MUNICÍPIO DE SINES
SIDI

NOTA À IMPRENSA

Câmara Municipal inaugura Escola Básica n.º 3 de Sines
A Câmara Municipal de Sines inaugura no sábado, dia 12 de Setembro, às 16h00, a nova Escola
Básica n.º 3 de Sines (escola básica integrada com 1.º ciclo do ensino básico e pré -escolar),
localizada junto à Escola Secundária Poeta Al Berto.
O equipamento estará disponível para visita pela população até às 19h00. A Câmara disponibiliza
transportes para o local, de meia em meia hora, a partir das 15h30, no parque de
estacionamento da autarquia.
Em funcionamento a partir de 15 de Setembro, a Escola Básica n.º 3 de Sines representa um
investimento superior a 1 milhão e 360 mil euros, financiado a 70% por fundos comunitários no
âmbito do QREN 2007-2013.
Neste primeiro ano lectivo, recebe 190 crianças (130 alunos do 1.º ciclo e 60 alunos do pré escolar), mas está preparada para albergar 300 crianças no futuro.
O novo equipamento escolar dispõe de 14 salas, oito para as turmas do 1.º ciclo, quatro para a
pré-escola e duas para prolongamento, e biblioteca. Inclui um espaço polivalente comum
coberto de 400m2 de superfície, recreios semi -cobertos e dois parques infantis. Todas as salas e
restantes instalações situam-se no rés-do-chão, com duplas aberturas para o espaço exterior e
boa acessibilidade.
Seguindo a lógica de poupança de recursos que subjaz ao conceito dos centros escolares, a nova
escola partilha, entre outros equipamentos, a cozinha, o refeitório e o pavilhão desportivo com a
Escola Secundária Poeta Al Berto, formando em conjunto o Centro Escolar Sul da cidade.
Está em curso o lançamento do concurso para a construção de uma segunda escola básica / pré escola de 14 salas, contígua à Escola EB2,3 Vasco da Gama, também de acordo com o conceito
dos centros escolares. Trata-se de um investimento de 1 milhão e 600 mil euros, para o qual já
está garantido co-financiamento FEDER no valor de 1 milhão e 100 mil euros.
Encontra-se em preparação a candidatura a uma nova escola em Porto Covo, com quatro salas
de 1.º ciclo e três de pré-escola, um investi mento previsto de 1 milhão de euros destinado a
dotar a freguesia de uma escola moderna para estes níveis de ensino, acabando com as
deslocações de crianças para a pré-escola da Cabeça da Cabra.
“No total, estamos a falar de cerca de 5 milhões de euros em investimento em novas escolas
integradas, que nos permite dar um salto de gigante no parque escolar do concelho e,
consequentemente, na melhoria da qualidade do ensino, para um melhor sucesso escolar das
crianças e jovens de Sines” (presidente da Câmara Municipal de Sines, Manuel Coelho)
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Recursos adicionais na área Actualidade > Gabinete de Imprensa do site municipal,
www.sines.pt.
Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt ou o
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem).
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