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3. PROPOSTA DE REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR DO CONCELHO

3.1. ENQUADRAMENTO GERAL

Tendo por base o diagnóstico realizado, e com a convicção de que esta é a solução que melhor assegura
a requalificação da oferta educativa no concelho, bem como a rentabilização dos recursos existentes
propõe-se o reordenamento da rede escolar do concelho de Águeda em:
•

Dezasseis estabelecimentos com oferta de educação pré-escolar (onze dos quais com oferta
também ao nível do 1º CEB e um com o 1º, 2º e 3º CEB)

•

Doze estabelecimentos com oferta do 1º CEB (onze dos quais com oferta de educação préescolar e um com oferta de pré-escolar, 1º, 2º e 3º CEB)

•

Quatro estabelecimentos com oferta do 2º CEB (três dos quais também com oferta do 2º CEB, e
um com oferta de educação pré-escolar, 1º, 2º e 3º CEB)

•

Seis estabelecimentos com oferta do 3º CEB (um dos quais com oferta também de educação
pré-escolar, 2º e do 3º CEB, três com oferta também do 2º CEB e dois com oferta ao nível do
ensino secundário)

•

Dois estabelecimentos do ensino secundário (com oferta também do 3º CEB)

De forma agregada, propõe-se a estruturação da rede de equipamentos escolares em doze pólos
educativos integrados, quatro jardins-de-infância, três escolas EB23 (uma das quais do sector
privado) e duas escolas secundárias com 3º CEB. Esta proposta tem subjacente a manutenção de três
dos quatro Agrupamentos de Escolas existentes e a extinção do Agrupamento de Escolas de
Fermentelos, com a criação de dois pólos não Agrupados – Pólo Educativo Integrado Pré 1º, 2º e 3º CEB
de Fermentelos e Pólo Educativo Pré, 1º CEB Pateira Nascente. A extinção do agrupamento advém
sobretudo de haver razões para que o Pólo Pateira Nascente não seja uma escola agrupada. Esta razão
prende-se com o facto de os alunos que frequentarão este pólo ao nível do 1ºCEB, frequentarão, ao nível
do 2º e 3ºCEB, vários agrupamentos de escolas. Devido à distribuição geográfica das povoações da área
de abrangência do Pólo Pateira Nascente (Paradela, Piedade, Espinhel, Óis da Ribeira, Travassô), umas
estarão mais próximas das escolas com 2º e 3º CEB de Águeda, outras da de Fermentelos, e outras
ainda do Instituto Duarte Lemos (escola privada, não agrupada, localizada na área de abrangência do
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Agrupamento de Escolas de Valongo). Assim, privilegiando sempre o que é mais vantajoso para os
alunos optou-se por não agrupar o Pólo Pateira Nascente.
Esquematicamente, a proposta sistematiza-se da forma constante do quadro seguinte.
Quadro n.º 3.1
Estabelecimentos Escolares Propostos para o Reordenamento da Rede Escolar
NÍVEL DE
ENSINO / EDUCAÇÃO

ANO LECTIVO
(PREVISÃO)

Pólo Educativo Integrado de Aguada de Baixo

Pré-Escolar e 1º CEB

2009/2010

Pólo Integrado de Barrô

Pré-Escolar e 1º CEB

2009/2010

Pólo Educativo Integrado da Borralha

Pré-Escolar e 1º CEB

2009/2010

Pólo Educativo Integrado de Macinhata do Vouga

Pré-Escolar e 1º CEB

2009/2010

Pólo Educativo Integrado de Recardães

Pré-Escolar e 1º CEB

2009/2010

Pólo Educativo Integrado da Trofa

Pré-Escolar e 1º CEB

2009/2010

Pólo Educativo Integrado Pateira Nascente

Pré-Escolar e 1º CEB

2011/2012

Pólo Educativo Integrado Nº 1 de Águeda

Pré-Escolar e 1º CEB

2009/2010

Pólo Educativo Integrado Nº2 de Águeda

Pré-Escolar e 1º CEB

2011/2012

Pólo Educativo Integrado de Fermentelos

Pré-Escolar e 1º, 2º e 3º CEB

2009/2010

Pólo Educativo Integrado de Valongo do Vouga

Pré-Escolar e 1º CEB

2009/2010

Pólo Educativo Integrado de Aguada de Cima

Pré-Escolar e 1º CEB

2011/2012

Jardim-de-infância de Pedaçães

Pré-escolar

Em funcionamento

Jardim-de-infância de Castanheira do Vouga

Pré-escolar

Em funcionamento

Jardim-de-infância de Lomba

Pré-escolar

Em funcionamento

Jardim-de-infância de À-dos-Ferreiros

Pré-escolar

Em funcionamento

EB23 Fernando Caldeira

2º e 3º CEB

Em funcionamento

EB23 de Valongo do Vouga

2º e 3º CEB

Em funcionamento

Instituto Duarte Lemos (Privado)

2º e 3º CEB

Em funcionamento

ES/EB3 Adolfo Portela

3º CEB e Ensino secundário

Em funcionamento

ES/EB3 Marques de Castilho

3º CEB e Ensino secundário

Em funcionamento

ESTABELECIMENTOS ESCOLARES
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Figura n.º 3.1
Estabelecimentos Escolares Existentes em Funcionamento no Ano Lectivo 2006/2007
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Figura n.º 3.2
Rede Escolar Prevista para o Concelho de Águeda
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Figura n.º 3.3
Reencaminhamento dos Estabelecimentos Escolares Existentes para os Novos
Pólos Educativos Integrados
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Conforme se pode constatar no quadro e figuras anteriores, a proposta de reordenamento da rede
escolar concelhia está temporalmente estruturada em dois momentos principais: os anos lectivos
de 2009/2010, de 2011/2012 sendo o horizonte temporal limite de vigência da presente proposta o
ano lectivo 2015/2016.
A construção efectiva de novos pólos está apontada para permitir a entrada em funcionamento
dos mesmos nos anos lectivos de 2009/2010 ou de 2011/2012. A primeira data é proposta para os
pólos cuja urgência de entrada em funcionamento se prende com a necessidade de encerramento de
determinados estabelecimentos escolares, à falta de capacidade dos restantes estabelecimentos
existentes para acolher os alunos deslocados e à necessidade de ampliação e requalificação de
estabelecimentos já existentes com vista a dota-los quer de capacidade para receber novos alunos quer
de novas valências exigidas pelo Ministério da Educação que garantam o normal funcionamento dos
mesmos (é o caso dos Pólos Educativos Integrados de Aguada de Baixo, Borralha, Barrô, Recardães e
Fermentelos, em termos de estabelecimentos existentes e sujeitos a ampliações e remodelações, e o
caso dos Pólos de Macinhata do Vouga, Trofa, Valongo do Vouga, Nº 1 de Águeda em termos de novos
estabelecimentos).
Na segunda serão construídos os Pólos Educativos Integrados Nº2 de Águeda, Aguada de Cima e
Pateira Nascente).
Entre essas datas, propõe-se o encerramento gradual de algumas EB1 (na ausência de fundamentação
que justifique a sua manutenção, designadamente pelo reduzido número de alunos ou pela criação de
capacidade instalada nos restantes estabelecimentos propostos). A partir do momento em que os pólos
educativos integrados estejam operacionais, os jardins-de-infância e as EB1 enquadradas na sua área de
influência serão gradualmente encerradas, procedendo-se ao respectivo reencaminhamento das crianças
e dos alunos.
De ressalvar, contudo, que esta é uma previsão que depende também dos apoios financeiros que
venham a ser disponibilizados à autarquia para a(s) intervenção(ões) de requalificação dos equipamentos
escolares.
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De salvaguardar, por outro lado, que ao longo do período temporal considerado, e salvo algumas
excepções que serão justificadas individualmente, tenderá a proceder-se ao encerramento dos Jardinsde-infância e das EB1 com menos de 10 alunos.
Por uma questão de rigor técnico-metodológico apresentar-se-ão de seguida os objectivos, os critérios e
os pressupostos que subjazem e que fundamentam esta proposta de reordenamento da rede escolar
concelhia. De salvaguardar desde já, contudo, que para além do cruzamento com as dinâmicas
demográficas, se procurou, sempre que possível, e numa perspectiva de optimização dos recursos,
proceder ao aproveitamento dos equipamentos e das infra-estruturas escolares existentes (mesmo que,
nalguns casos, tal implique a realização de obras de ampliação/beneficiação dos mesmos).
Sempre que possível, e na medida em que tal opção não colidisse com a perspectiva de rentabilização
dos recursos, privilegiaram-se também as situações de proximidade física entre diferentes níveis de
ensino (pólos educativos integrados).
O facto de serem propostos pólos educativos integrados que agregam níveis de ensino e de educação
nem sempre coincidentes entre si decorre do facto de só em caso excepcionais estarem reunidas as
condições que possibilitassem a concepção de um Pólo Educativo Integrado com um maior número de
níveis de ensino (é o caso da EB23 de Fermentelos que pela sua reduzida dimensão, em termos de
capacidade instalada, e de disponibilidade de espaço para a construção de um edifício destinado à
educação pré-escolar e 1º CEB será convertida em Pólo Educativo Integrado). Nas demais situações e na
ausência de condições físicas para se ponderar a ampliação das EB23 existentes, optou-se pela
construções de raiz, e sempre que possível na proximidade das EB23 e de equipamentos públicos
existentes. De igual forma, até pelo propósito de rentabilização dos recursos, e sempre que se verificasse
a existência de equipamentos/recintos escolares do pré-escolar e/ou do 1º CEB com boas condições e/ou
com possibilidades de requalificação, optou-se pela solução de aproveitamento destes equipamentos.
Ao nível do 1º CEB, a reorganização do parque escolar do concelho em pólos educativos foi uma opção
deliberada e consciente. Na prática colocar-se-iam duas opções principais: optar apenas pelo
encerramento progressivo das EB1 à medida que fossem frequentadas por menos de 10 alunos
(conforme orientações superiores) ou, indo mais além, perspectivar desde já o reordenamento da rede
escolar a médio/longo prazo. No primeiro caso, os cenários passíveis de delinear seriam mais difusos,
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pois a reestruturação da rede far-se-ia tendo por base, sobretudo, um critério meramente quantitativo
que, em certa medida e em certos casos, mais não faria do que adiar por um período limitado de tempo o
encerramento de escolas.
Do ponto de vista pedagógico, mas também da gestão dos recursos, esta não foi entendida como a
melhor solução, razão pela qual se afirmou ter-se privilegiado uma perspectiva de constituição de pólos
educativos, pois tal permite prospectivar a rede educativa num cenário de médio/longo prazo e,
principalmente, fazê-lo numa clara perspectiva de requalificação e de melhoria da oferta de educação e
de ensino existente no concelho. Por outro lado, se tal poderá implicar que, por vezes, sejam,
eventualmente, encerrados estabelecimentos de ensino com um pouco mais de 10 alunos, assegura
também que nesses casos os alunos passarão a beneficiar de melhores condições de permanência no
espaço escolar e, não menos importante, que se evitará, na maioria dos casos, que num mesmo nível de
ensino, os alunos sejam reencaminhados de uma escola para outra mais do que uma vez.
No sentido em que, como se pormenorizará adiante, constitui objectivo essencial a requalificação do
parque escolar concelhio, na fase de diagnóstico procedeu-se ao levantamento e caracterização
detalhada de todos os estabelecimentos de ensino em funcionamento no presente ano lectivo. É, então,
com base neste levantamento que se identificam também, desde já, as intervenções no parque escolar
que se propõe passe a constituir a rede escolar do Concelho de Águeda. Reforça-se, uma vez mais, a
noção de que estas se assumem como as opções que melhor parecem aliar o propósito de qualificação
da oferta de educação e de ensino no concelho, como uma gestão eficaz e eficiente dos recursos.
Numa outra perspectiva de salientar que estas propostas de reordenamento implicam o encerramento a
curto/médio prazo de parte significativa dos estabelecimentos de ensino em funcionamento no presente
ano lectivo. Conforme explicitado no quadro seguinte, num período temporal de nove anos lectivos (até
2015/2016):
•

