MUNICÍPIO DE SINES
SIDI

NOTA À IMPRENSA

Concurso para concepção do projecto da nova
Escola Básica e Jardim‐de‐infância de Porto Covo
lançado
A Câmara Municipal de Sines lançou, no dia 24 de Junho, o concurso público para trabalhos de
concepção do projecto de execução da nova Escola Básica 1.º Ciclo e Jardim‐de‐infância de Porto
Covo.
O programa da escola prevê uma área de 3732m2, repartida por um novo edifício e pelo edifício
existente da cantina, que será melhorado e adaptado às novas exigências legais aplicáveis.
O novo edifício terá quatro salas de aula para ensino básico, duas salas para jardim‐de‐infância,
biblioteca e todos os espaços de apoio necessários ao funcionamento da escola.
“Estas novas instalações vão viabilizar um centro escolar integrado com ensino pré‐escolar e 1.º
ciclo no mesmo espaço, beneficiando dos equipamentos comuns (cozinha, refeitório, áreas para
o desporto e cultura, etc.), com poupanças em pessoal e equipamentos e condições para
suportar o ensino moderno, o que não acontece com o actual edifício centenário”, explica
Manuel Coelho, presidente da Câmara Municipal de Sines.
“A nova escola permitirá também resolver o problema de deslocação das crianças de pré‐escolar
para a antiga escola da Cabeça da Cabra e, com a conclusão do Pavilhão Multiusos e da piscina /
tanque da aprendizagem, evitar a deslocação das crianças do pré‐escolar e 1.º ciclo à cidade
para as actividades de enriquecimento curricular.”
“O futuro do novo centro escolar representará um passo significativo na qualidade da educação
e ensino e um ganho muito importante para Porto Covo”, conclui o autarca.
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