuição de refeições para
as crianças dos dois Jardins de Infância, tem capacidade de resposta para 50 crianças, sendo
que as restantes 20 crianças se encontram no Jardim de Infância de S. Jorge II a funcionar em
instalações provisórias da junta de freguesia.

EB1 Boim - Boim
A EB1 de Boim, é um edifício Plano dos Centenários, de duas salas, dois pavilhões préfabricados que não reúnem condições de razoabilidade para neles serem leccionada aulas, aos
níveis térmico, acústico e de permeabilidade à humidade e de pluviosidade . com 129 alunos,
distribuídos por seis turmas, sendo 4 turmas de regime duplo da manhã e 2 turmas de regime
duplo da tarde, com todos os constrangimentos daí advenientes, uma vez que é unanimemente
aceite que o regime normal é o mais aconselhável. Naturalmente que outros espaços
educativos tão ou mais importantes que uma sala de aula e indispensáveis a um bom
funcionamento deste estabelecimento de ensino básico, são igualmente inexistentes. Esta
Escola não tem refeitório escolar, apesar de essa necessidade ser sentida pelos pais, uma vez
que na sua maioria trabalham os dois elementos parentais e bastantes crianças, na turma
oposta ao da escola, são colocadas em ATL’s e outros espaços alternativos para ocupação dos
tempos livres pelo que se não tivessem de providenciar o almoço dos filhos, ficariam algo
aliviados do pesado fardo que hoje em dia recai sobre as famílias, sobretudo as
economicamente mais frágeis.
No momento encontra-se em construção o novo centro escolar que servirá toda a
população escolar desta freguesia da Educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo, pelo que tão logo se
encontra concluída, será encerrada a actual EB1 e todos os alunos dos dois níveis de
escolaridade frequentarão este novo centro escolar. Trata-se de um edifício com um número
total de salas que se prevê com capacidade de dar resposta durante um futuro que se prevê
dilatado, dotado de estrutura para o desenvolvimento de actividades físicas e actividades
culturais, bem ao jeito do que se pretende que seja uma escola do presente e do futuro.

Câmara Municipal de Lousada

Página 156 de 218

Carta Educativa do Concelho de Lousada
Município de Lousada

Freguesia de Pias

Jardim de Infância de Subdevesas – Pias
Edifício construído de raiz, no âmbito da candidatura de 1997, com duas salas de
actividades, um gabinete de trabalho para docentes, espaço polivalente para refeitório escolar e
prolongamento de horário, cozinha super equipada, demais espaços de arrumação e casas de
banho com equipamento adequado ao nível etário em causa.
Espaço exterior dimensionado ao normal desenvolvimento das actividades ao ar livre e
equipado com instrumentos adequados ao respectivo parque infantil.
Actualmente com duas turmas a funcionar com um total de 45 crianças e duas
Educadoras de Infância.

EB1 Pias – Pias
Edifício de tipo PC com 3 salas com todas as turmas em regime normal. O edifício
encontra-se em situação bastante degradada sem capacidade de resposta ao nível de refeitório
escolar, Biblioteca, Gabinete de trabalho para docentes, entre outros. As condições em que se
encontram os espaços sanitários também não são as mais recomendáveis.
Encontra-se em fase de aprovação de candidatura um projecto para remodelar
completamente este edifício, dotando-o de mais uma sala de aula, espaço gabinete de trabalho,
polivalente para desenvolvimento de actividades físicas e serviço de distribuição de refeições e
correspondente cozinha, convenientemente equipada.

Freguesia de Meinedo

EB1 de Romariz - Meinedo
A EB1 de Romariz – Meinedo, é uma escola de Plano S/T, de fraca construção, com
imensos problemas de humidade, a maioria deles por efeito de capilaridade, com duas salas de
aula, 25 alunos distribuídos por duas turmas, a funcionar em regime normal e equipado com um
refeitório, que não reúne as condições ideais. Apesar de pertencer à freguesia de Meinedo, esta
Escola ficou integrada no Agrupamento Lousada Centro, devido à proximidade deste Lugar ao
centro da vila de Lousada.
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 Agrupamento de Escolas Este Lousada
Freguesia de Meinedo

Esta freguesia tem três núcleos escolares do 1º Ciclo do Ensino Básico, dois integram o
Agrupamento Este Lousada, EB1 com Jardim de Infância de SubRibas – Meinedo e EB1 com
Jardim de Infância de Corgo – Meinedo e um integra o Agrupamento Lousada Centro, EB1 de
Romariz – Meinedo, por motivos de proximidade geográfica, deste último.

Escola Básica do 1º ciclo com Jardim de Infância de SubRibas, Meinedo
Núcleo Escolar que pela candidatura de 1997 ficou dotado de uma nova estrutura com
três salas de aula, um gabinete de trabalho para docentes, um refeitório escolar que dá resposta
aos cerca de 100 alunos que ali almoçam diariamente e uma cozinha excelentemente equipada
que dá ampla resposta às solicitações.
Deste núcleo faz parte um edifício de tipo PC com duas salas de aula proporcionando
em todo este conjunto o funcionamento de quatro salas de aula com 81 alunos, em regime
normal e uma sala de actividades com 19 crianças da Educação Pré-Escolar.
Através de candidatura ao Programa da rede de Bibliotecas Escolares, ficou este
Núcleo Escolar equipado com uma Biblioteca, conseguida através de obras de adaptação na
estrutura do edifico mais antigo.

Escola Básica do 1º ciclo com Jardim de Infância de Corgo, Meinedo
A EB1 de Corgo – Meinedo, Plano3 (P3) com nove salas (edifício com doze salas, nove
para o 1º Ciclo e três para o pré-escolar), sendo que oito salas abrigam oito turmas num total de
171 alunos e uma sala está destinada a SAP, com sete alunos, tudo a funcionar em regime
normal.
O espaço para refeitório escolar torna-se insuficiente para o elevado número de alunos
que aí fazem as suas refeições em simultâneo.
Outros espaços educativos, tão necessários às exigências actuais de uma escola que
se pretende moderna, inclusiva e aberta à comunidade, que reúna condições de receptividade
aos pais e a comunidade educativa, em geral, de desenvolvimento e implementação de
projectos, não existem.
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Freguesia de Caíde de Rei

Escola Básica do 1º ciclo com Jardim de Infância de Pereiras, Caíde de Rei
Edifício construído de raiz, com quatro salas de aula, duas destinadas às 33 crianças da
Educação Pré-Escolar e outras duas salas destinadas aos 48 alunos do 1º Ciclo do Ensino
Básico, distribuídos por três turmas, duas a funcionar em regime duplo e uma a funcionar em
regime normal.
Está equipado com um salão polivalente que satisfaz as necessidades de
prolongamento de horário das crianças da Educação Pré-Escolar bem como de refeitório para a
totalidade dos alunos deste núcleo escolar.

EB1 de Pereiras – Caíde de Rei
EB1 de Pereiras nº1 – Caíde de Rei, com quatro salas, 71 alunos, distribuídos por
quatro turmas e a funcionar em regime normal, Plano Centenário, sem refeitório a par de outros
espaços educativos, tais como sala de professores, sala para biblioteca, informática,
expressões plástica e físico-motora. Actualmente a distribuição da refeições efectua-se num
espaço diminuto conseguido no espaço que deveria ser destinado ao espaço coberto de recreio.
Essas refeições são confeccionadas no Jardim de Infância da mesma freguesia e transportadas
em recipientes isotérmicos.
Este edifício escolar necessita de obras profundas, quer de beneficiação quer de
aumento e adaptação de instalações.

EB1 de Estação – Caíde de Rei
EB1 de Estação – Caíde de Rei, com três salas, 45 alunos distribuídos por três turmas,
edifício PC de duas salas e uma sala anexa de construção precária em cujo espaço funciona a
terceira turma. A Escola não tem refeitório, bem como outros espaços considerados
indispensáveis à luz de hoje.
Situada junto a uma via de trânsito intenso, a possibilidade de funcionamento em regime
normal foi impedida pelos pais, pois as deslocações das crianças, na hora do almoço, escola
casa e vice versa, afigurava-se-lhes demasiado perigosa.
Actualmente o edifício sofreu obras de recuperação e beneficiação que lhe conferiram
condições de habitabilidade proporcionadoras de mais conforto e qualidade de trabalho para os
alunos e seus docentes.
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Freguesia de Vilar do Torno e Alentém

Jardim de Infância de Soutelo – Vilar do Torno e Alentém
Instalado num edifício devoluto do 1º ciclo do Ensino Básico de projecto camarário, com
duas salas de aula, para um universo de 36 crianças que frequentam este Jardim de Infância foi
ao tempo da criação deste, objecto de intervenção no sentido de o dotar com um espaço,
embora pequeno, para prolongamento de horário e refeitório escolares e uma cozinha,
rudimentarmente equipada, que dá estrita e algo deficitária satisfação às refeições aí
confeccionadas.
A sua situação geográfica não é a mais favorável, uma vez que se encontra junto de um
cruzamento de tráfico intenso, equipado com semáforos, com a inexistência de berma
adequada e sem espaço de estacionamento que permita o parqueamento automóvel aquando
da entrega e recepção das crianças neste estabelecimento , por parte dos respectivos
encarregados de educação.
Este Estabelecimento não consegue dar satisfação à totalidade da procura,
satisfazendo uma parte da freguesia mas deixando a descoberto a parte mais populosa desta
que se localiza na parte nordeste da mesma.

EB1 Igreja – Vilar do Torno e Alentém
Edifício do tipo PC, com 47 alunos distribuídos pelas duas salas existentes, com três
turmas, duas em regime duplo (uma regime duplo da tarde e outra em regime duplo da manhã)
e uma em regime normal, sem refeitório escolar, bem como outros espaços necessários a uma
correcta articulação curricular e duas turmas a funcionar em regime duplo em detrimento do
regime normal.
Face ao prolongamento de horário implementado no corrente ano lectivo de 2005/2006,
houve que providenciar um pequeno espaço adaptado, na parte de trás do edifício, com
sacrifício de um dos espaços cobertos destinados ao recreio das crianças, para poder
operacionalizar a distribuição das refeições aos alunos que dela necessitam.
Essas refeições são confeccionadas no Jardim de Infância de uma freguesia vizinha e
transportadas diariamente para esta escola, por forma a dar satisfação às necessidades reais
das crianças e seus educadores.
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EB1 de Soutelo – Vilar do Torno e Alentém
EB1 Soutelo – Vilar do Torno, Plano Urbano 3, duas salas, 25 alunos, distribuídos por
duas turmas, a funcionar em regime normal. O número de alunos vem diminuindo
progressivamente ao longo dos anos, não se justificando o funcionamento de dois lugares, o
que só acontece mercê da existência de dois professores efectivos naquela Escola.
Não possui espaço para refeitório escolar pelo que foi instalada uma sala (contentor
pré-fabricado) para servir de refeitório escolar e assim permitir não só o funcionamento em
regime normal como o funcionamento do prolongamento de horário até às 17h30m. as refeições
são confeccionadas num Jardim de Infância e transportadas para o refeitório e ai distribuídas.