No que concerne à educação pré-escolar, proceder-se-á ao encerramento de dezasseis jardinsde-infância (dois dos quais, conjuntamente com as EB1 existentes no mesmo recinto escolar,
são convertidos em pólos educativos integrados)
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•

No que respeita ao 1º CEB serão encerradas trinta e quatro EB1 (seis das quais encerram no
final do ano lectivo 2006/2007 por iniciativa do Ministério da Educação, e quatro das quais são
convertidas em pólos educativos integrados mantendo a sua localização e instalações)

•

Por fim, relativamente ao 2º e 3º CEB e ao ensino secundário manter-se-ão os estabelecimentos
em funcionamento no presente ano lectivo, sendo a EB23 de Artur Nunes Vidal (Fermentelos)
convertida em Pólo Educativo integrado Pré-Escolar, 1º, 2º e 3º CEB.

Quadro n.º 3.2
Intervenções Previstas nos Estabelecimentos Escolares Propostos para o Reordenamento da Rede Escolar
ESTABELECIMENTOS ESCOLARES
Pólo Educativo Integrado de Aguada de Baixo
Pólo Educativo Integrado de Barrô
Pólo Educativo Integrado da Borralha
Pólo Educativo Integrado de Recardães
Pólo Educativo Integrado de Macinhata do Vouga

INTERVENÇÕES PREVISTAS
Ampliação e requalificação do actual estabelecimento de ensino
(Anexo VIII)
Ampliação e requalificação do actual estabelecimento de ensino com
a aquisição de terreno (Anexo VIII)
Ampliação e requalificação do actual estabelecimento de ensino
(Anexo VIII)
Ampliação e requalificação do actual estabelecimento de ensino com
a aquisição de terreno (Anexo VIII)
Construção de raiz

Pólo Educativo Integrado da Trofa

Aquisição de terreno / Construção de raiz

Pólo Educativo Integrado Pateira Nascente

Aquisição de terreno / Construção de raiz

Pólo Educativo Integrado Nº 1 de Águeda

Aquisição de terreno / Construção de raiz

Pólo Educativo Integrado Nº2 de Águeda
Pólo Educativo Integrado de Fermentelos

Construção de raiz (utilização do actual terreno da EB1 de Águeda
Edifício P3)
Construção no actual recinto da EB23 de um edifício para acolher o JI
e o 1ºCEB

Pólo Educativo Integrado de Aguada de Cima

Aquisição de terreno / Construção de raiz

Pólo Educativo Integrado de Valongo do Vouga

Aquisição de terreno / Construção de raiz

Jardim-de-infância de Pedaçães
Jardim-de-infância de Castanheira do Vouga

(sem necessidade de qualquer intervenção)
Acordo com a Junta de Freguesia da Castanheira do Vouga para
aumentarem a área afecta ao JI

Jardim-de-infância de Lomba

(sem necessidade de qualquer intervenção)

Jardim-de-infância de À-dos-Ferreiros

(sem necessidade de qualquer intervenção)

ES/EB3 Adolfo Portela

Programa de Modernização das Escolas Secundárias

ES/EB3 Marques de Castilho

Programa de Modernização das Escolas Secundárias
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Quadro n.º 3.3
Proposta de Reordenamento dos Estabelecimentos de Educação Pré-escolar
ESTABELECIMENTOS
DE ENSINO
J.I.
Aguada de Baixo
Agrupamento
de
Aguada de Cima

Agrupamento
de
Águeda

J.I.
Barrô

Agrupamento
de
Valongo do
Vouga

Transformação das actuais instalações do JI e EB1 no Pólo Educativo Integrado de Aguada de Baixo
Encerramento do actual equipamento e reencaminhamento das crianças para o Pólo Educativo Integrado
de Barrô

J.I.
Lomba

Manutenção do estabelecimento em funcionamento.

J.I.
Águeda

Encerramento do actual equipamento e reencaminhamento das crianças para os novos Pólo Educativo
Integrado de Águeda

J.I.
Borralha

Encerramento do equipamento em funcionamento actualmente e transição das crianças para o Pólo
Educativo Integrado da Borralha

J.I.
Castanheira do Vouga

Manutenção do estabelecimento em funcionamento (que terá melhores condições de funcionamento com
a ocupação de salas que ficarão disponíveis com a ampliação do edifício da Junta de Freguesia).

J.I.
Giesteira

Encerramento do actual equipamento e reencaminhamento das crianças o Pólo Educativo Integrado de
Águeda

J.I.
Recardães

Agrupamento
de
Fermentelos

PROPOSTA

Transformação das actuais instalações do JI e EB1 no Pólo Educativo Integrado de Recardães

J.I.
Espinhel

Encerramento do actual equipamento e reencaminhamento das crianças para o Pólo Educativo Integrado
Pateira Nascente

J.I.
Fermentelos

Encerramento do actual equipamento e reencaminhamento das crianças para o Pólo Educativo Integrado
de Fermentelos

J.I.
Paradela

Encerramento do actual equipamento e reencaminhamento das crianças o Pólo Educativo Integrado
Pateira Nascente

J.I.
Arrancada do Vouga

Encerramento do actual equipamento e reencaminhamento das crianças para o Pólo Educativo Integrado
de Valongo do Vouga

J.I.
Á-dos-Ferreiros

Manutenção do equipamento em funcionamento (que ganhará mais capacidade instalada com o
reencaminhamento dos alunos do 1º CEB para o Pólo Educativo Integrado de Valongo do Vouga)

J.I.
Macinhata do Vouga

Encerramento do actual equipamento e reencaminhamento das crianças para o Pólo Educativo Integrado
de Macinhata do Vouga

J.I.
Mourisca do Vouga

Encerramento do actual equipamento e reencaminhamento das crianças para o Pólo Educativo Integrado
da Trofa

J.I.
Pedaçães

Manutenção do equipamento em funcionamento.

J.I.
Segadães

Encerramento do actual equipamento e reencaminhamento das crianças para o Pólo Educativo Integrado
da Trofa

J.I.
Sernada

Encerramento do actual equipamento e reencaminhamento das crianças para o Pólo Educativo Integrado
de Macinhata do Vouga

J.I.
Trofa

Encerramento do actual equipamento e reencaminhamento das crianças para o Pólo Educativo Integrado
da Trofa

J.I.
Valongo do Vouga

Encerramento do actual equipamento e reencaminhamento das crianças para o Pólo Educativo Integrado
de Valongo do Vouga.
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Quadro n.º 3.4 a)
Proposta de Reordenamento dos Estabelecimentos do 1º CEB
ESTABELECIMENTOS
DE ENSINO
EB1 Aguada de Baixo
EB1 Aguada de Cima
Agrupamento
de
Aguada de
Cima

EB1 Barrô
EB1
Belazaima do Chão
EB1 Lomba
EB1 S. Martinho
EB1 Águeda
EB1 Assequins
EB1 Borralha

Agrupamento
de
Águeda

EB1
Castanheira do Vouga
EB1 Giesteira
EB1
Recardães
EB1
Vale Domingos
EB1 Casal d'Álvaro
EB1 Espinhel
EB1 Óis da Ribeira
EB1 Oronhe

