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NOTA À IMPRENSA

Autarquia de Sines aprova elaboração do projecto de
execução da nova Escola Básica de Porto Covo
A Câmara Municipal de Sines, em reunião de Câmara de 2 de Setembro de 2010, aprovou,
por unanimidade, a adjudicação da elaboração do projecto de execução da Escola Básica de
1º Ciclo e Jardim de Infância de Porto Covo à empresa J. J. Silva Garcia, Arqª, Ldª, depois de
ter analisado as 15 propostas do concurso.
A nova Escola Básica de Porto Covo obedece ao novo conceito de Centro Escolares
Integrados e ficará localizada a Nascente do Largo Marquês do Pombal, na proximidade do
Mercado Municipal e implantada num terreno contíguo ao actual edifico centenário da
Escola Primária.
O programa definido pela Câmara Municipal de Sines assenta numa Tipologia EB1/JI, com 4
salas de aula para o 1º Ciclo do Ensino Básico e 3 salas para o Ensino Pré-Escolar. As salas de
aula são dimensionadas para 24 alunos do Ensino Básico e 20 alunos do Ensino Pré-Escolar,
prevendo-se uma capacidade superior a 156 alunos.
Para além das salas de aula, a nova Escola Básica de Porto Covo será composta por um átrio
principal, biblioteca, sala polivalente, secretaria, gabinete da Direcção, gabinete de trabalho
para professores e educadores, sala de professores, instalações sanitárias preparadas para
alunos com mobilidade condicionada e cantina, a localizar no edifício existente, implantado
no extremo sudoeste da área de intervenção.
A solução arquitectónica assenta na criação de um volume construído em U, definindo um
pátio parcialmente coberto que faz a introdução ao recreio ao ar livre, e de onde parte uma
galeria que, enquanto liga a escola à cantina serve simultaneamente como recreio coberto.
Entre o edifício e o limite do terreno a Sul, o espaço livre, parcialmente coberto, oferece-se
como espaço lúdico específico de apoio às crianças que frequentarão o Jardim de Infância.
A nova Escola Básica de Porto Covo está orçada em cerca de 1 milhão de euros e a Câmara
Municipal de Sines conta que o novo centro escolar integrado de Porto Covo entre em
funcionamento no ano lectivo 2011/2012, estando em curso uma candidatura ao QREN.
Para Marisa Santos, vice-presidente da Câmara Municipal de Sines, este é um projecto de
grande importância para o concelho, ao constituir uma melhoria muito substancial nas
condições de ensino disponibilizadas às crianças de Porto Covo, “que beneficiarão de um
espaço moderno, adaptado às suas actuais necessidades e exigências de atractividade,
conforto e condições de ensino e aprendizagem”.
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A Câmara Municipal de Sines considera a educação uma prioridade e um factor essencial à
evolução da sociedade e à inclusão social, “pelo que faremos todos os esforços para que no
próximo ano lectivo, todo o concelho esteja coberto com uma rede de centro escolares
integrados, dando assim uma resposta eficaz às necessidades e ambições de toda a
comunidade educativa”, conclui a autarca.
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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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