Freguesia do Torno

Jardim de Infância de Juste I – Torno
Edifício construído de raiz, decorrente da candidatura de 1998, com duas salas de
actividades, frequentadas por 34 crianças, um espaço de gabinete de trabalho para docentes,
um espaço polivalente para desenvolvimento das actividades de prolongamento de horário e
refeitório escolar e demais espaços de higiene a acondicionamento de materiais.
O espaço exterior é adequado ao número de crianças, equipado com o respectivo
parque infantil e caixa de areia.
Acabando por não dar resposta à procura, veio em 2004/2005 a ser criada uma outra
sala de actividades, o Jardim de Infância de Juste II, em instalações provisórias na sede da
junta de freguesia do Torno.

EB1 de Aparecida nº1 - Torno
EB1 de Aparecida nº1 – Torno, plano dos centenários, 106 alunos distribuídos por cinco
turmas, apesar de só ter quatro salas, pois a quinta sala encontra-se em espaço alternativo
instalado, para permitir que as cinco turmas possam funcionar em regime normal. Apoiado pelo
funcionamento de um refeitório escolar construído em anexo mas de fraca qualidade de
construção e diminuto espaço para o número de refeições servidas diariamente e de carácter
provisório.
Espaços educativos de apoio como sala de professores, biblioteca, expressão plástica,
expressão físico-motora e outros, não existem face à filosofia espartana que presidiu à
construção dos edifícios PC, mas que a não existência dos mesmos condiciona fortemente a
actual praxis educativa exigida nas nossas escolas.
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EB1 de Aparecida nº 2 - Torno
Edifício tipo PC, com duas salas, para o universo de 45 crianças distribuídas por três
turmas, duas em regime duplo ( (uma duplo da manhã e outra dupla da tarde) e uma turma a
funcionar em regime normal.
Pelos condicionalismos deste tipo de arquitectura não possui gabinete para docentes
nem outros espaços fechados de índole cultural ou desportiva.
Há alguns anos, fruto de obras efectuadas no espaço exterior, a escola passou a dispor
de um pequeno refeitório que dá resposta à necessidade e exigências do número de refeições
escolares ali servidas. Contudo não passa de um espaço provisório, com deficiente
equipamento e deficientes condições.

Freguesia de Cernadelo

Jardim de Infância de Cruzeiro – Cernadelo
Edifício construído de raiz, resultante da candidatura de 1998, com uma sala de
actividades frequentada por 17 crianças um espaço de gabinete de trabalho para docentes, um
espaço polivalente para desenvolvimento das actividades de prolongamento de horário e
refeitório escolar e demais espaços de higiene a acondicionamento de materiais.

EB1 de Cruzeiro - Cernadelo
Núcleo escolar com dois edifícios, um novo do Jardim de Infância e um antigo do 1º
ciclo do Ensino Básico, este último de tipo Plano dos Centenários com duas salas para um
universo de 51 alunos distribuídos por três turmas que impossibilitadas de funcionar todas em
regime normal por inexistência de espaço na EB1, uma das turmas iniciou o seu funcionamento
no corrente ano de 2005/2006 numa das salas do Jardim de Infância, uma vez que este só
possuía uma turma em funcionamento.
A cozinha e refeitório escolares do edifício da Educação Pré-Escolar centraliza a
resposta às necessidades em matéria de refeições, dos dois edifícios e dos dois níveis de
Educação e Ensino, dado que o universo de alunos das EB1’s a efectuar refeição é reduzido,
não por opção própria mas por necessidade de restringir ao número estritamente necessário.
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 Agrupamento de Escolas Boavista Lousada

Os edifícios escolares deste nível de ensino, neste Agrupamento, em média são os que
reúnem melhores condições de habitabilidade. Dos onze Estabelecimentos Escolares que o
integram, três sofreram grandes obras de beneficiação e aumento por forma a reunirem
condições para o funcionamento da Educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico. Duas
escolas do 1º Ciclo sofreram obras de beneficiação. Um Jardim de Infância sofreu obras de
beneficiação e aumento.

Freguesia de Silvares

Escola Básica do 1º Ciclo com Jardim de Infância de Mós, Silvares
Edifício escolar de construção inicial de uma sala, PC, foi objecto há alguns anos de
obras de beneficiação e ampliação por forma a reunir condições para o funcionamento da
Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico.
Actualmente com 17 crianças a frequentar a Educação Pré-Escolar e 54 alunos no 1º
Ciclo, distribuídos por três turmas, em regime normal de funcionamento, este edifício está
equipado com cozinha e refeitório escolares que permitem o desenvolvimento das actividades
curriculares em regime normal, bem como as actividades de prolongamento de horário, de
acordo com as necessidades reais dos Encarregados de Educação.

Escola Básica do 1º Ciclo com Jardim de Infância de Boavista, Silvares
Edifício escolar de construção recente, equipado com oito salas de aula, um gabinete
para docentes, um polivalente para o desenvolvimento de actividades físicas e desportivas em
recinto coberto, cozinha e respectivo refeitório escolar e demais espaços de higiene sanitário.
Das oito salas, seis estão destinadas ao funcionamento das sete turmas do 1ºCiclo, com
um universo de 159 alunos, distribuídos por 5 turmas em regime normal, uma em regime duplo
da manhã e outra em regime duplo da tarde.
As restantes duas salas estão destinadas ao funcionamento da Gestão Executivo e
Administrativa, uma vez que esta Escola é a sede do Agrupamento respectivo.
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Ficarão livres para poderem ser utilizadas para aulas do 1º ciclo, permitindo assim o
funcionamento em pleno em regime normal, quando o Agrupamento passar a ser vertical,
mediante a construção da nova EB 2,3 de Nogueira.
Recentemente, pela candidatura de 1998, foi construído no mesmo campus, o novo
edifício para o Jardim de Infância com 4 salas que permitem o funcionamento das 3 turmas em
exercício com 65 crianças, bem como o desenvolvimento das actividades de prolongamento de
horário até ao fim da tarde.

Freguesia de Alvarenga

Jardim de Infância de Souto – Alvarenga
Esta freguesia não tem escola do 1º Ciclo, sendo que as suas crianças frequentam o
respectivo Jardim de Infância e ao transitarem ao 1º Ciclo são canalizadas para a EB1
circunvizinhas, especialmente para Sta. Margarida e Nogueira.
Este edifício está equipado com uma sala de actividades, espaço para prolongamento
de horário, cozinha e refeitório escolar, gabinete para docentes e demais espaços adequados
ao seu funcionamento, com enquadramento na candidatura de 1999.

Freguesia de Boavista / Lousada (Sta. Margarida)

Escola Básica do 1º Ciclo com Jardim de Infância Boavista, Lousada (Sta.
Margarida)
Edifício escolar sem tipo, de dois pisos, com um universo de 18 crianças de Educação
Pré-Escolar e 31 alunos do 1º ciclo do Ensino Básico, distribuídos por duas turmas em regime
normal de funcionamento, bem como, uma turma da SAP – Sala de Apoio Permanente.
O edifício sofreu muito recentemente, obras de beneficiação e aumento, ficando dotado
de quatro salas de aula, uma sala para biblioteca e sala de trabalho para docentes.
Quanto à área social, ficou apetrechada com uma cozinha e um refeitório
convenientemente equipados, por forma a prestar um serviço de qualidade e em segurança.
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Freguesia de Lousada / (S. Miguel)

Jardim de Infância de Joé – Lousada (S. Miguel)
Instalado na sede da Junta de Freguesia de Lousada (S. Miguel), este Estabelecimento
de Educação Pré-Escolar funciona com uma sala de actividades para um universo de 14
crianças, um refeitório e uma cozinha em condições deficitárias, onde são confeccionadas as
refeições para o 1º ciclo, e sob o ponto de vista da proximidade à população servida, mal
localizado, por demasiado distante do centro da freguesia e num local muito isolado.

EB1 de Telheiro - Lousada (S. Miguel)
Edifício tipo Plano Centenário, com duas salas, com um universo de 54 alunos
distribuídos por três turmas, duas a funcionar em regime duplo e uma em regime normal. Não
possui refeitório escolar, pelo que os alunos são transportados diariamente para as instalações
Pré-Escolares, para almoçarem. Espaços de Biblioteca e sala de trabalho para docentes são
igualmente inexistentes.
Exíguo é também o espaço coberto destinado ao exercício físico e ao tempo de recreio
dos alunos.
Naturalmente as actividades de complemento curricular, no âmbito da generalização da
escola aberta a tempo inteiro estão impossibilitadas de implementação para a totalidade dos
alunos, por falta de espaço e de salas de aula.

Freguesia de Macieira

Jardim de infância de Igreja - Macieira
Edifício construído de raiz, decorrente da candidatura efectuada pelo Município em
1997, no âmbito do Programa de Desenvolvimento e Expansão da Educação Pré-Escolar, com
duas salas de actividades, de ocupação plena, pelas 50 crianças que o frequentam, um espaço
polivalente destinado às actividades do prolongamento de horário e de refeitório, a par de uma
cozinha convenientemente equipada, bem como o respectivo gabinete para docentes e demais
espaços de funcionalidade, indispensáveis ao bom funcionamento de um estabelecimento de
educação deste nível etário.
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Os espaços exteriores são amplos e o edifício insere-se no mesmo “campus” educativo
da Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico, permitindo assim uma interacção entre os dois,
começando logo pela questão das refeições que sendo confeccionadas no edifício do Jardim de
Infância, são distribuídas no espaço polivalente da EB1, só para as crianças do 1º ciclo,
naturalmente.

EB1 de Estrada do Meio – Macieira
Edifício de tipo P3, com quatro salas, para um universo de 143 alunos, distribuídos por
sete turmas a funcionar, quatro em regime duplo da manhã e três em regime duplo da tarde.
Este tipo de construção contempla um espaço polivalente que funciona como refeitório
e espaço para exercício físico e actividades de recreio em tempo de chuva, bem como, o
respectivo gabinete de trabalho para docentes.
Face ao número de salas, versus número de alunos, só se tornou possível implementar
o desenvolvimento de actividades de complemento curricular e ter a escola aberta a tempo
inteiro, mediante a instalação de espaços alternativos provisórios (salas pré-fabricados) no
logradouro da escola, uma vez que a dimensão deste assim o permitia, até que a escola reúna
condições de ter uma sala para cada turma.

Freguesia de Aveleda

Jardim de Infância de Uchas – Aveleda
Tendo sido um dos primeiros Jardins de Infância construídos de raiz, no concelho de
Lousada, de planta arquitectónica semelhante aos Jardins de Infância de Bairral – Sousela e
Bouça – Ordem, enferma por não possuir um espaço adequado ao desenvolvimento de
actividades de prolongamento de horário e uma cozinha convenientemente apetrechada e
equipada.
Possui duas salas de actividades a funcionar em pleno e praticamente lotadas, com um
total de 43 crianças, entre os 3 e os 5 anos de idade.