Agrupamento
de
Fermentelos

EB1
Paradela
EB1Piedade

PROPOSTA
Transformação das actuais instalações do JI e EB1no Pólo Educativo Integrado de
Aguada de Baixo
Encerramento do actual equipamento e reencaminhamento dos alunos para o Pólo
Educativo Integrado de Aguada de Cima
Manutenção nas instalações sendo convertidas no Pólo Educativo Integrado de Barrô
Encerramento do actual equipamento e reencaminhamento dos alunos para o Pólo
Educativo Integrado de Aguada de Cima
Encerramento do actual equipamento e reencaminhamento dos alunos para o Pólo
Educativo Integrado de Aguada de Cima
Encerramento do actual equipamento e reencaminhamento dos alunos para o Pólo
Educativo Integrado de Aguada de Cima
Encerramento do actual equipamento e reencaminhamento dos alunos para o Pólo
Educativo Integrado de Águeda
Encerramento do actual equipamento e reencaminhamento dos alunos para o Pólo
Educativo Integrado de Águeda
Manutenção nas instalações sendo convertidas no Pólo Educativo Integrado da Borralha
Encerramento do actual equipamento e reencaminhamento dos alunos para o Pólo
Educativo Integrado de Águeda
Encerramento do actual equipamento e reencaminhamento dos alunos para o Pólo
Educativo Integrado de Águeda
Transformação das actuais instalações do JI e EB 1 no Pólo Educativo Integrado de
Recardães
Encerramento do actual equipamento e reencaminhamento dos alunos para o Pólo
Educativo Integrado de Águeda
Encerramento do actual equipamento e reencaminhamento dos alunos para a EB1 de
Espinhel em 2007/2008
Encerramento do actual equipamento e reencaminhamento dos alunos para o Pólo
Educativo Integrado Pateira Nascente
Encerramento do actual equipamento e reencaminhamento dos alunos para o Pólo
Educativo Integrado da Pateira Nascente1
Encerramento do actual equipamento e reencaminhamento dos alunos para a EB1 de
Águeda em 2007/2008
Encerramento do actual equipamento e reencaminhamento dos alunos para o Pólo
Educativo Integrado de Pateira Nascente
Encerramento do actual equipamento e reencaminhamento dos alunos para a EB1 de
Espinhel em 2007/2008

EB1 Prof. João Rosa

Encerramento do actual equipamento e reencaminhamento dos alunos para o Pólo
Educativo Integrado de Fermentelos

EB1
Prof. Américo Urbano

Encerramento do actual equipamento e reencaminhamento dos alunos para o Pólo
Educativo Integrado de Fermentelos

EB1 Travassô

Encerramento do actual equipamento e reencaminhamento dos alunos para o Pólo
Educativo Integrado Pateira Nascente1

1 Nesta proposta de reordenamento da rede escolar as povoações de Óis da Ribeira e de Travassô passarão a ficar enquadradas na área de
abrangência do Agrupamento de Escolas de Valongo do Vouga por uma questão de acessibilidade física.
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Quadro n.º 3.4 b)
Proposta de Reordenamento dos Estabelecimentos do 1º CEB
ESTABELECIMENTOS
DE ENSINO

PROPOSTA

EB1 Arrancada do Vouga

Encerramento do actual equipamento e reencaminhamento dos alunos para
o Pólo Educativo Integrado de Valongo do Vouga

EB1 Á-dos-Ferreiros

Encerramento do actual equipamento e reencaminhamento dos alunos para
o Pólo Educativo Integrado de Valongo do Vouga

EB1 Chãs

Encerramento do actual equipamento e reencaminhamento dos alunos para
a EB1 de Macinhata em 2007/2008

EB1 Macinhata do Vouga

Encerramento do actual equipamento e reencaminhamento dos alunos para
o Pólo Educativo Integrado de Macinhata do Vouga

EB1 Mourisca do Vouga

Encerramento do actual equipamento e reencaminhamento dos alunos para
o Pólo Educativo Integrado da Trofa

EB1 Pedaçães

Encerramento do actual equipamento e reencaminhamento dos alunos para
o Pólo Educativo Integrado da Trofa

EB1 Sernada

Encerramento do actual equipamento e reencaminhamento dos alunos para
a EB1 de Macinhata do Vouga em 2007/2008

EB1
Serém de Cima

Encerramento do actual equipamento e reencaminhamento dos alunos para
o Pólo Educativo Integrado de Macinhata do Vouga

EB1 Serém de Baixo

Encerramento do actual equipamento e reencaminhamento dos alunos para
a EB1 de Serém de Cima em 2007/2008

EB1 Segadães

Encerramento do actual equipamento e reencaminhamento dos alunos para
o Pólo Educativo Integrado da Trofa

EB1 S. Sebastião

Encerramento do actual equipamento e reencaminhamento dos alunos para
o Pólo Educativo Integrado da Trofa

EB1 Valongo do Vouga

Encerramento do actual equipamento e reencaminhamento dos alunos para
o Pólo Educativo Integrado de Valongo do Vouga

Agrupamento
de
Valongo do Vouga

Como se pode verificar nas figuras 3.2 e 3.3 encontra-se identificado de forma distinta dos restantes o
pólos educativos o Pólo Educativo Integrado Serra Sul. Este pólo surge como alternativa à deslocação de
alunos das freguesias serranas para os pólos da zona mais urbana do concelho (nomeadamente de
Castanheira do Vouga para o Pólo de Águeda, e de Belazaima do Chão e Agadão para o Pólo de Aguada
de Cima). Pretende-se que o enquadramento desta alternativa seja reanalisada dentro de três anos (fruto
do processo de monitorização) e caso se continue a justificar, o pólo da Serra Sul será construído para
entrar em funcionamento no ano lectivo 2011/2012, sendo devidamente acauteladas as necessárias
adaptações, em termos de capacidade instalada, entre este pólo e os Pólos de Águeda e de Aguada de
Cima, também previstos para entrarem em funcionamento naquele ano lectivo.
A questão que se pretende levantar surge pelo destas freguesias (Agadão, Belazaima do Chão e
Castanheira) pertencerem à zona serrana do concelho, onde as distancias a percorrer pelos alunos, nas
suas deslocações diárias casa-escola, são maiores, e onde o sistema de transporte público não responde
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eficazmente às necessidades dos alunos e famílias acarretando esforços redobrados para os mesmos
com clara repercussão no empenho e aproveitamento escolar dos alunos.
Oportunamente é ainda de enaltecer o papel que a escola tem para esta zona do concelho e seus
habitantes, assumindo, na maioria dos caso, o único papel dinamizador, de coesão social e de orgulho
das populações locais, cada vez mais penalizadas pelo consecutivo fecho dos serviços e equipamentos
públicos de apoio, cujos habitantes se vêem forçados a recorrer reincidentemente às zonas mais urbanas
para a satisfação de necessidades quase quotidianas.
A criação deste pólo pretende ainda aproveitar as sinergias de novas estratégias de revitalização da zona
serrana, delineadas no âmbito da revisão do Plano Director Municipal do Concelho, e que se traduzem,
entre outras, na promoção das actividades económicas existentes, promoção de novas actividades
económicas baseadas em potencialidades endógenas e de promoção do turismo, as quais visam
igualmente estagnar/reverter a situação de desertificação populacional desta zona.2
Pelas razões até agora apontadas, e com vista ao reordenamento da rede escolar concelhia e à
valorização do percurso escolar dos alunos apresentam-se de seguida os objectivos, e posteriormente os
pressupostos e critérios (capítulo 3.3) que fundamentam as propostas de reordenamento da rede escolar.

3.2. OBJECTIVOS

- Requalificar o parque escolar concelhio – Pretende-se promover a melhoria das condições para as
actividades lectivas em todos os estabelecimentos de ensino, considerando o conjunto da comunidade
educativa

(alunos,

pessoal

docente

e

não

docente).

No

fundo,

e

através

da

construção/ampliação/requalificação dos equipamentos, pretende-se promover a sua adequação às
actuais necessidades do serviço educativo e à sequencialidade dos percursos educativos;
2 O Pólo Educativo Integrado Pré-escolar e 1ºCEB Serra Sul, caso se justifique a sua construção, localizar-se-á numa das três freguesias da sua
áreas de abrangência – Agadão, Belazaima do Chão e Castanheira esta – tendo uma procura previsível, de acordo com as projecções
demográficas para 2010, de 18 alunos relativos à educação pré-escolar e 88 alunos associados ao 1º CEB. Tenso em conta esta possível
procura o pólo a criar disponibilizará uma sala de JI e quatro salas de aula de 1ºCEB (quatro salas de forma a possibilitar uma sala por ano de
escolaridade). Para a concretização desta proposta será necessário a aquisição de terreno para nele se proceder à construção do novo pólo.
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- Modernizar e diversificar a oferta educativa e sócio-educativa existente no concelho – Surgindo
em estreita articulação com o ponto anterior, pretende-se que os estabelecimentos de ensino em
funcionamento no concelho passem a dispor das condições de acolhimento adequadas a uma nova
concepção dos processos educativos; neste sentido, pretende-se que todos os equipamentos passem a
ter condições para funcionamento em horário alargado e capacidade para fornecimento de refeições, mas
também que passem a dispor de infra-estruturas adequadas ao desenvolvimento de determinadas
actividades educativas e/ou sócio-educativas: salas para desenvolvimento da componente de apoio à
família e das actividades de enriquecimento curricular; refeitório/copa; instalações e/ou acesso a
instalações desportivas, acessibilidades a pessoas com mobilidade condicionada.
- Diminuir as situações de isolamento social, tendo em vista a melhoria das condições de socialização
dos alunos e as condições de interacção e partilha entre professores;
- Rentabilizar os meios e recursos disponíveis, procurando articulações e complementaridades que
propiciem a melhoria da oferta educativa, através da qualificação das aprendizagens e da diversificação
das oportunidades pedagógicas e educativas;
- Combater o Insucesso e Abandono Escolar;
- Reduzir o tempo de deslocação residência – escola, através da elaboração de um estudo de
definição de novos percursos associados aos transportes escolares para que estes sejam
preferencialmente não superiores a 15 minutos (estudo que se encontra em elaboração). Este estudo
precaverá a existência de transporte público e transporte privado (com a definição de protocolos entre a
Câmara Municipal, as Juntas de Freguesia, Estabelecimentos Escolares e/ou IPSS), este último mais
direccionado para o transporte de alunos residentes na zona serrada do concelho);
- Promover a frequência da Educação Pré-Escolar;
- Promover a frequência do Ensino Secundário – para além das próprias estratégias definidas
conjuntamente com os estabelecimentos de ensino secundário, propõe-se manter as actuais EB23 com
vista a libertar a capacidade instalada das actuais escolas secundárias, a qual será destinada a alunos
que resolvam atingir/concluir este nível de ensino;
- Aumento da escolaridade da população residente, sobretudo da população activa desempregada
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3.3. PRESSUPOSTOS PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA

Dada a inexistência de dados desagregados relativos ao escalão etário 3-5 anos3, assume-se como
pressuposto de cálculo que este sub-grupo da população corresponde a 75% da projecção da população
do escalão etário 0-5 anos. Assim, a análise relativa à população em idade própria da educação préescolar será sempre efectuada na base dos 75% da população indicada nos quadros relativos à
informação demográfica. Este indicador foi definido por ser a percentagem da população do escalão
etário 0-5 que actualmente frequenta a Educação Pré-Escolar4.
O cálculo para a definição do número de salas de aula dos pólos de educação integrada é feito na base
24 alunos por sala como margem de manobra de uma sala para precaver situações em que as turmas
tenham de funcionar com menos alunos5 em função da dimensão populacional da freguesia em que se
insere o novo pólo. Salvaguarda-se, contudo, que o dimensionamento dos equipamentos é projectado de
forma a não terem uma taxa de ocupação previsível inferior a 80%.
No caso do 1.º CEB é de realçar que se parte do pressuposto que até ao final do período temporal
considerado no âmbito desta proposta de reordenamento (ano lectivo 2015/2016) todos os alunos a
frequentar este nível de ensino deverão estar enquadrados no âmbito dos pólos educativos a constituir.
Quer isto dizer que sempre que um pólo educativo entre em funcionamento, todos os alunos que
frequentem os estabelecimentos de ensino das áreas geográficas a afectar a esse pólo deverão,
preferencialmente e salvo situações especiais, ser reencaminhados, procedendo-se, assim, ao
encerramento das EB1 respectivas.
Ainda no que respeita aos pólos educativos, e por associação com o objectivo de optimização dos
recursos, constitui outro pressuposto fundamental da presente proposta, a possibilidade de maximizar as
situações de partilha de equipamentos e infra-estruturas, isto é, a utilização conjunta por alunos de

3

Os dados cedidos pelo Instituto Nacional de Estatística referem-se ao escalão dos 0 aos 5 anos.
O cálculo da taxa de frequência (75%) é igual ao número de crianças a frequentar o ensino pré-escolar no ano lectivo 2006/2007 a dividir pela
população residente, com idade compreendida entre os 0 e os 5 anos, prevista para 2010 (utilizou-se as projecções demográficas para 2010 por,
na ausência de dados estatísticos para o ano 2006 ou de 2007, este ser o ano mais próximo do corrente ano lectivo)
5 Situações em que seja necessária a Integração de alunos com necessidades educativas especiais ou em que o nº de alunos por anos reduza o
nº de alunos por turma
4
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diferentes níveis de ensino, das mesmas infra-estruturas (por exemplo, instalações desportivas,
refeitórios, bibliotecas, etc.).

3.4. CRITÉRIOS PARA A FUNDAMENTAÇÃO DA PROPOSTA

De forma a serem alcançados os objectivos atrás enunciados, a elaboração da presente proposta de
reordenamento da rede escolar concelhia foi feita tendo por base os critérios abaixo indicados.
Educação pré-escolar
•

Privilegiar as situações de proximidade entre os estabelecimentos de ensino
(jardins-de-infância) e os locais de residência das famílias (freguesias). Decorre este
critério do facto de se considerar que esta proximidade continua a ser um factor
fundamental para algumas famílias, sendo, por isso, um elemento relevante para as
taxas de pré-escolarização no concelho. Quer isto dizer que, conforme o disposto no
ponto seguinte, se opta pelo encerramento apenas dos jardins-de-infância frequentados
por menos de 10 crianças, minimizando assim a possibilidade das famílias optarem
pela não inscrição dos seus educandos na educação pré-escolar (o que representaria
um agravamento). Sempre que numa freguesia coexista a oferta de ensino pré-escolar
em pólo educativo integrado com a de jardim-de-infância ‘isolado’, privilegiar-se-á a
opção pelo primeiro, sem que isto ponha em causa o princípio da proximidade.

•

Garantir, sempre que possível, o funcionamento dos jardins-de-infância com uma
frequência superior a 10 crianças. Quer isto dizer, então, que se aponta no sentido
do encerramento gradual dos estabelecimentos com um número reduzido de crianças
(inferior a 10), uma vez que se considera que tal tenderá a traduzir uma situação de
isolamento social grave das crianças e, por essa via, carências em termos dos factores
de socialização.

•

Assegurar, sempre que possível, que os estabelecimentos em funcionamento
dispõem de condições de acolhimento para a Componente de Apoio à Família.

Os critérios fundamentais que determinam o encerramento de um jardim-de-infância são:
frequência inferior a 10 alunos e/ou inexistência de instalações para a CAF, e/ou
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inexistência de refeitório, e/ou impossibilidade de ampliação (quando associada a défice
de instalações), e/ou a existência na freguesia de outra resposta pública de ensino préescolar.
1.º Ciclo do Ensino Básico
•

Encerrar gradualmente os estabelecimentos de ensino com menos de 10 alunos,
desde que haja capacidade de acolhimento noutros estabelecimentos e garantindo,
tanto quanto possível, que os alunos são reencaminhados para estabelecimentos com
melhores condições do que as da escola de origem. Sempre que possível, será
privilegiada a transição directa dos alunos para os pólos escolares.

•

Encerrar tendencialmente os estabelecimentos de ensino com menos de três
salas.

•

Privilegiar a manutenção dos estabelecimentos que, pelas infra-estruturas já
existentes e/ou pelas possibilidades físicas de ampliação do espaço, se possam
assumir no futuro como pólos educativos integrados. Este critério assume, pois,
especial relevância na perspectiva da rentabilização e da optimização dos recursos
existentes.

Os critérios fundamentais que determinam o encerramento de uma EB1 são: frequência
inferior a 10 alunos, e/ou duas ou mesmos salas de aula em funcionamento, e/ou
inexistência de instalações para as AEC, e/ou inexistência de refeitório, e/ou
impossibilidade de ampliação (quando associada a défice de instalações), e/ou todas as
escolas EB1 têm de estar enquadradas em pólos educativos integrados.
2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário
•

O diagnóstico não pôs em evidência a necessidade de se procederem a alterações à
rede escolar concelhia do 2.º e 3.º CEB, e do ensino secundário, pelo não serão
propostas mudanças6.

6

A este nível, a única excepção será a da actual EB23 Artur Nines Vidal (Agrupamento de Escolas de Fermentelos) que se justifica, como se

detalhará aquando da fundamentação das propostas, pela rentabilização do equipamento escolar existente e respectiva capacidade instalada e
de ampliação, e ainda por no recinto desta escola haver disponível terrenos suficiente para a construção de instalações destinadas ao ensino
pré-escolar e 1º CEB, sendo assim criado um novo pólo educativo integrado.
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3.5. FUNDAMENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR

3.5.1. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AGUADA DE CIMA

EB23 DE AGUADA DE CIMA

LOCALIZAÇÃO
Freguesia de Aguada de Cima
DATA PREVISTA DE ENTRADA EM FUNCIONAMENTO
Em Funcionamento
ÁREA DE ABRANGÊNCIA
A área de abrangência corresponde, ao nível do 2.º e 3.º CEB, às freguesias de Agadão, Aguada
de Baixo, Aguada de Cima, Barrô e Belazaima do Chão.
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO ACTUALMENTE ENQUADRADOS NA
ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA EB23
EB23 de Aguada de Cima
INTERVENÇÕES PREVISTAS
Sem qualquer intervenção
ESTIMATIVA DE CUSTO
0€
CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL
Quadro nº 3.5
Síntese da Rede Educativa Pública e Privada da Área de abrangência da EB23 de Aguada de Cima
Estabelecimento
EB23 Aguada de Cima
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N.º
Alunos

N.º
Salas

Capacidade

392
25
576
Fonte: Agrupamentos de Escolas – Janeiro 2007

Taxa
Ocupação%
68
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PROJECÇÕES DEMOGRÁFICAS – PROCURA PREVISTA
Quadro nº 3.6
Projecções Demográficas da População em Idade Escolar para a Área de Abrangência
da EB23 de Aguada de Cima
Freguesia

Escalão

2010

Agadão

[10 - 15[

17

Aguada de Cima

[10 - 15[

182

Aguada de Baixo

[10 - 15[

106

Barrô

[10 - 15[

106

Belazaima do Chão

[10 - 15[

18

Total

[10 - 15[

429

Considerando as projecções demográficas e a capacidade instalada da actual EB23, considera-se
suficiente a oferta existente.
CRITÉRIOS DE REORDENAMENTO
Quadro n.º 3.7
Critérios de Reordenamento
Critérios

EB23
Aguada de Cima

Menos de 10 alunos

Não

Duas ou menos Salas de Aula

Não

Inexistência de Sala para CAF / Sala de AEC

_

Inexistência Refeitório

Não

Inexistência de Instalações para a prática de actividades desportivas
cobertas

Sim

Impossibilidade de ampliação (efectivas ou por encerramento de
estabelecimento de ensino confinante)

Sim

Havendo Pólo (na freguesia no caso de Jardim-de-infância e na área
de abrangência no caso do 1.º CEB) todo o s Jardins-de-infância e 1.º
CEB tem de estar integrado no Pólo.