EB1 de Mourinho – Aveleda
Até há dois anos atrás, tratava-se de um edifício Plano Centenário de duas salas para
o então universo de 115 alunos, naturalmente com a ajuda de uns anexos de fraca construção e
em condições impróprias para o uso que lhe estava destinado.
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Entretanto, o edifício sofreu obras de beneficiação e aumento, resultando num edifício
de características modernas que deu origem a uma sala condigna, com seis salas de aula,
biblioteca inserida no Programa de Rede de Bibliotecas Escolares, convenientemente
apetrechada do respectivo mobiliário e espólio bibliográfico e gabinete de trabalho para
docentes tão necessário ao normal desenvolvimento de actividades de planificação,
investigação, pesquisa e interacção entre docentes, como é esperado no actual e exigente
desempenho da profissão de Docente.
Igualmente o espaço de refeitório escolar de que este edifício ficou detentor, está
equipado de mobiliário moderno e em cores chamativas para o universo de utentes a que se
destina, que são as crianças a par de uma cozinha convenientemente e modernamente
apetrechada e equipada.
Actualmente, os 115 alunos que frequentam esta escola têm direito a ter a sua própria
sala, em regime normal de funcionamento, o que permite o funcionamento da escola a tempo
inteiro, através da implementação de actividades de complemento curricular.

Freguesia de Nogueira

Jardim de Infância de Lagoa – Nogueira
Edifício construído de raiz, decorrente de candidatura ao Programa de Desenvolvimento
e Expansão da rede Pré-Escolar, de 1998, equipado com duas salas de actividades, sala para
docentes, cozinha, polivalente / refeitório e demais espaços de acondicionamento dos diversos
bens e materiais ligados à prática educativa de um estabelecimento destinado a este nível.

EB1 Lagoa – Nogueira
Edifício tipo PC de duas salas e uma sala anexa, para um universo de 76 alunos,
distribuídos por quatro turmas, três em duplo da tarde e uma em duplo da manhã.
Não tem sala para professores, biblioteca, nem espaço coberto adequado à prática de
actividades físicas e de lazer.
Igualmente não possui cozinha e o espaço de refeitório não possui nem qualidade nem
as dimensões adequadas ao número de alunos a que se destina.
Não reúne condições à implementação de actividades de complemento curricular no
âmbito de um Programa de Escola Aberta a Tempo Inteiro.
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 Condições de segurança

Todos os edifícios escolares estão a ser equipados com alarmes, devido, infelizmente, à
autêntica vaga de assaltos de que têm sido alvo. Todo o recheio, quer ao nível do mobiliário,
quer ao nível dos equipamentos pedagógico didácticos, não esquecendo os informáticos,
encontram-se no seguro, efectuado pelo Município.

 Programas e Projectos

Equipamento Informático:
Escolas do 1º Ciclo:
Em 2000, efectuou este Município uma candidatura ao Programa Internet na Escola,
através da qual equipou todas as EB1’s com um computador ligado à Internet instalado em
espaço comum a todo o edifício, por forma a facilitar o normal funcionamento de todas as salas
de aula.
Em Dezembro de 2003, efectuou igualmente candidatura ao Prodep III, no sentido de
equipar todas as salas das EB1’s com um computador multimédia, uma impressora multifunções
e um pacote de software educativo.
A candidatura foi aprovada em 2004 e em Dezembro desse mesmo ano todo o
equipamento Informático – Hardware e respectivo Software operacional e pacote de Software
Educativo estava instalado nas 124 salas das 34 Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico deste
concelho. Todos estes computadores foram ligados à Internet através de um sistema Wirelles e
ligados em rede.

Jardins de Infância:
Em 2004 efectuou este Município uma candidatura ao Pós-Conhecimento para equipar
todos os Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar com um computador multimédia, uma
impressora multifunções e um pacote de Software Educativo. A candidatura foi aprovada no
final de primeiro trimestre de 2005 e operacionalizada no inicio do quarto trimestre desse
mesmo ano, tendo sido completamente encerrada em Dezembro de 2005. neste momento
aguarda-se a respectiva comparticipação financeira do Pós-Conhecimento.
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TIC:
Desde 2000 que o Município de Lousada tem uma equipa de técnicos – Docentes – a
prestar apoio a todas as actividades ligadas às Tecnologias de Informação e Comunicação
desenvolvidas em contexto de sala aula, nas EB1’s do concelho.
Actualmente, como também os Jardins de Infância estão equipados com computadores,
esse apoio estendeu-se igualmente a este nível de ensino.

Bibliotecas:
O Município apoiou todos os Agrupamentos de escolas que manifestaram vontade em
candidatar-se ao programa Rede de Bibliotecas Escolares. Três desses Agrupamentos,
Lousada Norte, Lousada Centro e Lousada Oeste, viram as suas candidaturas aprovadas.
Neste sentido, a Biblioteca Municipal presta todo o apoio ao funcionamento e instalação das
mesmas, quer ao nível da formação a docentes, quer ao nível técnico.
Quatro novas bibliotecas se encontram já em funcionamento, na EB1 Bouça Cova,
Agrupamento Lousada Norte, na EB1 Mourinho, Agrupamento da Boavista, EB1 de SubRibas,
Agrupamento Este Lousada e EB1 Cristelos, Agrupamento Lousada Centro.
A cobrir todo o concelho e a visitar todas as Escolas e Jardins de Infância, existe o
Bibliomóvel, que tem obtidos resultados de elevado sucesso, quer na sua procura, quer na
adesão, quer ainda na solicitação de obras, livros e não livros, por docentes e discentes.

Cultura
O teatro tem sido outra grande aposta deste Município junto dos alunos de todos os
níveis de educação e ensino, desde o Pré-Escolar ao Ensino Secundário.
Sensibilizar os mais jovens, quanto mais cedo melhor, para os valores da cultura
estética, permite-lhes o desenvolvimento harmonioso da capacidade de análise crítica e de
compreensão dos valores éticos, morais e sociais, incutindo-lhes uma visão ecológica do
mundo.

Desenvolvimento Físico
De alguns anos a esta parte a Educação Física, o Desporto e a Natação são outras
vertentes que têm sido privilegiadas, e proporcionadas gratuitamente a todos os alunos do 1º
Ciclo do Ensino Básico público do concelho de Lousada.
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Escola Aberta a Tempo Inteiro – Prolongamento de Horário no 1º Ciclo do Ensino
Básico:

A 10 de Outubro de 2005, arrancou em pleno e em todas as Escolas do 1º Ciclo deste
concelho, o programa de Prolongamento de Horário, para os alunos dos 3º e 4º anos de
escolaridade, que tem como consequência, todas as Escolas em funcionamento das 9.00h às
17.30h.
O programa consta de Inglês, Natação, Educação Física, Sala de Estudo, TIC –
Tecnologias de Informação e Comunicação

e Musica, num total de seis áreas de

desenvolvimento extra – curricular.
Neste processo estão envolvidos 61 docentes da responsabilidade do Município.
Igualmente para que este programa pudesse ser implementado com sucesso foi
necessário criar condições para em que todas as escolas houvesse o devido serviço de
refeições escolares. Grande parte das escolas já há alguns anos que tem activo este serviço.
Onde ele estava desactivado ou era inexistente, procedeu-se aos devidos ajustamentos,
consoante a realidade de cada uma, por forma a que fosse possível que todos os alunos que
necessitassem de efectuar a sua refeição na escola, o pudesse fazer, em condições de higiene
e segurança.
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2º e 3º Ciclos do Ensino Básico
 Escola Básica 2,3 de Caíde de Rei
A Escola Básica 2,3 de Caíde de Rei está implantada no lugar do Mouro da freguesia
com o mesmo nome. Esta freguesia de Caíde de Rei, uma das 25 freguesias do concelho de
Lousada, situada no limite este, confina com os concelhos de Felgueiras, Amarante e Penafiel,
distando da sede do concelho 6km.
A população discente, para além dos filhos da terra – Caíde de Rei, é oriunda das
freguesias de Aveleda, Cernadelo, Meinedo (parte), Torno e Vilar do torno e Alentém bem como
no coração do Vale do Sousa. De pendor acentuadamente rural não tanto já no que concerne
aos aspectos físicos, dada a existência de pequenas e médias industrias na região e a
ocupação no sector terciário pela facilidade de deslocação, nomeadamente o comboio da linha
do Douro que aqui passa, mas pelas características culturais.
A Escola EB 2,3 de Caíde de Rei, designação adaptada no ano lectivo de 1995/96 foi
criada pela portaria nº950/92, de 30 de Setembro, então designada Escola C+S de Caíde de
Rei, entrou em funcionamento no ano lectivo de 1992/93, leccionando os 5º,6º,7º,8º e 9º anos
de escolaridade.
Frequentam esta EB 2,3 794 alunos distribuídos da seguinte forma:
Nº de alunos

2º e 3º ciclos

2º ciclo

312

3º ciclo

482

Total

794

Face aos dados apresentados e tendo em conta o número de salas (18 normais e 12
específicas) e as estruturas de apoio (refeitório, bar, pavilhão, gimnodesportivo, campos de
jogos, biblioteca, salas de informática), facilmente se concluiu a existência de uma sobrelotação
com turmas numerosas e consequentemente grande dificuldade de levar à prática: níveis
elevados de ensino – aprendizagem, uma boa relação professor – aluno e a realização de
actividades de enriquecimento curricular de carácter facultativo nos domínios desportivo,
artístico e tecnológico em quantidade e qualidade aceitáveis.
O ano lectivo 2004/05 encerra o ciclo faseado do novo desenho curricular para os 1º, 2º
e 3º ciclos do ensino básico, iniciado em 2001/02, previsto no Decreto-Lei 6/2001, de 18 de
Janeiro. Esta nova organização delineada no citado diploma, estabelece os princípios
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orientadores da organização e da gestão curricular, bem como a avaliação das aprendizagens.
Nesta reorganização, toma relevo a consagração no currículo de três novas áreas curriculares
não disciplinares (Área de Projecto, Estudo Acompanhado e Formação Cívica) e ainda a
frequência obrigatória de uma 2ª língua estrangeira para o 3º ciclo. Para além do referido e
observando o Decreto-Lei 209/2002, de 17 de Outubro, o ano lectivo de 2004/05 foi ainda
marcado pela introdução de mais uma área curricular disciplinar de tecnologias de informação e
comunicação (TIC) para o 9º ano de escolaridade. Este ano de escolaridade será alvo de uma
avaliação sumativa externa, da responsabilidade do Ministério da Educação, que compreende a
realização de exames nacionais nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.
No que concerne à disciplina da área da educação artística (3º ciclo) a Educação
Musical continuará como oferta desta escola, à semelhança dos dois últimos anos, tendo já sido
criado um lugar docente no quadro desta EB 2,3 para o grupo de docência respectivo que tem o
número de código 40.
Ciclos