-

Justificação para Opções em Termos de Encerramentos e Reencaminhamentos
EB23 Aguada de Cima – As instalações existentes são necessárias e suficientes para a procura
prevista mantendo-se a actual EB23 em funcionamento.
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PÓLO EDUCATIVO INTEGRADO PRÉ-ESCOLAR E 1º CEB DE AGUADA DE BAIXO

LOCALIZAÇÃO
Freguesia de Aguada de Baixo
DATA PREVISTA DE ENTRADA EM FUNCIONAMENTO
Ano Lectivo 2009/2010
ÁREA DE ABRANGÊNCIA
Freguesia de Aguada de Baixo
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO ACTUALMENTE ENQUADRADOS NA
ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO FUTURO PÓLO
JI de Aguada de Baixo
EB1 de Aguada de Baixo
INTERVENÇÕES PREVISTAS
Ampliação e requalificação das instalações actuais com vista à sua adaptação às novas exigências
legais (intervenções constantes do Anexo IX)
ESTIMATIVA DE CUSTO
392 450 €

7

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL
Actualmente a educação pré-escolar da rede pública e o 1.º CEB são leccionados no mesmo
edifício, funcionando o JI privado num terreno contíguo do JI e EB1. O actual edifício será
convertido em pólo educativo integrado.

7

Esta estimativa diz respeito exclusivamente às obras de ampliação necessárias e descriminadas no Anexo IX bem como à aquisição de

mobiliário escolar, material didáctico e equipamento informático destinado a apetrechar os novos espaços criados. Este custo será actualizado
mediante a elaboração do projecto de execução o qual incluirá para além do custo das obras de ampliação, o custo de obras de
adaptação/recuperação das instalações existentes.
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Quadro nº 3.8
Síntese da Rede Educativa Pública e Privada da Freguesia de Aguada de Baixo
N.º
Alunos

N.º
Salas

Capacidade

Taxa
Ocupação%

JI Público

36

2

50

72

JI (IPSS - CSIAB)

48

3

66

73

EB1 Aguada de Baixo

117

6

144

78

Estabelecimento

Fonte: Agrupamentos de escolas e IPPS’s – Janeiro 2007

PROJECÇÕES DEMOGRÁFICAS – PROCURA PREVISTA
Quadro nº. 3.9
Projecções Demográficas para 2010 e 2015 da População em Idade Escolar
Freguesia de Aguada de Baixo
Freguesia

Escalão

2010

Aguada de Baixo

[0 - 5[

59

[5 - 10[

96

3–58

45

[5 - 10[

96

Total
Fonte: CMA – Estudos Sectoriais da Revisão do P.D.M.

Considerando as projecções demográficas, a existência de um JI privado e a procura destas
respostas educativas por parte da população dos concelhos vizinhos (comprovados pelos fluxos de
entrada de alunos no concelho) a oferta existente é suficiente sendo do apenas necessário adaptar
o actual estabelecimento aos novas exigências legais conforme constante da avaliação constante
do Anexo IX

8 O grupo etário dos 3 aos 5 anos corresponde a 75% do grupo etário dos 0 aos 5 de acordo com os pressupostos da presente proposta
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CRITÉRIOS DE REORDENAMENTO
Quadro n.º 3.10
Critérios de Reordenamento
JI
Aguada de Baixo

EB1
Aguada de Baixo

Não

Não

-

Não

Inexistência de Sala para CAF / Sala de AEC

Não

Sim

Inexistência Refeitório

Sim

Sim

Inexistência de Instalações para a prática de actividades
desportivas cobertas

Não

Não

Impossibilidade de ampliação (efectivas ou por encerramento
de estabelecimento de ensino confinante)

Não

Não

Havendo Pólo (na freguesia no caso de Jardim-de-infância e
na área de abrangência no caso do 1.º CEB) todo o s Jardinsde-infância e 1.º CEB tem de estar integrado no Pólo.

Sim

Sim

CRITÉRIOS
Menos de 10 alunos
Duas ou menos Salas de Aula

Face à aplicação dos critérios e à construção das instalações em falta, os dois estabelecimentos
constituem-se num Pólo Educativo integrado Pré-escolar e 1.º CEB.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO
Os dois estabelecimentos de ensino funcionam nos moldes actuais e paralelamente proceder-se-á
construção das instalações em falta. O ano lectivo 2009/2010 será o primeiro ano de
funcionamento do Pólo Educativo Integrado Pré e 1º CEB de Aguada de Baixo
Justificação para Opções em Termos de Encerramentos e Reencaminhamentos
Jardim-de-infância de Aguada de Baixo e EB1 de Aguada de Baixo – Em virtude das infraestruturas já existentes, e possibilidades físicas de ampliação do espaço, e na perspectiva da
rentabilização e da optimização dos recursos existentes estes dois estabelecimentos de ensino
constituem-se como pólo educativo integrado.
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PÓLO EDUCATIVO INTEGRADO PRÉ –ESCOLAR E 1.º CEB DE AGUADA DE CIMA

LOCALIZAÇÃO
Freguesia de Aguada de Cima
DATA PREVISTA DE ENTRADA EM FUNCIONAMENTO
Ano Lectivo 2011/2012
ÁREA DE ABRANGÊNCIA
A área de abrangência corresponde, ao nível da educação pré-escolar às freguesias de Aguada de
Cima e Belazaima do Chão, ao nível do 1.º CEB, às freguesias de Agadão, Aguada de Cima e
Belazaima do Chão.
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO ACTUALMENTE ENQUADRADOS NA
ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO FUTURO PÓLO
EB1 de Lomba
EB1 de Aguada de Cima
EB1 de Belazaima do Chão
EB1 de S. Martinho
INTERVENÇÕES PREVISTAS
Aquisição de terreno, confinante com a actual EB23 de Aguada de Cima, destinado à construção
do Pólo Educativo Integrado Pré-Escolar e 1º CEB, com capacidade equivalente a 11 salas de
aula destinada ao 1º CEB e 2 salas destinada a Jardim-de-Infância, e com todas as instalações
complementares necessárias ao normal funcionamento destes níveis de ensino.
ESTIMATIVA DE CUSTO
1 662 421 €
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CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL
Quadro nº 3.11
Síntese da Rede Educativa Pública e Privada da Área de abrangência do Futuro Pólo
Fonte: Agrupamentos de escolas e IPPS’s – Janeiro 2007
Estabelecimento
JI Privado (IPSS - LAAC)

N.º
Alunos

N.º
Salas

Capacidade

Taxa
Ocupação%

72

3

66

109

JI Privado (IPSS – CSBC)

18

1

22

82

EB1 São Martinho

26

2

50

52

EB1 Aguada de Cima

149

10

250

60

EB1 Belazaima do Chão

26

3

75

35

EB1 Lomba

14
1
24
Fonte: Agrupamentos de Escolas – Janeiro 2007

56

PROJECÇÕES DEMOGRÁFICAS – PROCURA PREVISTA
Quadro nº 3.12
Projecções Demográficas da População em Idade Escolar
para a Área de Abrangência do Futuro Pólo
Freguesia

Escalão

2010

Agadão

[5 - 10[

14

Aguada de Cima
Belazaima do Chão
TOTAL

[0 - 5[

154

[5 - 10[

205

[0 - 5[

24

[5 - 10[

18

3–59

134

[5 - 10[

237

Estudos Sectoriais da Revisão do P.D.M.

Considerando as projecções demográficas, assim como o facto de existir oferta da rede préescolar privada na freguesia com capacidade para 88 crianças considera-se que apenas se será
necessário a criação de oferta equivalente a duas sala de JI pública. Para o 1ºCEB criar-se-á uma
oferta de 11 salas aula em virtude de Aguada de Cima ser das freguesias com maior dinâmica
populacional do concelho e maior grau de autonomia em relação à sede do concelho (capitulo 1.2
e 1.4).

9

O grupo etário dos 3 aos 5 anos corresponde a 75% do grupo etário dos 0 aos 5 de acordo com os pressupostos da presente proposta
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CRITÉRIOS DE REORDENAMENTO
Quadro n.º 3.13
Critérios de Reordenamento

Não
Sim
Sim
Sim

Não
Não
Não
Sim

EB1
Belazaima do
Chão
Não
Sim
Sim
Sim

Sim

Não

Sim

Não

Impossibilidade de ampliação (efectivas ou por
encerramento de estabelecimento de ensino
confinante)

Não

Sim

Não

Não

Havendo Pólo (na freguesia no caso de Jardimde-infância e na área de abrangência no caso do
1.º CEB) todo o s Jardins-de-infância e 1.º CEB
tem de estar integrado no Pólo.

Sim

Sim

Sim

Sim

Critérios
Menos de 10 alunos
Duas ou menos Salas de Aula
Inexistência de Sala para CAF / Sala de AEC
Inexistência Refeitório
Inexistência de Instalações para a prática de
actividades desportivas cobertas

EB1
EB1
São Martinho Aguada de Cima

EB1
Lomba
Não
Sim
Não
Não

Face à aplicação dos critérios, encerram as EB1 de Lomba, Belazaima, Aguada de Cima e São
Martinho e os alunos serão redireccionados para o novo Pólo Educativo Integrado de Aguada de
Cima
O ano lectivo 2011/2012 será o primeiro ano de funcionamento do Pólo Educativo Integrado Pré escolar e 1º CEB de Aguada de Cima
Justificação para Opções em Termos de Encerramentos e Reencaminhamentos
EB1 São Martinho - Pelo critério duas ou menos salas de aula, inexistência de salas de AEC,
inexistência de refeitório, inexistência de Instalações para a prática de actividades desportivas
cobertas e por estar proposto a criação um Pólo Educativo Integrado Pré - escolar e 1º CEB, em
cuja área de abrangência esta EB1 se inclui, esta encerra sendo os alunos reencaminhados para o
pólo.
EB1 Aguada de Cima - Pelo critério de inexistência de refeitório, impossibilidade de ampliação para
acolher as EB1 da área do agrupamento que encerram (EB1 Lomba, EB1 Belazaima do Chão,
EB1 de São Martinho) e por estar proposto a criação um Pólo Educativo Integrado Pré - escolar e
1º CEB, em cuja área de abrangência esta EB1 se inclui, esta encerra sendo os alunos
reencaminhados para o pólo.
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EB1 Belazaima do Chão - Pelo critério duas ou menos salas de aula, inexistência de salas de AEC,
inexistência de refeitório, inexistência de Instalações para a prática de actividades desportivas
cobertas de e por estar proposto a criação um Pólo Educativo Integrado Pré - escolar e 1º CEB,
em cuja área de abrangência esta EB1 se inclui, esta encerra sendo os alunos reencaminhados
para o pólo.
EB1 Lomba - Pelo critério duas ou menos salas de aula e por estar proposto a criação um Pólo
Educativo Integrado Pré - escolar e 1º CEB, em cuja área de abrangência esta EB1 se inclui, esta
encerra sendo os alunos reencaminhados para o pólo.

PÓLO EDUCATIVO INTEGRADO PRÉ-ESCOLAR E 1º CEB DE BARRÔ

LOCALIZAÇÃO
Freguesia de Barrô
DATA PREVISTA DE ENTRADA EM FUNCIONAMENTO
Ano Lectivo 2009/2010
ÁREA DE ABRANGÊNCIA
Freguesia de Barrô
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO ACTUALMENTE ENQUADRADOS NA
ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO FUTURO PÓLO
JI de Barrô
EB1 de Barro
INTERVENÇÕES PREVISTAS
Aquisição de terreno (sensivelmente 600m2) e ampliação e requalificação do recinto escolar
existente de acordo com as novas exigências legais (análise efectuada constante do Anexo IX).
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ESTIMATIVA DE CUSTO
495 650 € 10
CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL
Actualmente a educação pré-escolar da rede pública e o 1.º CEB são leccionados em três edifícios
independentes (dois de EB1 cujo recintos se encontram separados por um arruamento público),
não tendo o edifício do jardim-de-infância as condições para funcionamento adequado da
componente de apoio à família. A EB1 não possui refeitório, o que até à data tem impossibilitado o
fornecimento de refeições.
Quadro nº 3.14
Síntese da Rede Educativa Pública e Privada da Área de Abrangência do Futuro Pólo
N.º
Alunos

N.º
Salas

Capacidade

Taxa Ocupação%

JI Privado - ABARCA

38

2

44

86

JI Barrô (Público)

43

2

50

86

EB1 Barrô

96

6

144

64

Estabelecimento

Fonte: Agrupamentos de Escolas e IPPS’s – Janeiro 2007

PROJECÇÕES DEMOGRÁFICAS – PROCURA PREVISTA
Quadro nº. 3.15
Projecções Demográficas da População em Idade Escolar para as Freguesias
da Área de Abrangência do Futuro Pólo
Freguesia
Barrô

TOTAL

Escalão

2010

[0 - 5[

79

[5 - 10[

107

3 - 5 11

60

[5 - 10[

107

Fonte: CMA – Estudos Sectoriais da Revisão do P.D.M.

10

Esta estimativa diz respeito exclusivamente às obras de ampliação necessárias e descriminadas no Anexo IX bem como à aquisição de

mobiliário escolar, material didáctico e equipamento informático destinado a apetrechar os novos espaços criados. Este custo será actualizado
mediante a elaboração do projecto de execução o qual incluirá para além do custo das obras de ampliação, o custo de obras de
adaptação/recuperação das instalações existentes.
11 O grupo etário dos 3 aos 5 anos corresponde a 75% do grupo etário dos 0 aos 5 de acordo com os pressupostos da presente proposta
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Considerando as projecções demográficas, e a oferta da rede pré-escolar privada (com capacidade
para 44 crianças) e o facto de ser necessário adaptar e ampliar as instalações existentes para
acolher o jardim-de-infância, havendo restrições em termos de espaço disponível, só se justifica a
construção no futuro pólo de uma sala de jardim-de-infância público12. Para o 1º CEB a oferta
existente é suficiente.
CRITÉRIOS DE REORDENAMENTO
Face à aplicação dos critérios e à construção das instalações em falta, os dois estabelecimentos
converter-se-ão num Pólo Educativo Integrado Pré-escolar e 1.º CEB.
Quadro n.º 3.16
Critérios de Reordenamento
Critérios
Menos de 10 alunos

JI Barrô

EB1 Barrô

Não

Não

_

Não

Inexistência de Sala para CAF / Sala de AEC

Sim

Não

Inexistência Refeitório

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Não

Sim

Sim

Duas ou menos Salas de Aula

Inexistência de Instalações para a prática de
actividades desportivas cobertas
Impossibilidade de ampliação (efectivas ou por
encerramento de estabelecimento de ensino
confinante)
Havendo Pólo (na freguesia no caso de Jardimde-infância e na área de abrangência no caso do
1.º CEB) todo o s Jardins-de-infância e 1.º CEB
tem de estar integrado no Pólo.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO
Os dois estabelecimentos de ensino funcionam nos moldes actuais e paralelamente proceder-se-á
à construção, nas actuais instalações da EB1 de Barrô, de todas as instalações necessárias para
este estabelecimento de ensino poder ter a valência de jardim-de-infância, e todas as restantes
indispensáveis ao normal funcionamento de um estabelecimento escolar com educação préescolar e 1º CEB.
O ano Lectivo 2010/2011 será o primeiro ano de funcionamento do Pólo Integrado Pré e 1º CEB de
Barrô
12

Caso se pretenda manter a oferta de pré-escolar existente, e caso seja possível, poderá utilizar-se para o efeito uma sala de EB1, o que não
interfere com a área de ampliação prevista.
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Justificação para Opções em Termos de Encerramentos e Reencaminhamentos
Jardim-de-infância de Barrô e EB1 de Barrô - Em virtude das infra-estruturas já existentes e
possibilidades físicas de ampliação do espaço na EB1 e na perspectiva da rentabilização e da
optimização dos recursos existentes, estes dois estabelecimentos de ensino constituem-se como
pólo educativo integrado. O Jardim-de-infância de Barrô fecha devido à inexistência de salas da
CAF, de refeitório, instalações para a prática desportiva e em virtude da constituição na freguesia
de um pólo com jardim-de-infância.

JARDIM-DE-INFÂNCIA DE LOMBA

LOCALIZAÇÃO
Freguesia de Agadão
DATA PREVISTA DE ENTRADA EM FUNCIONAMENTO
Actualmente em funcionamento
ÁREA DE ABRANGÊNCIA
Freguesia de Agadão
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO ACTUALMENTE ENQUADRADOS NA
ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO JARDIM-DE-INFÂNCIA
JI de Agadão
INTERVENÇÕES PREVISTAS
Não é necessária qualquer intervenção
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ESTIMATIVA DE CUSTO
0€
CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL
Actualmente a educação pré-escolar da rede pública e o 1.º CEB são leccionados no mesmo
edifício.
Quadro n.º 3.17
Síntese da Rede Educativa Pública e Privada da Freguesia de Agadão
Estabelecimento

N.º
Alunos

N.º
Salas

Capacidade

Taxa Ocupação%

11

1

25

44

JI Público

Fonte: Agrupamentos – Janeiro 2007

PROJECÇÕES DEMOGRÁFICAS – PROCURA PREVISTA
Quadro n.º 3.18
Projecções Demográficas da População em Idade Escolar para a Freguesia de Agadão
Escalão

2010

[0 - 5[

17

3 – 5 13

13

Fonte: CMA – Estudos Sectoriais da Revisão do P.D.M.

Considerando as projecções demográficas e os critérios de reordenamento (critério de
proximidade) mantém-se o jardim-de-infância público em funcionamento.

CRITÉRIOS DE REORDENAMENTO
Face à aplicação dos critérios de reordenamento e ainda à luz do critério “Privilegiar as situações
de proximidade entre os estabelecimentos de ensino (jardins-de-infância) e os locais de residência
das famílias (freguesias)” o jardim-de-infância mantém-se em funcionamento.

13 O grupo etário dos 3 aos 5 anos corresponde a 75% do grupo etário dos 0 aos 5 de acordo com os pressupostos da presente proposta
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Quadro nº 3.19
Critérios de reordenamento
Critérios

JI Lomba

Menos de 10 alunos
Duas ou menos Salas de Aula
Inexistência de Sala para CAF / Sala de AEC
Inexistência Refeitório
Inexistência de Instalações para a prática de
actividades desportivas cobertas
Impossibilidade de ampliação (efectivas ou por
encerramento de estabelecimento de ensino
confinante)
Havendo Pólo (na freguesia no caso de Jardimde-infância) todo o s Jardins-de-infância no Pólo.

Não
_
Não
Não
Sim
Não
Não

DESCRIÇÃO DO PROCESSO
O jardim-de-infância, uma vez que observa todos os requisitos para continuar em funcionamento,
mantém-se nos moldes actuais.

3.5.2. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÁGUEDA
EB23 FERNANDO CALDEIRA
LOCALIZAÇÃO
Freguesia de Águeda
DATA PREVISTA DE ENTRADA EM FUNCIONAMENTO
Em funcionamento
ÁREA DE ABRANGÊNCIA
A área de abrangência da EB23 corresponderá às freguesias de Águeda, Borralha, Castanheira do
Vouga, Espinhel e Recardães.
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO ACTUALMENTE ENQUADRADOS NA
ÁREA DE ABRANGÊNCIA PELO FUTURO PÓLO
EB23 Fernando Caldeira
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INTERVENÇÕES PREVISTAS
Não estão previstas quaisquer intervenções
ESTIMATIVA DE CUSTO
00 €
CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL
Quadro n.º 3.20
Síntese da Rede Educativa Pública e Privada da Área de Abrangência do Futuro Pólo
Estabelecimento
EB2,3 F. Caldeira

N.º
Alunos

N.º
Salas

478

36

Capacidade Taxa Ocupação%
864

55

PROJECÇÕES DEMOGRÁFICA – PROCURA PREVISTA
Quadro n.º 3.21
Projecções Demográficas da População em Idade Escolar das Freguesias
da Área Abrangência da EB23
Freguesia

Escalão

2010

Águeda

[10 - 15[

597

Borralha

[10 - 15[

125

Castanheira do Vouga

[10 - 15[

29

Espinhel

[10 - 15[

149

Recardães

[10 - 15[

166

[10 - 15[

1066

TOTAL

Fonte: Estudos Sectoriais da Revisão do P.D.M.