Abandono Escolar (1º e 2º períodos de 2003/2004)

2º CEB

13

3,2%

3º CEB

11

2,8%

Total

24

Os dados sobre o abandono escolar são estes, sendo de salientar que a grande maioria
destes alunos se encontra no limite de idade previsto pelas normas em vigor.
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 Escola Básica 2,3 Ciclos de Lustosa
Frequentam esta escola, no ano lectivo 2005/2006, 584 alunos, distribuídos da seguinte
forma:
Ano escolaridade

Nº turmas

Nº alunos

5º ano

5

122

6º ano

5

120

7º ano

6

139

8º ano

5

109

9º ano

4

94

Total

25

584

As instalações escolares são compostas por 17 salas de aula normais, um laboratório de
Ciências Físico-químicas, dois laboratórios de Ciências Naturais, uma sala de Educação Visual
e Tecnológica, uma sala de Educação Musical, uma sala/seminário para apoio educativo, duas
salas de informática e um pavilhão gimnodesportivo.
A população estudantil desta Escola é proveniente das freguesias de Lustosa, Sto
Estevão e Sousela. É uma população que apresenta uma percentagem considerável de famílias
com dificuldades económicas. Tal facto tem, normalmente, relação com as taxas de abandono
escolar e de prosseguimento de estudos. Ou seja, ambas as taxas são preocupantes e
reveladoras da valorização da escola no seio da comunidade. Podemos referir que são turmas
de 5º e 7º anos de escolaridade que se revelam maiores números de abandono escolar.
Felizmente, temos vindo a notar melhorias significativas quer a nível do abandono
escolar que tem descido significativamente bem como a preocupação de continuação dos
estudos quer numa Escola Secundária, quer para ingresso nas Escolas Profissionais. A Escola
Secundária que serve os interesses dos nossos alunos é a Escola Secundária de Vizela para a
qual se deslocam cerca de 60% dos alunos que optam pelo prosseguimento para o 10º ano de
escolaridade, conforme nos mostra o seguinte quadro:
Escola Secundária de Vizela
Ano escolaridade
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Nº alunos de Lustosa

10º ano

4

11º ano

11

12º ano

13

Total

28
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 Escola Básica 2,3 Ciclos de Lousada

A Escola EB 2,3 de Lousada foi construída no ano de 1981, com uma capacidade de
650 alunos para nela funcionar o então Ciclo Preparatório. Esta capacidade foi sempre
ultrapassada desde a sua inauguração, uma vez que a ocupação anual ronda os 900/1000
alunos.
No ano lectivo de 1996/1997 iniciou o funcionamento nas mesmas instalações (não
houve aumento do número de salas) de algumas turmas do 3º ciclo. Esta permanente sobre
ocupação levou a uma maior deterioração das instalações e equipamento pela sua utilização
intensiva.
A enorme área em que a escola está implantada 4 ha. de encosta se por um lado
propicia amplas áreas de lazer, cria também problemas de vigilância.
A escola dispõe de 15 salas de aula normais, um laboratório de Físico-química, duas
salas de Ciências de Natureza, seis salas de EVT/ EV/ ET, duas salas de Educação Musical e
duas salas de informática.
No ano lectivo 2005/06 frequentaram o 2º e 3º ciclo do Ensino Básico os seguintes
alunos:
Ano escolaridade

Nº turmas

Nº alunos

5º ano

12

326

6º ano

9

243

7º ano

7

168

8º ano

4

99

9º ano

3

75

Total

35

911

De salientar que o número de alunos em abandono escolar tem vindo a diminuir graças
ao esforço conjunto da Comissão de Protecção de Menores e Jovens em Risco, Segurança
Social e do Tribunal. Foi possível com o trabalho conjunto trazer alunos de volta à Escola.
O insucesso escolar tem sido elevado, demonstrando os agregados familiares um
grande alheamento em relação ao percurso escolar dos seus filhos, não assumindo a sua coresponsabilidade no sucesso. Esta posição cultural, face à Escola, acrescida da sobreocupação
vivida estes anos, neutraliza alguns esforços desenvolvidos pela Escola incrementando
projectos (Eco Escolas, Prodep, Desporto Escolar, Rede Bibliotecas Escolares ...), actividades
de Enriquecimento Curricular (oficina de Português, Sala de Informática, Clubes ...). Esta oferta
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diversificada de ocupação de tempos livres como também a possibilidade de criação de vias
alternativas para alunos com insucesso escolar repetido fica fortemente comprometida o
número elevado de alunos previsto.
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 Escola Básica do 2,3 Ciclos de Nevogilde

A área de influência da Escola EB 2,3 de Nevogilde enquadra as freguesias de
Nevogilde, Covas, Figueiras, Lodares, Nespereira e Casais.
A população desta área de influência é maioritariamente constituída por famílias com
índices de escolaridade baixos em que a maioria não ultrapassou a 4º ano, sendo significativa a
taxa de analfabetismo.
Esta falta de cultura escolar revela-se na falta de expectativa dos nossos alunos e no
pouco interesse que demonstram no estudo das matérias curriculares.
À Escola cabe, então, contrariar esta tendência, motivando os alunos e educadores,
tentando assegurar aos primeiros a formação indispensável para o exercício da cidadania, e aos
segundos torná-los intervenientes, mais activos na formação escolar dos educandos,
transformando a Escola num local tão acolhedor quanto possível, diversificando actividades
curriculares e extra curriculares, adaptando-se ao meio e à população que serve.
A par da leccionação dos conteúdos programáticos definidos a nível nacional pelo
Ministério da Educação, a Escola desenvolve outras actividades que permitem a completa
formação dos jovens que a frequentam.
O apoio aos conteúdos programáticos leccionados, dentro da sala de aula, nas várias
disciplinas, desenvolve-se, preferencialmente, nos espaços dinamizados pelos projectos da
Biblioteca e da sala de Informática. As ofertas desta Escola para o 3º ciclo são: a disciplina de
Educação Musical e a Oficina de artes plásticas. Há ainda a oferta de um vasto conjunto de
actividades de enriquecimento curricular que são: clubes de música, dança, informática,
desporto, actividades multimédia e rádio-escola.
Frequentam neste ano lectivo de 2005/2006, a Escola EB 2,3 de Nevogilde 685 alunos
do 2º e 3º ciclos, assim distribuídos:

Ano de escolaridade

Nº turmas

Nº alunos

5º ano

6

132

6º ano

7

163

7º ano

7

164

8º ano

5

127

9º ano

4

99

Total

29

685
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A Escola EB 2,3 de Nevogilde possui dois pisos: no 1º piso situa-se o gabinete do
Conselho executivo, os Serviços Administrativos, a sala dos professores, refeitório com cozinha,
papelaria, reprografia, PBX, arrecadações, gabinete médico, sala de convívio dos alunos com
bar, duas salas de EVT e uma de ET, uma sala de Educação Musical e sanitários; no 2º piso
temos catorze salas de aula normal, três seminários, uma sala de grandes grupos, duas salas
de EV, sala Directores de Turma, Biblioteca com sala de leitura, dois laboratórios, um de
Ciências Físico-químicas e outro de Ciências Naturais, sala de convívio dos funcionários, uma
sala para a rádio-escola e arrecadações.
Possui também um pavilhão gimnodesportivo equipado convenientemente, bem como
uma sala específica para ginástica.
O corpo docente desta Escola, embora com um pequeno núcleo de docentes
estabilizado, ainda contempla um elevado número de professores em permanente mobilidade.
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Ensino Secundário
O Ensino Secundário no concelho de Lousada encontra-se remetido fundamentalmente
à Escola Secundária de Lousada, tendo aparecido nos últimos anos empresas privadas de
formação que, em Associação com o Ministério do Emprego e Segurança Social, promovem
cursos de formação profissional de nível 3 (equivalentes ao 12º ano).
O ano lectivo de 2004/2005 marca o início da extinção gradual dos cursos estabelecidos
pelo decreto-lei nº286/89 e a sua substituição pelos previstos no decreto-lei 74 de 2004 de 26
de Março (Novo Ensino Secundário). No primeiro diploma tiveram abertura contínua, ao longo
da sua vigência, os cursos vocacionados para prosseguimento de estudos: agrupamento 1
(dominante científica e natural), agrupamento 3 (dominante económico-social), agrupamento 4
(dominante humanidades), tendo sido difícil, por falta de alunos, abrir o 2º agrupamento
(dominante artes). No que concerne aos cursos tecnológicos, tem-se mantido estável a abertura
dos cursos tecnológicos de informática (o mais procurado) e de Administração. O curso
tecnológico de Design tem aberto de uma forma irregular ao longo dos anos. No novo ano
lectivo a rede escolar contempla para a escola os 5 cursos científico humanísticos (Ciências e
Tecnologias, Ciências Socioeconómicas, Ciências Sócias e Humanas, Línguas e Literaturas,
Artes Visuais) e 5 cursos tecnológicos (Informática, Design de Equipamento, Administração,
Marketing e Desporto). Um maior leque de cursos poderá aproximar a oferta dos reais
interesses dos potenciais alunos; contudo, não é certo que em todos os cursos referidos o
número de interessados seja suficiente para a sua abertura.
Frequentam a escola \ alunos do ensino secundário, assim distribuídos:
Ano de escolaridade

Nº de turmas

Nº de alunos

10º ano

15

277

11º ano

10

236

12º ano

10

256

35 turmas

769 alunos

Total Secundário
Secundário Recorrente
Total Escola

Câmara Municipal de Lousada

6

307

41 turmas

1509 alunos
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Tendo em conta que a maior parte das estruturas da escola (bar, polivalente, biblioteca)
foram pensadas para um número muito menor de alunos e que a lotação da escola foi duplicada
com a construção de um novo pavilhão que entrou em funcionamento no ano lectivo de
1996/1997, parece-nos, pelo exposto, urgente a construção de uma nova escola que permita
reduzir o número de turmas do ensino básico na escola secundária ou que partilhe com a escola
secundária as turmas do ensino secundário.
Salienta-se o elevado número de alunos no ensino secundário recorrente, na sua
maioria muito jovens, o que leva a média de idades a rondar os 23 anos.
Os números de saída precoce permanecem elevados; contudo, indicadores de
extracção metodológica distinta dos dados censitários de 2001, como o número de alunos que
abandonou o ensino secundário ao longo do seu percurso e o crescente número de turmas
permitem supor, com alguma margem de segurança, que tem vindo a diminuir. Esta tendência
natural, que resulta de uma maior valorização da escola pelos alunos e famílias e por uma
menor pressão empregadora dos sectores de económico de mão de obra intensiva e pouco
qualificada, e os eventuais resultados positivos do Plano Nacional de Prevenção do Abandono
Escolar podem, a breve prazo, levar a uma ruptura do parque escolar instalado.
A escola secundária de Lousada dispõe de 26 salas de aula normais, 4 salas de
informática, 3 laboratórios de Ciências Físico-Químicas, Física e Química, 3 laboratórios de
Biologia, Geologia e Ciências Naturais, 3 salas de Educação Visual e Design, 1 sala oficina de
Educação Tecnológica e 1 laboratório de Matemática.