Demograficamente regista-se uma procura previsível superior à capacidade da actual EB23, no
entanto prevê-se que não seja necessário aumentar a oferta existente em virtude de:
a) Existirem mais dois estabelecimentos de ensino na freguesia de Águeda (não agrupados) a
leccionar actualmente o 3º CEB (Escola Secundária Adolfo Portela e Escola Secundária
Marques Castilho) e com a mesma área de Abrangência;
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b) Apesar de direccionados preferencialmente os alunos do 2º e 3º CEB de Espinhel para a EB23
Fernando Caldeira estes poderão, em função da capacidade instalada dos estabelecimentos
existentes frequentar outro estabelecimento de ensino, nomeadamente o futuro pólo de EB23
de Fermentelos, uma vez que ao nível do 1ºCEB estes alunos pertencerão a uma escola não
agrupada. Tal possibilidade justifica-se, tendo em conta a distribuição geográfica das
povoações desta freguesia, as quais umas estão mais próximas da EB23 Fernando Caldeira,
outras mais próximas do futuro Pólo de Fermentelos ou do Instituto Duarte de Lermos.
c)

Existência do Instituto Duarte Lemos localizado na freguesia da Trofa, na proximidade da
Cidade, o qual já possuiu actualmente alunos da freguesia de Águeda (o Instituto Duarte
Lemos tem uma capacidade instalada de 588 alunos os quais poderão responder à procura
quer do agrupamento de escolas de Águeda quer ao Agrupamento de Escolas de Valongo,
sendo que este último apenas necessita de 406 vagas restando para o agrupamento de
Águeda 182, suprimindo assim a lacuna existente).

d) O concelho possui uma oferta de 3276 lugares para alunos do 2º e 3º CEB distribuído pelas
EB23 (incluindo o Instituto Duarte Lemos e excluído as Escolas Secundárias) e uma procura
previsível para o ano de 2010 de 2443 alunos (ver capítulo 2.5). A oferta é suficiente para a
procura
CRITÉRIOS DE REORDENAMENTO
Quadro n.º 3.22
Critérios de reordenamento

Critérios

EB2,3
F.
Caldeira

Menos de 10 alunos

Não

Duas ou menos Salas de Aula

Não

Inexistência de Sala
para CAF / Sala de AEC

-

Inexistência Refeitório

Não

Inexistência de Instalações para a prática de actividades
desportivas cobertas

Não

Impossibilidade de ampliação (efectivas ou por encerramento de
estabelecimento de ensino confinante)
Havendo Pólo (na freguesia no caso de Jardim-de-infância e na
área de abrangência no caso do 1.º CEB) todo o s Jardins-deinfância e 1.º CEB tem de estar integrado no Pólo.
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DESCRIÇÃO DO PROCESSO
O estabelecimento escolar manter-se-á em funcionamento nos moldes actuais.

PÓLO EDUCATIVO INTEGRADO PRÉ –ESCOLAR E 1º CEB Nº1 DE ÁGUEDA
PÓLO EDUCATIVO INTEGRADO PRÉ –ESCOLAR E 1º CEB Nº 2 DE ÁGUEDA
LOCALIZAÇÃO
Freguesia de Águeda
DATA PREVISTA DE ENTRADA EM FUNCIONAMENTO
Ano Lectivo 2009/2010 – O Pólo Educativo Integrado Pré-Escolar e 1ºCEB Nº1 de Águeda
Ano Lectivo 2011/2012 - O Pólo Educativo Integrado Pré-Escolar e 1ºCEB Nº2 de Águeda
ÁREA DE ABRANGÊNCIA
A área de abrangência ao nível da Educação Pré-Escolar corresponde à freguesia de Águeda e ao
nível do 1ºCEB corresponde às freguesias de Águeda, Castanheira do Vouga e ao lugar de
Oronhe da freguesia de Espinhel14.
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO ACTUALMENTE ENQUADRADOS NA
ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO FUTURO PÓLO
JI de Águeda
JI da Giesteira
EB1 de Águeda
EB1 de Assequins
EB1 de Castanheira do Vouga
EB1 de Giesteira
EB1 de Oronhe
EB1 de Vale Domingos
14 No decorrer do ano lectivo 2006/2007, aquando da discussão acerca do possível encerramento das EB1 de Oronhe e EB1 de Casal D’Alvaro
por parte do Ministério da Educação, as famílias residentes em Casal D’Alvaro manifestaram a sua vontade em que os filhos estudantes
frequentassem a EB1 de Espinhel, a qual futuramente integrará o Pólo Pateira Nascente, enquanto que os de Oronhe manifestaram a sua
vontade em que os filhos estudantes frequentassem a EB1 de Águeda que em 2010 a qual será abrangida pelo Pólo de Águeda
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INTERVENÇÕES PREVISTAS
Construção de dois Pólos Educativos Integrados com capacidade correspondente a 3 salas de
aula de JI e 14 salas de aula de 1º CEB cada um (uma oferta total de 6 salas de JI e 28 de EB1,
com todas as instalações complementares necessárias ao normal funcionamento destes níveis de
ensino), sendo que um dos quais implica a aquisição de terreno.
ESTIMATIVA DE CUSTO
Pólo Educativo Integrado Pré-Escolar e 1º CEB Nº1 de Águeda – 2 271 882€
Pólo Educativo Integrado Pré-Escolar e 1º CEB Nº1 de Águeda – 1 768 300€
CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL
Actualmente a educação pré-escolar da rede pública é leccionada em dois jardins-de-infância: um,
o de Águeda que funciona num edifício, conjuntamente com a EB1 (edifício Chãs que não possui
qualquer capacidade de ampliação); outro, o da Giesteira, que funciona conjuntamente com a EB1
e que não observa os critérios de reordenamento. Ao nível do 1º CEB os estabelecimentos
escolares com maior capacidade instalada correspondem à EB1 de Águeda, a qual funciona em
dois recintos escolares independentes sem capacidade para acolher, em 2009/2010, o nº de
alunos deslocados.
Quadro n.º 3.23
Síntese da Rede Educativa Pública e Privada da Área de Abrangência do Futuro Pólo
N.º
Alunos
40

N.º
Salas
2

40

100

JI / IPSS - CATRAIO

22

1

22

100

JI / IPSS – B.V.

83

4

88

94
100

Estabelecimento
JI / IPSS – A.B.

Capacidade Taxa Ocupação%

JI / IPSS – C. C.

66

3

66

JI Águeda (Público)

95

4

100

95

JI Giesteira (Público)

20

1

25

80

EB1 Castanheira do Vouga
15
1
24
EB1 de Oronhe
16
2
25
EB1Águeda (Chãs + P3)
410
21
456
EB1 Vale Domingos
49
3
72
EB1Giesteira
51
4
96
EB1Assequins
74
4
96
EB2,3 F. Caldeira
478
36
864
Fonte: Agrupamentos de Escolas – Janeiro 2007

63
32
90
68
53
77
55
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PROJECÇÕES DEMOGRÁFICA – PROCURA PREVISTA
Quadro n.º 3.24
Projecções Demográficas da População em Idade Escolar das Freguesias da
Área Abrangência do Futuro Pólo
Freguesia

Escalão

2010

[0 - 5[

438

[5 - 10[

567

Castanheira do Vouga

[5 - 10[

42

Espinhel (Oronhe)

[5-10[15

29

516

329

[5-10[

638

Águeda

TOTAL

3-

Fonte: Estudos Sectoriais da Revisão do P.D.M.

De acordo com as projecções demográficas a oferta a criar terá de fazer face a uma procura de
329 crianças do ensino pré-escolar e 638 alunos do 1º CEB. A oferta privada ao nível do préescolar é de 216 crianças, tendo a oferta pública que fazer face à restante procura prevista (113
crianças da educação pré-escolar e 638 alunos do 1ºCEB17). Sendo a freguesia de Águeda, e o
seu principal aglomerado corresponde ao centro da cidade homónima, o grande pólo aglutinador
de pessoas, serviços, comércio, e até de actividades económicas de produção (de destacar a
industria e facto de um dos principais espaços industriais do concelho se localizado parcialmente
na freguesia de Águeda – ver capítulo 1.2) justifica a criação de uma oferta total de 6 salas de JI e
28 salas de EB1 distribuído por dois pólos. Propõe-se apenas a criação de dois pólos (um dos
quais a construir no actual terreno da EB1/P3), apesar de possuírem um de nº salas de EB1
superior ao estabelecido pelas Normas para a Concepção e Construção de Instalações Escolares18
para o 1º CEB e pelo Programa Nacional para o Reordenamento da Rede Escolar do Ensino

A população estudante deste escalão etário, no que diz respeito à freguesia de Espinhel só inclui a população estudante da povoação de
Oronhe que, de acordo com os alunos existentes actualmente na EB1 desta povoação, correspondem a 19% do total de alunos das EB1 da
freguesia.
16 O grupo etário dos 3 aos 5 anos corresponde correspondente a 75% do grupo dos 0 aos 5 anos de acordo com o pressuposto da presente
proposta
17 Uma procura de 113 crianças repartidas por dois pólos é igual a 57 crianças para cada pólo, o que corresponde a 3 salas de JI para cada pólo.
Uma procura de 638 alunos repartida por dois pólos é igual a 319 alunos em cada pólo o que corresponde à criação de 14 salas de aula para
cada pólo.
18 Ministério da Educação – Secretaria-Geral, Direcção de Serviços de Instalações e Equipamentos Educativos; Junho de 2005; Normas para
Concepção de Instalações Escolares para o 1ºCiclo do Ensino Básico (Documento de Trabalho)
15
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Básico e da Educação Pré-Escolar19, pelo facto de em termos de evolução da população as
previsões apontarem para uma redução da população residente, que inevitavelmente se vai
reflectir, sobretudo, nos escalões etários mais baixos, ou seja da população em idade escolar.
Neste sentido optou-se por construir apenas dois pólos educativos para a freguesia e sede do
concelho, uma vez que a repartição dos alunos por mais um pólo iria acarretar custos, que mais
tarde, se poderiam assumir como infrutíferos, cuja consequência seria o futuro subaproveitamento
dos estabelecimentos escolares então criados.
CRITÉRIOS DE REORDENAMENTO
Face à aplicação dos critérios, descriminados no quadro seguinte, os JI de Águeda e Giesteira e as
EB1 de Águeda, Castanheira do Vouga, Vale Domingos, Giesteira, Casal d’Álvaro, Oronhe e
Assequins encerram, sendo os alunos reencaminhados para os novos Pólos Educativos Integrados
Pré-Escolar e 1.º CEB.
Quadro n.º 3.25
Critérios de Reordenamento
JI
Águeda