Câmara Municipal de Lousada
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Ensino Especial
Dividindo esta área em duas partes temos a Educação Especial desenvolvida nos
próprios estabelecimentos de educação e ensino com acompanhamento do ECAE – Equipa de
Apoios Educativos, através de professores de apoio a NEE e a que é desenvolvida nas CERCIS
tais como Cercimarante, em Amarante, Cercifel, em Felgueiras, Obra Social Sílvia Cardoso, em
Paços de Ferreira e Apadimp em Penafiel.
No primeiro caso temos 18 alunos na educação pré–escolar , 83 alunos do 1º ciclo do
Ensino Básico em cujo total estão incluídos os alunos das SAP de Meinedo e Sta Margarida, e
no segundo caso 48 alunos nos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico.
Temos ainda o SIP – Serviço de Intervenção Precoce – sedeado no Jardim de Infância
de Lagoa – Nogueira, com 6 crianças dos 0 aos 3 anos de idade.
Temos mais ainda um razoável

número de crianças de todo o concelho, que

frequentam instituições que promovem esses serviços tais como ACIP – Lousada e Comunicar
em Paredes, cujas terapias se situam mais normalmente ao nível da sala, do desenvolvimento e
do comportamento.
O Município apoia todas as deslocações para todos estes tipos de acompanhamento,
sempre que solicitados.
Assim, para a Cercimarante, transporta este Município diariamente 21 jovens, num
intervalo etário que vai dos sete aos vinte anos.
Para a Cercifel, transporta 12 jovens, para Apadimp transporta 13 jovens e para a Obra
Social Sílvia Cardoso transporta 6 jovens. Assume igualmente o transporte de crianças e jovens
alunos portadores de deficiência para a SIP, as SAP, Jardins de Infância, EB1’s, EB’s 2,3 e
Secundária, bem como para as terapias de recuperação na ACIP e Comunicar. Temos, assim,
um total de 106 crianças e jovens Lousadenses, entre crianças e jovens, transportados
diariamente para quinze estabelecimentos de recuperação, terapia e educação, diferentes, com
todo o encargo financeiro que isso significa.
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Ensino Recorrente e Formação Profissional

Ensino Recorrente
Existem no concelho duas vertentes do Ensino recorrente. Uma da responsabilidade da
equipa do Ensino Recorrente, num gabinete existente em Lousada que faz a cobertura do 1º e
2º ciclos, sendo que o primeiro decorre na EB1 de Macieira / Associação S.R.C. “Ao Encontro
das raízes” e o segundo na EB1 de Macieira.
São da sua responsabilidade o desenvolvimento de um curso sócio-educativos, de cariz
não escolar, tais como Corte e Costura.
A outra vertente é exclusivamente escolar, ministrada na Escola Secundária de Lousada
para o 3º ciclo e Ensino Secundário. O primeiro com uma turma e o segundo com seis turmas.

Ensino Profissional
No concelho de Lousada não existe nenhuma Escola Profissional, contudo, nos
concelhos limítrofes tais como Penafiel, Paredes, Paços de Ferreira e Felgueiras o mesmo não
se passa, pelo que, temos jovens de Lousada a frequentar os cursos ministrados nesses
estabelecimentos de Ensino profissional.
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4. PROPOSTAS24
4.1 ORGANIZACIONAIS
Reordenamento da Rede

Decorrente de legislação própria que definia a imperiosa necessidade e as estratégias a
adoptar no reordenamento da rede escolar através da constituição de Agrupamentos de Escolas
Verticais ou Horizontais, todo o concelho de Lousada iniciou o ano lectivo de 2002/2003
completamente estruturado em Agrupamentos de Escolas.
À altura, feito o levantamento e respectivo tratamento de dados, dos vários parâmetros
a equacionar na estruturação destes Agrupamentos, conjuntamente com o Centro de Área
Educativa do Tâmega e a DRE – Norte e todas as estruturas Educativas locais, procedeu-se ao
respectivo desenho, resultando daí 4 Agrupamentos de Escola Verticais e um Agrupamento de
Escolas Horizontal.
Já ao tempo que o Concelho de Lousada possuía as quatro EB’s 2,3 existentes,
resultando cada uma delas como Escola sede de um Agrupamento Vertical a saber:
 Agrupamento Vertical de Escolas Lousada Norte
Freguesia de Lustosa
Freguesia de Sto Estêvão
Freguesia de Sousela
 Agrupamento Vertical de Escolas Lousada Oeste
Freguesia de Covas
Freguesia de Casais
Freguesia de Figueiras
Freguesia de Nevogilde
Freguesia de Lodares
Freguesia de Nespereira

24

Todas as propostas que este Município se propõe a efectuar, estão previstas na revisão que se encontra
em curso do PDM.
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 Agrupamento Vertical de Escolas Lousada Centro
Freguesia de Ordem
Freguesia de Cristelos
Freguesia de Boim
Freguesia de Pias
 Agrupamento Vertical de Escolas Este Lousada
Freguesia de Caíde de Rei
Freguesia de Meinedo
Freguesia de Vilar do torno e Alentém
Freguesia de Torno
Freguesia de Cernadelo
 Agrupamento Horizontal de Escolas Boavista Silvares
Freguesia de Silvares
Freguesia de Nogueira
Freguesia de Macieira
Freguesia de Alvarenga
Freguesia de Aveleda
Freguesia de S. Miguel
Freguesia de St.ª Margarida

Actualmente todos os alunos das freguesias que integram o Agrupamento Horizontal de
Escolas da Boavista Silvares, ao completarem o 1º Ciclo de Escolaridade, drenam para as
Escolas Básicas 2.3 de Lousada Centro e Este Lousada, na sua quase totalidade para a
primeira em detrimento da segunda.
Sendo unanimemente assumido que a EB’s 2,3, Escola sede do Agrupamento Vertical
de Escolas Lousada Centro, e a Escola Secundária se encontram sobrelotadas, todo este
desenho foi feito em função da necessidade da construção de pelo menos uma nova Escola que
absorvesse o excedente de alunos da primeira e talvez uma outra Escola Secundária com vista
por um lado, à diminuição da pressão causada pelo elevado número de alunos da actual Escola
Secundária e por outro, com vista à futura necessidade de criar capacidade de absorção de
Página 183 de 218
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alunos do Ensino Secundário, quando este deixar de ser um mero espaço de percurso a
percorrer no acesso ao Ensino Superior e passar a ser o termo da Escolaridade Obrigatória,
acabando assim com a famigerada interrupção precoce da escolaridade.
Desta forma, com a construção de uma nova Escola Básica 2.3, esta situar-se-ia
estrategicamente no epicentro do Agrupamento Horizontal de Escolas de Boavista Lousada
constituindo-se este a sua área de intervenção, transformando-se assim na Escola sede de um
Agrupamento Vertical de Escolas, fechando todo o ciclo de Agrupamentos e Lousada ficaria
totalmente agrupado Verticalmente, como parece e a experiência assim o mostra, ser a forma
mais adequada para um desenvolvimento sustentado das Comunidades Educativas.
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4.1.1.Território Educativo / Área de Intervenção
Agrupamento Horizontal de Escolas Boavista Lousada
Freguesia de Nogueira
 EB 2,3S de Nogueira

Situação Actual:
- EB 2,3 de Lousada sobrelotada
- Escola Secundária com 3º ciclo de Lousada, sobrelotada

A proposta:
- Face à sobrelotação da EB 2,3 de Lousada e da Escola Secundária com 3º Ciclo, urge
a necessidade de construir um novo edifício para dar resposta à procura, para 2º e 3º ciclos e
Ensino Secundário.
Existe uma proposta já aprovada pala DREN, cuja localização e projecto de
implantação se encontra desde há algum tempo com chancela de aprovação para a
freguesia de Nogueira, havendo já terrenos negociados e disponíveis.

Impacto Previsto:
 Desaparecimento do Agrupamento Horizontal em favor de um Agrupamento Vertical;
 Área de influência seria sensivelmente a mesma do actual Agrupamento;
 Descongestionamento e normalização do funcionamento da EB 2,3 do Centro e da
Escola Secundária;
 Maior facilidade em toda a rede de transportes;
 Maior facilidade nas estratégias de ensino aprendizagem e respectivos planos
Educativos promotores de um ensino sequencializado desde a Educação Pré-Escolar
até ao final da Escolaridade não superior dentro do mesmo agrupamento, o que não é
possível neste momento uma vez que os alunos efectuam a sua escolaridade préescolar e 1º Ciclo num Agrupamento, o 2º e 3º Ciclos noutro Agrupamento e o
secundário noutro, sendo assim forçados a constantes mudanças de territórios
educativos e de realidades funcionais;
 Aumento da capacidade de resposta para os jovens no que concerne à oferta de nível
secundário.
Câmara Municipal de Lousada
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Calendarização:25
2006

Fase

1ª semestre

2007
2ª semestre

1ª semestre

2008
2ª semestre

1ª semestre

2ª semestre

Projecto
Publicação do Anúncio de concurso público
Adjudicação
Contrato de empreitadas
Consignação
…

Entidades responsáveis:
- DREN
- Câmara Municipal de Lousada – Terreno 19.801 m2

Custos previstos da responsabilidade da Câmara Municipal de Lousada:
Infra-estruturas exteriores (água, saneamento e acessos): 170. 000€
 EB1 de Lagoa Nogueira – 228795

Situação actual:
- Edifico de Plano Centenário;
- Com 3 salas de aula;
- Cozinha sem condições;
- Refeitório é muito reduzido;
- 76 Alunos dos quais 2 NEE;
-4 Turmas todas a funcionarem em Regime Duplo

A proposta:
- Ampliação do edifício para mais duas salas;
- Requalificação do refeitório e cozinha;
- Construção de uma sala de professores;
- Uma Biblioteca;
- Um espaço coberto para actividades desportivas

25

Esta calendarização é da responsabilidade da DREN
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Impacto Previsto:
- Funcionamento de todas as turmas em Regime Normal;
- Melhores condições para confeccionar / servir a refeição;
- Espaço disponível para o Prolongamento de Horário sem qualquer constrangimento.

Calendarização:
2006

Fase

1ª semestre

2007
2ª semestre

1ª semestre

2008
2ª semestre

1ª semestre

2ª semestre

Projecto
Publicação do Anúncio de concurso público
Adjudicação
Contrato de empreitadas
Consignação
Execução

Entidade responsável:
Câmara Municipal de Lousada

Custos Previstos:
- Projecto a elaborar pela CML;
- Obra: 292.867€
- Equipamento: 11.900€

Freguesia de Lousada S. Miguel
 EB1 de Telheiro e JI de Joé / Lousada (S. Miguel) – 278051 e 617180

Situação actual:
- EB1 num Edifício de Plano Centenário
- Com 2 salas de aula;
- Não tem refeitório, sala de professores, biblioteca, espaço para Jogos, espaço para
expressões…
- 54 alunos dos quais 3 NEE;
- 3 turmas a funcionarem em Regime Duplo;
Câmara Municipal de Lousada
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- JI funciona provisoriamente na sede da Junta de Freguesia;
- localizado numa zona isolada;
- 14 crianças no JI.

A Proposta:
Centro Escolar de Lousada, S. Miguel (Candidatura em Julho 2005)
- 3 salas de aula;
- 1 sala de professores;
- Cozinha e Polivalente/Refeitório;
- 1 sala de actividades.

Impacto Previsto:
O investimento destina-se à ampliação/remodelação de um Estabelecimento de
Educação e Ensino com o fim de comportar o Ensino Básico do 1º ciclo e Educação Préescolar. O actual edifício do 1ºciclo, é um edifício de Plano Centenário, com apenas duas salas
de aula e que não reúne condições de espaço, no que concerne a salas de aula em número
suficiente ao seu funcionamento em Regime Normal, sala de Professores, Biblioteca, sala de
expressões, de actividades de complemento curricular, área coberta para o desenvolvimento da
Expressão Física e refeitório escolar.
Desta forma, todas as turmas terão a possibilidade de funcionar em regime normal, com
espaços necessários para o funcionamento do prolongamento de horário sem quaisquer
constrangimentos.

Calendarização:

Fase

2006
1ª semestre

2007
2ª semestre

1ª semestre

2008
2ª semestre

1ª semestre

2ª semestre

Projecto
Publicação do Anúncio de concurso público
Adjudicação
Contrato de empreitadas
Consignação
Execução
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Entidade Responsável: Câmara Municipal de Lousada

Custos previstos:
Terreno – adquirido pela Câmara Municipal de Lousada
Projecto – já existe
Obra: 303.198,00€
Equipamento: 8.500€

Freguesia de Macieira
 EB1 com JI de Estrada do Meio / Macieira - 291109

Situação actual:
- Edifício com 4 salas de aula;
- Refeitório/ Polivalente;
- Sala de Professores;
- 143 alunos dos quais 4 NEE;
- 7 turmas todas em Regime Duplo de funcionamento.

A Proposta:
- Ampliação/Requalificação do edifício de 4 para 8 salas de aula, permitindo assim a
implementação do regime normal em todas as turmas.
- Espaço coberto para actividades físicas e de recreio no exterior.

Calendarização:

Fase

2006
1ª semestre

2007
2ª semestre

1ª semestre

2008
2ª semestre

1ª semestre

2ª semestre

Projecto
Publicação do Anúncio de concurso público
Adjudicação
Contrato de empreitadas
Consignação
Execução
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Entidade Responsável: Câmara Municipal de Lousada

Custos previstos:
Terreno – existe
Projecto – a executar pela Câmara Municipal
Obra – 300.000€
Equipamento – 13.600€

Freguesia de Silvares
 EB1 de Boavista Silvares - 291110

Situação actual:
- Edifício com 6 salas de aula;
- 159 alunos, dos quais 1 com NEE;
- 7 turmas;
- 5 Regimes Normais e dois Regimes Duplos;
- Tem cozinha, Refeitório, Polivalente e sala de Professores.

A proposta/ Impacto Previsto:
Estão provisoriamente ocupadas duas salas pelo Conselho Executivo e Serviços
Administrativos que estarão disponíveis para salas de aula aquando a criação da EB 2,3.S,
futura sede e suporte do novo Agrupamento que passará de Horizontal a Vertical, passando
assim a escola a dispor de oito salas de aula, possibilitando desta forma o pleno funcionamento
em regime normal.

Câmara Municipal de Lousada
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Freguesia de Aveleda
 Jardim de Infância de Uchas – Aveleda / 634487

Situação actual:
- 2 salas de actividades;
- 1 polivalente / refeitório exíguo;
- Cozinha deficientemente equipada;
- Espaços de acondicionamento de bens alimentares, limpeza e outros, insuficientes.

A proposta:
- Requalificação da cozinha;
- Requalificação e ampliação do polivalente / refeitório para dar satisfação às
necessidades de prolongamento de horário.
Calendarização:

2006

Fase

1ª semestre

2007
2ª semestre

1ª semestre

2008
2ª semestre

1ª semestre

2ª semestre

Projecto
Publicação do Anúncio de concurso público
Adjudicação
Contrato de empreitadas
Consignação
Execução

Entidade Responsável: Câmara Municipal de Lousada
Custos previstos:
Terreno – existe
Projecto – a executar pela Câmara Municipal
Obra – 75.000€
Equipamento – 15.000€

Impacto Previsto:
Reunir condições para o funcionamento de Prolongamento de Horário e melhores
condições de higiene e segurança na cozinha.
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Agrupamento Vertical de Escolas Lousada Norte

Freguesia de Lustosa
 EB1 de Bouça Cova - 208759

Situação actual:
- 8 salas;
- 324 alunos, dos quais 13 com NEE;
- 15 turmas, todas funcionando em Regime Duplo;
- Não tem refeitório;
- Taxa de natalidade da freguesia é de aproximadamente 60 crianças/ano.

A proposta /Impacto Previsto / Alteração da Tipologia – OPÇÃO 1
Situação mais gravosa do Concelho, devido ao rácio nº. salas/ nº. alunos, existindo na
freguesia uma EB 2,3 sub lotada se impõe que se possa fazer um reajustamento da rede por
forma a incluir na EB 2,3 as turmas excedentes do 1º ciclo.
Sendo que o edifício da EB1 tem oito salas e tem um excedente para manter e
possivelmente aumentar, terá que ser a EB 2,3, que se localiza nas proximidades da EB1, a
albergar estas turmas, possibilitando assim o funcionamento do 1º Ciclo em Regime Normal.
Assim:
 O actual edifício da EB1 ficará apenas com seis turmas do 1º ciclo, onde há
necessidade de construir uma cozinha e refeitório, para a qual serão adaptadas duas
salas de aula do rés-do-chão.
 Ampliação da EB 2,3 por forma a que possa albergar as restantes 9/10 turmas,
transformando-se em EB 1,2 e 3

Calendarização:
Fase

2006
1ª semestre

2007
2ª semestre

1ª semestre

2008
2ª semestre

1ª semestre

2ª semestre

Projecto
Publicação do Anúncio de concurso público
Adjudicação
Contrato de empreitadas
Consignação
Execução
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Entidade Responsável: Câmara Municipal de Lousada

Custos previstos:
Terreno – existe
Projecto – a elaborar pela Câmara Municipal
Obra: 475.000€
Equipamento: 17.000€

A proposta /Impacto Previsto – OPÇÃO 2
 O actual edifício da EB1 ficará apenas com seis turmas do 1º ciclo, em que há
necessidade de construir uma cozinha e refeitório, para a qual serão adaptadas duas
salas de aula do rés-do-chão;
 Construção de raiz de um edifício com treze salas, dez para o 1º ciclo e três para o préescolar, com sala de docentes, cozinha, polivalente / refeitório, o qual dará resposta às
necessidades do 1º ciclo e da educação pré-escolar;
 EB 2,3 de Lustosa transformada em EB 2,3S

Calendarização:

Fase

2006
1ª semestre

2007
2ª semestre

1ª semestre

2008
2ª semestre

1ª semestre

2ª semestre

Projecto
Publicação do Anúncio de concurso público
Adjudicação
Contrato de empreitadas
Consignação
Execução

Entidade Responsável: Câmara Municipal de Lousada

Custos previstos:
Terreno – por definir
Projecto – a executar pela Câmara Municipal
Obra: 815.000€
Equipamento: 29.184,00€
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Freguesia de Sto Estêvão de Barrosas
 EB1 com JI de Carmo Sto. Estêvão – 291080

Situação actual:
- Edifício com 3 salas para a EB1 e
- 1 sala para o JI.;
- 40 alunos na EB1;
- 17 crianças no JI;
- Cozinha e refeitório de dimensões insuficientes e deficientemente equipada,
perfeitamente incapaz de dar resposta à situação actual..

A proposta:
Centro Escolar de Sto Estêvão
- 1 sala de docentes;
- Cozinha e Polivalente/Refeitório;
- 2 salas de actividades;
- Recinto desportivo coberto.

Impacto Previsto:
Ampliação da escola com a criação de um Polidesportivo coberto e de um Jardim-deinfância de raiz, no sentido de melhorar significativamente as condições neste espaço escolar
quer ao nível do melhoramento nos dois níveis de Educação e Ensino quer ao nível do
serviço/espaço de refeitório escolar.

Calendarização:

Fase

2006
1ª semestre

2007
2ª semestre

1ª semestre

2008
2ª semestre

1ª semestre

2ª semestre

Projecto
Publicação do Anúncio de concurso público
Adjudicação
Contrato de empreitadas
Consignação
Execução
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Entidade Responsável: Câmara Municipal de Lousada

Custos previstos:
Terreno – existe
Projecto – existe
Obra: 347.780€ (com Polidesportivo coberto)
Equipamento:11.900€

Freguesia de Sousela
 EB1 de Bairral, Sousela - 206167
Situação actual:
- Edifício de Plano centenário, com apenas 2 salas;
- 79 alunos;
- 4 turmas, todas a funcionarem em Regime Duplo;
- Não tem refeitório/ Polivalente;
- Não tem Biblioteca nem Sala de professores;
- Taxa de natalidade da freguesa é de aproximadamente 30 crianças/ano.

A Proposta:
Construção de um novo edifício junto ao Jardim de Infância com:
- 4 salas de aula;
- 1 Biblioteca;
- 1 Gabinete para docentes;
- Espaço coberto para Educação Física;
- Sala de actividades plásticas;
- Cozinha e refeitórios escolares com capacidade para os alunos do 1º ciclo e as
crianças do Jardim de Infância.

Impacto Previsto:
Todo o Agrupamento Vertical Lousada Norte a funcionar, ao nível do 1º Ciclo, em
Regime Normal, regime esse propiciador de situações de ensino aprendizagem menos
concentradas e facilitador do desenvolvimento do Programa Escola Aberta a Tempo Inteiro, com
prolongamento de horário para todas as crianças e existência de refeitórios escolares capazes
de dar plena resposta às necessidades das famílias.
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Calendarização:
2006

Fase

1ª semestre

2007
2ª semestre

1ª semestre

2008
2ª semestre

1ª semestre

2ª semestre

Projecto
Publicação do Anúncio de concurso público
Adjudicação
Contrato de empreitadas
Consignação
Execução

Entidade Responsável: Câmara Municipal de Lousada

Custos previstos:
Terreno – existe
Projecto – a executar pela CML
Obra: 400.000€ ( com Polidesportivo)
Equipamento:11.900€
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Agrupamento Vertical de Escolas Lousada Oeste
Freguesia de Figueiras
 EB1 de Igreja Figueiras - 234084

Situação actual
- Edifício com 2 Salas de aula e uma sala num anexo;
- Não tem refeitório;
- 70 alunos, dos quais 1 com NEE;
- 2 turmas funcionam em Regime Normal e 2 em Regime Duplo;

A proposta:
Centro Escolar de Igreja Figueiras
- 4 salas de aula;
- 1 sala de professores;
- 1 Biblioteca;
- Polivalente/Refeitório;
- 2 salas de Expressão Plástica;
- 1 sala de prolongamento de horário para o JI

Impacto Previsto:
Motivado pelas obras da Auto-Estrada, vai aglutinar EB1 e Jardim-de-infância num só
edifício novo de raiz.
Não implica alteração da área de influência, mas centraliza os dois níveis de Educação
e Ensino num só edifício.
O novo edifício será construído num terreno anexo ao Jardim-de-Infância, constituindo
assim um Centro Escolar com Educação de Infância e 1º Ciclo do Ensino Básico, para um
universo de alunos estimado em cinquenta crianças para a primeira e aproximadamente 70 do
segundo.
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Calendarização:
2006

Fase

1ª semestre

2007
2ª semestre

1ª semestre

2008
2ª semestre

1ª semestre

2ª semestre

Projecto
Publicação do Anúncio de concurso público
Adjudicação
Contrato de empreitadas
Consignação
Execução

Entidade Responsável: Câmara Municipal de Lousada

Custos previstos:
Terreno – adquirido
Projecto – existe
Obra – 620.661,18€
Equipamento – 13.600€

Freguesia de Nevogilde
 EB1 de Campo Nevogilde - 205618

Situação actual:
- 4 salas de aula mais uma anexa no edifício pré-fabricado;
- 125 alunos, dos quais 5 com NEE;
- 6 turmas, quatro funcionam em Regime Normal e duas em Regime Duplo;
- Refeitório não consegue satisfazer a procura;
- Taxa de Natalidade da freguesia é de aproximadamente de 40 crianças/ano.
A proposta:
Centro Escolar de Nevogilde
- 6 salas de aula;
- 1 sala de professores;
- 1 Biblioteca;
- Polivalente/Refeitório;
- 6 salas de Expressão Plástica;
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Impacto Previsto:
O Centro Escolar de Nevogilde será construído num terreno anexo ao Jardim-deInfância e à EB 2,3 de Nevogilde, centralizando todos os níveis de ensino, dando resposta às
necessidades da freguesia; permitindo a implementação do Regime Normal em todas as turmas
e o funcionamento das actividades de complemento curricular no âmbito do Programa Escola
Aberta o Tempo Inteiro .

Calendarização:
2006

Fase

1ª semestre

2007
2ª semestre

1ª semestre

2008
2ª semestre

1ª semestre

2ª semestre

Projecto
Publicação do Anúncio de concurso público
Adjudicação
Contrato de empreitadas
Consignação
Execução

Entidade Responsável: Câmara Municipal de Lousada

Custos previstos:
Terreno – adquirido
Projecto – em curso
Obra – 500.000€
Equipamento – 13.600€

Freguesia de Covas
 EB1 de Monte Sines / Covas - 234084

Situação actual:
- 2 salas de aula;
- 55 alunos, dos quais 1 com NEE;
- 3 Turmas, todas funcionando em Regime Duplo;
- Não tem cozinha e Polivalente / refeitório.
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A proposta:
- Ampliação do edifício para mais uma sala de aula;
- Cozinha e refeitório escolares;
- 1 sala de Professores;
- Espaço para Biblioteca;
- Construção de um espaço coberto, para actividades físicas e de recreio.

Impacto Previsto:
A Requalificação/Ampliação do edifício irá permitir que todas as turmas possam
funcionar em Regime Normal, ficando com espaço para as actividades de prolongamento de
horário. Os alunos passam a poder fazer a refeição na escola, visto que actualmente são
transportados para o Jardim de Infância da freguesia para a fazerem.

Calendarização:

Fase

2006
1ª semestre

2007
2ª semestre

1ª semestre

2008
2ª semestre

1ª semestre

2ª semestre

Projecto
Publicação do Anúncio de concurso público
Adjudicação
Contrato de empreitadas
Consignação
Execução

Entidade Responsável: Câmara Municipal de Lousada

Custos previstos:
Terreno – a adquirir
Projecto – a executar
Obra – 135.000€
Equipamento – 10.200€

Câmara Municipal de Lousada

Página 200 de 218

Carta Educativa do Concelho de Lousada
Município de Lousada

Freguesia de Casais
 EB1 de Sto António de Casais - 273764

Situação actual:
- Um edifício com 2 salas e um outro edifício com 1 sala;
- 77 alunos, dos quais 1 com NEE;
- 2 turmas funcionam em Regime Duplo e 2 em Regime Normal;
- Não tem Refeitório, Biblioteca nem Polivalente.

A proposta:
- Construção de raiz de um edifício com:
- 4 salas de aula,
- Biblioteca
- 1 sala de Professores
- Polivalente/refeitório
- Espaço coberto

Impacto previsto:
Todas as turmas poderão funcionar em Regime Normal, o refeitório vai possibilitar a
refeição na escola a todos os alunos. Haverá espaço disponível para as actividades de
prolongamento de horário e espaço coberto para a realização de actividades físicas.

Calendarização:

Fase

2006
1ª semestre

2007
2ª semestre

1ª semestre

2008
2ª semestre

1ª semestre

2ª semestre

Projecto
Publicação do Anúncio de concurso público
Adjudicação
Contrato de empreitadas
Consignação
Execução
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Entidade Responsável: Câmara Municipal de Lousada

Custos previstos:
Terreno – a adquirir
Projecto – a executar
Obra: 402.700€
Equipamento: 13.600€

Freguesia de Nespereira
 EB1 de Cruzeiro / Nespereira

Situação actual:
- 2 Salas de aula;
- 64 Alunos, dos quais 1 com NEE;
- 4 Turmas, todas a funcionar em Regime Duplo;
- O Refeitório é demasiado pequena para o nº. de crianças a efectuar refeição na escola;
- Cozinha em condições muito deficitárias.

A Proposta:
Ampliação do edifício para:
- Mais duas salas;
- Biblioteca;
- 1 sala para docentes;
- Espaço coberto para o desenvolvimento de actividades físicas;
- Construção de uma cozinha;
- Melhoramento e ampliação do refeitório.
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Impacto Previsto:
A ampliação do edifício facilitará o funcionamento de todas as turmas em regime
normal, havendo espaços para desenvolver actividades de prolongamento de horário.
Os melhoramentos contribuirão para um melhor bem estar de toda a comunidade
educativa.

Calendarização:
2006

Fase

1ª semestre

2007
2ª semestre

1ª semestre

2008
2ª semestre

1ª semestre

2ª semestre

Projecto
Publicação do Anúncio de concurso público
Adjudicação
Contrato de empreitadas
Consignação
Execução

Entidade Responsável: Câmara Municipal de Lousada

Custos previstos:
Terreno – existe
Projecto – a executar
Obra: 350.000€
Equipamento: 8.500€

Freguesia de Lodares
 EB1 de Planície Lodares - 265226

Situação actual:
- 4 salas de aula;
- 101 alunos, dos quais 1 com NEE;
- 5 Turmas, 3 funcionam em Regime Normal e 2 em Regime Duplo;
- Refeitório pequeno para este universo de crianças;
- Cozinha com condições muito deficitárias;
- Taxa de natalidade da freguesia é aproximadamente 28 crianças/ano.
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A proposta:
- Construção de 2 novas salas;
- Espaço para Biblioteca;
- Sala de Professores;
- Remodelação /Ampliação do Refeitório;
- Construção de uma cozinha.

Impacto Previsto:
Com a construção de mais duas salas de aula já será possível o funcionamento de
todas as turmas em Regime Normal.
O refeitório passará a dispor das condições necessárias para aquele universo de alunos;
Os novos espaços a criar proporcionarão um melhor bem-estar de toda a comunidade
educativa.

Calendarização:

Fase

2006
1ª semestre

2007
2ª semestre

1ª semestre

2008
2ª semestre

1ª semestre

2ª semestre

Projecto
Publicação do Anúncio de concurso público
Adjudicação
Contrato de empreitadas
Consignação
Execução

Entidade Responsável: Câmara Municipal de Lousada

Custos previstos:
Terreno – existe
Projecto – a executar
Obra: 180.000€
Equipamento: 10.200€
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Resultados:

Todas as EB1 do Agrupamento a funcionar em Regime Normal e dotadas de espaços
adequados para o desenvolvimento de actividades curriculares e extra curriculares a par de
uma evolução positiva ao nível do serviço /espaços de refeitórios escolares, proporcionando
assim à Comunidade Educativa uma Escola Aberta a Tempo Inteiro.
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Agrupamento Vertical de Escolas Lousada Centro
Freguesia de Boim
 EB1 de Boim e JI S. Jorge II – 227468 e 641741

Situação actual:
- 2 salas num edifício de Plano centenário e 2 num anexo;
- não tem refeitório;
- 125 alunos dos quais 2 NEE;
- 6 turmas, todas a funcionar em Regime Duplo;
- 1 sala do Jardim de Infância funciona provisoriamente na sede da Junta;
- Taxa de natalidade da freguesia é de aproximadamente 45 crianças/ano.

A proposta:
Centro Escolar de S. Jorge / Boim (já em construção)
- 13 salas de aula;
- 2 salas de actividades do pré-escolar;
- 1 sala de professores;
- 1 Biblioteca;
- Polivalente/Refeitório;

Impacto Previsto:
Já em construção, um novo edifício de raiz que visa albergar JI. e 1º Ciclo, edifício que
irá substituir o existente sem condições.
Vai permitir centralizar os dois níveis de educação e ensino num só edifício, num terreno
anexo ao Jardim já existente, mas que já não dá resposta à procura, pelo que terá mais duas
salas de actividades.
Com este novo edifício, além de tornar possível o Regime de Funcionamento Normal
em todas as turmas, também permite um melhor funcionamento das actividades extracurriculares, neste caso o prolongamento de horário para todas as turmas, num espaço mais
adequado e propiciador de uma Escola Aberta a Tempo Inteiro.
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Calendarização:
2006

Fase

1ª semestre

2007
2ª semestre

1ª semestre

2008
2ª semestre

1ª semestre

2ª semestre

Projecto
Publicação do Anúncio de concurso público
Adjudicação
Contrato de empreitadas
Consignação
Execução por administração directa

Entidade Responsável: Câmara Municipal de Lousada

Custos previstos:
Terreno – adquirido
Projecto – existe
Obra – 676.596,92€
Equipamento – 29.184,45€

Freguesia de Pias
 EB1 de Subdevesas / Pias - 277393

Situação actual:
- edifício com 3 salas de aula em estada degradado;
- refeitório é demasiado pequeno e também muito degradado;
- 48 alunos, dos quais 1 com NEE;
- 3 turmas;
- todas a funcionar em Regime Normal.

A proposta:
Centro Escolar de Subdevesas / Pias – Candidatura
- 5 salas de aula;
- 1 sala de professores;
- Biblioteca;
- Polivalente/Refeitório;
- Cozinha.
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Impacto Previsto:
Ampliação e remodelação do edifício, o qual já não tem condições mínimas, nem
espaço necessário para assegurar a educação e ensino de todas as crianças da freguesia.
O polivalente permitirá actividades diversas, que até então seriam impensáveis, o local
de refeitório permitirá fornecer aos alunos uma refeição diária no próprio edifício.

Calendarização:

Fase

2006
1ª semestre

2007
2ª semestre

1ª semestre

2008
2ª semestre

1ª semestre

2ª semestre

Projecto
Publicação do Anúncio de concurso público
Adjudicação
Contrato de empreitadas
Consignação
Execução

Entidade Responsável: Câmara Municipal de Lousada
Custos previstos:
Terreno – existe
Projecto – existe
Obra: 402.765,19€
Equipamento: 13.600€

Freguesia da Ordem
 EB1 da Ordem - 291183
Situação actual:
- 4 salas de aula;
- 80 alunos;
- 4 turmas, todas a funcionarem em regime normal;
- não tem Biblioteca nem sala de Professores;
- refeitório escolar com poucas condições;
- Não tem cozinha.
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A proposta:
- Ampliação e requalificação do espaço de refeitório;
- Construção de uma cozinha;
- Espaço de Biblioteca;
- Sala de Professores;

Impacto Previsto:
A ampliação/requalificação do espaço de refeitório vai possibilitar a refeição a todos os
alunos da escola, e quanto aos outros espaços, a construção dos mesmos irá promover o bemestar de toda a comunidade educativa.

Calendarização:

Fase

2006
1ª semestre

2007
2ª semestre

1ª semestre

2008
2ª semestre

1ª semestre

2ª semestre

Projecto
Publicação do Anúncio de concurso público
Adjudicação
Contrato de empreitadas
Consignação
…

Entidade Responsável: Câmara Municipal de Lousada

Custos previstos:
Terreno – existe
Projecto – a executar
Obra: 150.000€
Equipamento: 20.000€
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Resultados
 Desaparecimento do maior problema actual, ao nível das instalações do 1º Ciclo, com a
construção do Centro Escolar de Boim;
 Encerramento da actual EB1 de Boim;
 Encerramento do actual Jardim de Infância de S. Jorge II;
 Todas as escolas do 1º Ciclo do Agrupamento Lousada Centro, a funcionar em Regime
Normal;
 Todas as escolas com refeitório escolar e condições de higiene e segurança
exemplares;
 Todo o Agrupamento a funcionar em regime de Escola Aberta a Tempo Inteiro, com
prolongamento de horário para todas as crianças do 1º Ciclo.
 Espaços educativos e culturais de excelência;
 Espaços cobertos para o desenvolvimento de actividades físicas e desportivas.

Câmara Municipal de Lousada

Página 210 de 218

Carta Educativa do Concelho de Lousada
Município de Lousada
Agrupamento Vertical de Escolas Este Lousada
Freguesia do Torno
 EB1 de Aparecida nº.1 e uma sala do JI de Juste – 203968 e 642745

Situação actual:
- 4 salas de aula;
- 1 sala num edifício pré-fabricado, em mau estado de conservação;
- 106 alunos, dos quais 3 com NEE;
- 5 turmas, todas a funcionar em Regime Normal;
- 35 alunos dos quais 1 NEE na sede do JI I , e 21 alunos numa sala provisória / JI II;
- 1 sala do JI a funcionar provisoriamente na sede da Junta de Freguesia;
- Taxa de natalidade da freguesia é de aproximadamente 40 crianças/ano.

A proposta:
Centro Escolar de Aparecida - Torno
- 12 salas de aula
- Sala de professores;
- Biblioteca;
- Polivalente/Refeitório;
- Cozinha;
- 3 salas de actividade para o JI;
- 8 salas de Expressão Plástica;

Impacto previsto:
Novo edifício de raiz, que inclui EB e JI. criando uma nova centralidade escolar sem
alteração da área de influência.
Permite uma integração mais central do núcleo urbano corrigindo a localização da
antiga EB1 de Aparecida nº.1 que se encontra fora da freguesia.
Este novo edifício, vai permitir que o Jardim de infância de Juste II possa ter instalações
próprias, com todas as condições desejáveis para um JI e possibilitar o funcionamento da EB1
em Regime Normal, em salas de aula e espaços de cultura e lazer de melhor qualidade.
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Calendarização:
2006

Fase

1ª semestre

2007
2ª semestre

1ª semestre

2008
2ª semestre

1ª semestre

2ª semestre

Projecto
Publicação do Anúncio de concurso público
Adjudicação
Contrato de empreitadas
Consignação
…

Entidade Responsável: Câmara Municipal de Lousada

Custos previstos:
Terreno – existe
Projecto – existe
Obra: 676.600€
Equipamento: 22.100€

Freguesia de Vilar do Torno e Alentém
 Jardim de Infância de Soutelo –631681

Situação actual:
- JI com 2 salas;
- 36 crianças, das quais 3 com NEE;
- Edifício devoluto do 1º Ciclo tipo P.C. que já não dá resposta às necessidades da
comunidade educativa.

A proposta:
- 2 salas de actividades;
- 1 sala do educador;
- Polivalente/Refeitório;
- Cozinha;
- Polidesportivo.
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Impacto Previsto:
Construção de raiz de um Jardim de Infância no extremo oposto em relação à
localização do existente por forma a dar resposta às necessidades de 48% das crianças da
freguesia.

Calendarização:

Fase

2006
1ª semestre

2007
2ª semestre

1ª semestre

2008
2ª semestre

1ª semestre

2ª semestre

Projecto
Publicação do Anúncio de concurso público
Adjudicação
Contrato de empreitadas
Consignação
…

Entidade Responsável: Câmara Municipal de Lousada

Custos previstos:
Terreno – existe
Projecto – existe
Obra: 288.020€
Equipamento: 6.500€

 EB1 de Soutelo 276145

Situação actual
- EB1 com 2 salas;
- Não possui cantina nem refeitório escolar.
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A proposta:
Ampliação e Requalificação da EB1 de Soutelo
- Encerrar o JI de Soutelo;
- Dotar o edifício da EB1 com mais duas salas, ficando assim com duas salas para o 1º
ciclo e duas para o Pré-escolar;
- Construção de uma cozinha e respectivo refeitório.
- Sala para docentes;
- Biblioteca;
- Sala polivalente para prolongamento de horário.

Impacto Previsto:

A requalificação e ampliação desta EB1 para EB1 com JI, irá solucionar o problema da
falta de cozinha e refeitório escolar, e além disso o J.I. passará para um edifício com melhores
condições, visto actualmente estar a funcionar num edifício devoluto do 1º ciclo, com algumas
adaptações, e localizado face a uma estrada nacional de tráfego intenso, sem espaço de retiro
para as viaturas que largam e recolhem as crianças no edifício escolar.
Encerramento do actual edifício do Jardim de Infância de Soutelo / Vilar do Torno e
Alentém.

Calendarização:

Fase

2006
1ª semestre

2007
2ª semestre

1ª semestre

2008
2ª semestre

1ª semestre

2ª semestre

Projecto
Publicação do Anúncio de concurso público
Adjudicação
Contrato de empreitadas
Consignação
Obra

Entidade Responsável: Câmara Municipal de Lousada
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Custos previstos:
Terreno – existe
Projecto – a executar
Obra – 130.000€
Equipamento – 11.900€

Freguesia de Caíde de Rei
 EB1 de Pereiras nº.1 - 240473

Situação actual:
- 4 salas;
- 71 alunos, dos quais 1 com NEE;
- 4 turmas, todas em Regime Normal;
- Refeitório escolar em estado de degradação;
- Taxa de natalidade da freguesia é de aproximadamente 35 crianças/ano.

A proposta:
- Requalificação de todo o edifício;
- Construção de cozinha e refeitório escolares;
- Sala de professores;
- Biblioteca;
- Espaço coberto para o desenvolvimento de actividades físicas e de recreio.

Impacto previsto:
A requalificação do edifício existente, no qual as condições já são bastante precárias irá
proporcionar um melhor bem estar dos alunos, professores e restantes intervenientes
educativos.
O refeitório irá dar resposta à procura e melhorar as condições de higiene e segurança.
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Calendarização:
2006

Fase

1ª semestre

2007
2ª semestre

1ª semestre

2008
2ª semestre

1ª semestre

2ª semestre

Projecto
Publicação do Anúncio de concurso público
Adjudicação
Contrato de empreitadas
Consignação
Execução

Entidade Responsável: Câmara Municipal de Lousada
Custos previstos:
Terreno – existe
Projecto – a executar
Obra: 300.000€
Equipamento: 11.900€

Freguesia de Cernadelo
 EB1 de Cruzeiro Cernadelo - 218741

Situação actual:
- 2 salas;
- 51 alunos, dos quais 1 com NEE;
- 3 turmas, todas em Regime Normal, uma vez que estão a ocupar uma sala do JI
- Taxa de natalidade da freguesia é de aproximadamente 15 crianças/ano.
A proposta:
- Requalificação de todo o edifício
- Ampliação para mais uma sala de aula, sala de Professores, Biblioteca e Espaço
coberto para desenvolvimento de actividades físicas.
Impacto previsto:
A requalificação e ampliação do edifício existente, irá proporcionar o funcionamento de
todas as turmas em Regime Normal em espaço próprio, e os novos espaços a construir irão
proporcionar um melhor ambiente educativo.
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Calendarização:

Fase

2006
1ª semestre

2007
2ª semestre

1ª semestre

2008
2ª semestre

1ª semestre

2ª semestre

Projecto
Publicação do Anúncio de concurso público
Adjudicação
Contrato de empreitadas
Consignação
Execução

Entidade Responsável: Câmara Municipal de Lousada

Custos previstos:
Terreno – existe
Projecto – a elaborar pela Câmara Municipal
Obra – 210.000€
Equipamento – 8.500€

Resultados
 Todas as EB1 a funcionar em Regime Normal, com serviço de refeitório escolar e
dotadas de outros espaços adequados à prática de actividades extra-curriculares
propiciando assim o Programa de Escola Aberta a Tempo Inteiro para todas as
crianças;
 Melhor cobertura e maior resposta da rede pré-escolar.
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5. ANEXOS
 Fotocópia da acta da reunião de Câmara, realizada a 19.06.06, onde foi aprovada a
Carta Educativa do concelho de Lousada;
 Fotocópia do oficio do Presidente da Assembleia Municipal de Lousada, a dar
conhecimento da aprovação da Carta Educativa do concelho de Lousada;
 Fotocópia da informação sobre o ponto da situação do PDM de Lousada;
 Mapa do concelho com a localização dos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e
Ensino Públicos, incluindo as novas propostas.

Câmara Municipal de Lousada

Página 218 de 218