Critérios

Menos de 10 alunos

EB1
JI
EB1
Castanheira
Giesteira
Oronhe
do Vouga

EB1
Águeda

EB1
EB1
EB1
Vale
Giesteira Assequins*
Domingos

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

_

_

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Inexistência de Sala
para CAF / Sala de AEC

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Inexistência Refeitório

Não

Sim

Sim

Sim

Não
(Chãs)
Sim (P3)

Sim

Sim

Sim

Inexistência de Instalações para a prática
de actividades desportivas cobertas

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Não

Sim

Sim
(Chãs)
Não (P3)

Não

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Duas ou menos Salas de Aula

Impossibilidade de ampliação (efectivas ou
por encerramento de estabelecimento de
ensino confinante)
Havendo Pólo (na freguesia no caso de
Jardim-de-infância e na área de
abrangência no caso do 1.º CEB) todo o s
Jardins-de-infância e 1.º CEB tem de estar
integrado no Pólo.

19 http://www.centroescolar.min-edu.pt;

Programa Nacional de Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-

Escolar; Dezembro de 2008
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DESCRIÇÃO DO PROCESSO
Até à entrada em funcionamento dos novos pólos os actuais estabelecimentos escolares
funcionarão nos moldes actuais, sendo estes encerrados progressivamente a partir do momento
em que não se justifique a sua manutenção.
Justificação para Opções em Termos de Encerramentos e Reencaminhamentos
Jardim-de-Infância de Águeda e Jardim-de-Infância da Giesteira - Face à aplicação dos critérios de
reordenamento, nomeadamente em termos de incapacidade de ampliação e em virtude da criação
de dois Pólo Educativo Integrado na Freguesia de Águeda com Jardim-de-Infância, o JI de Águeda
encerrará, bem como o JI da Giesteira, cujas instalações deste ultimo já não observem
actualmente os critérios de reordenamento (inexistência de salas de AEC e inexistência de
refeitório).
EB1 de Oronhe - em função do critério de duas ou menos salas de aula disponíveis, inexistência
de salas de AEC, inexistência de refeitório, inexistência de Instalações para a prática de
actividades desportivas cobertas e por estar proposta a criação um Pólo Educativo Integrado PréEscolar e 1.º CEB, em cuja área de abrangência se propõe que esta EB1 se inclui, encerra sendo
os alunos reencaminhados para o pólo.
A EB1 Águeda – encontra-se distribuída por dois edifícios escolares: o edifício Chãs obedece a
todos os critérios de reordenamento, no entanto não possui capacidade de ampliação para ser
uma das escolas de acolhimento das EB1 da cidade que se propõe encerrar. O edifício P3 não
possui refeitório e a sua capacidade instalada não é suficiente para acolher o número de alunos
deslocados. Neste sentido propõe-se o encerramento da EB1 de Águeda e o consequente
encaminhamento dos alunos para os novos pólos educativos integrado, em cuja área de
abrangência esta EB1 se inclui.
EB1 Castanheira do Vouga - em função do critério de duas ou menos salas de aula disponíveis,
inexistência de salas de AEC, inexistência de refeitório e por estar proposta a criação de um Pólo
Educativo Integrado, em cuja área de abrangência esta EB1 se inclui, encerra sendo os alunos
reencaminhados para o pólo.
EB1 Giesteira - em função do critério de inexistência de salas de AEC, inexistência de refeitório,
inexistência de instalações para a prática de actividades desportivas cobertas e por estar proposta
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a criação um Pólo Educativo Integrado, em cuja área de abrangência esta EB1 se inclui, encerra
sendo os alunos reencaminhados para o pólo.
EB1 Vale Domingos - em virtude da inexistência de salas de AEC, inexistência de refeitório,
inexistência de instalações para a prática de actividades desportivas cobertas e por estar proposta
a criação um Pólo Educativo Integrado, em cuja área de abrangência esta EB1 se inclui, encerra
sendo os alunos reencaminhados para o pólo.
A EB1 Assequins - devido à inexistência de salas de AEC, inexistência de refeitório e por estar
proposta a criação um Pólo Educativo Integrado, em cuja área de abrangência esta EB1 se inclui,
encerra sendo os alunos reencaminhados para o novo pólo. No entanto e até à construção do 2º
pólo de Águeda esta terá que se manter em funcionamento prevendo-se a construção de um
refeitório de modo a garantir as condições mínimas de funcionamento deste estabelecimento de
ensino (32000€ de estimativa orçamental).

PÓLO EDUCATIVO INTEGRADO PRÉ-ESCOLAR E 1º CEB DE BORRALHA
LOCALIZAÇÃO
Freguesia de Borralha
DATA PREVISTA DE ENTRADA EM FUNCIONAMENTO
Ano Lectivo 2009/2010
ÁREA DE ABRANGÊNCIA
Freguesia da Borralha
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO ACTUALMENTE ENQUADRADOS NA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA DO FUTURO PÓLO
JI da Borralha
EB1 da Borralha
INTERVENÇÕES PREVISTAS
Ampliação e requalificação do estabelecimento escolar existente de acordo com as novas
exigências legais (análise efectuada constante do Anexo IX), nomeadamente refeitório.
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ESTIMATIVA DE CUSTO
573 650 €

20

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL
Actualmente o recinto escolar possui um edifício destinado à EB1 e outro destinado ao JI, ambos
encontram-se a ser utilizados pelo 1º CEB em virtude da falta de capacidade do edifício da EB1. O
JI encontra-se a funcionar no edifício da Junta de Freguesia da Borralha sem condições para
funcionamento adequado da componente de apoio à família. O edifício da EB1 não possui
refeitório, o que até à data tem impossibilitado o fornecimento de refeições, necessitando ainda de
uma sala de aula visto que, actualmente, para poder funcionar em horário normal está a ocupar
uma sala do novo edifício de jardim-de-infância (uma das duas existentes) existente no recinto da
EB1.
Quadro n.º 3.26
Síntese da Rede Educativa Pública e Privada da Freguesia de Borralha
Estabelecimento
JI / IPSS - CSFACR

N.º
Alunos
20

N.º
Salas
3

Capacidade
60

Taxa
Ocupação%
33

JI / IPSS -CSPB

31

2

35

89

JI Borralha (Público)

25

1

25

100

EB1 Borralha

102

521

120

85

Fonte: Agrupamentos de Escolas – Janeiro 2007

PROJECÇÕES DEMOGRÁFICA – PROCURA PREVISTA
Quadro n.º 3.27
Projecções Demográficas da População em Idade Escolar para a Freguesia da Borralha
Freguesia
Borralha
TOTAL

Escalão

2010

[0 - 5[

74

[5 - 10[

100

3 - 522

56

[5 - 10[

100

Fonte: CMA – Estudos Sectoriais da Revisão do P.D.M.
20

Esta estimativa diz respeito exclusivamente às obras de ampliação necessárias e descriminadas no Anexo IX bem como à aquisição de

mobiliário escolar, material didáctico e equipamento informático destinado a apetrechar os novos espaços criados. Este custo será actualizado
mediante a elaboração do projecto de execução o qual incluirá para além do custo das obras de ampliação, o custo de obras de
adaptação/recuperação das instalações existentes.
21 Actualmente a EB1 só dispõe de quatro salas destinadas ao 1ºCEB estando a ocupar as instalações inicialmente construídas com destino ao
JI (uma sala).
22 O grupo etário dos 3 aos 5 anos corresponde a 75% do grupo etário dos 0 aos 5 de acordo com os pressupostos da presente proposta
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Considerando as projecções demográficas e a oferta da rede pré-escolar privada, mantém-se a
oferta de jardim-de-infância público existente, a qual é de duas salas de aula. Ao nível do 1º CEB
serão necessárias 5 salas de aula.
CRITÉRIOS DE REORDENAMENTO
Face à aplicação dos critérios (descriminados no quadro seguinte) e à construção das instalações
em falta, os dois estabelecimentos constituem-se num Pólo Educativo Integrado Pré-escolar e 1.º
CEB.
Quadro n.º 3.28
Critérios de Reordenamento
Critérios
Menos de 10 alunos

JI Borralha

EB1 Borralha

Não

Não

_

Não

Inexistência de Sala para CAF / Sala de AEC

Sim

Sim

Inexistência Refeitório

Sim

Sim

Inexistência de Instalações para a prática de
actividades desportivas cobertas

Sim

Sim

Impossibilidade de ampliação (efectivas ou por
encerramento de estabelecimento de ensino
confinante)

Sim

Não

Havendo Pólo (na freguesia no caso de Jardimde-infância e na área de abrangência no caso do
1.º CEB) todo o s Jardins-de-infância e 1.º CEB
tem de estar integrado no Pólo.

Sim

Sim

Duas ou menos Salas de Aula

DESCRIÇÃO DO PROCESSO
Os dois estabelecimentos de ensino funcionam nos moldes actuais e paralelamente proceder-se-á
à construção das instalações em falta de acordo com a análise constante do Anexo IX
Justificação para opções em termos de encerramentos e Reencaminhamentos:
Jardim-de-infância de Borralha e EB1 de Borralha - Em virtude das infra-estruturas já existentes e
possibilidades físicas de ampliação do espaço na EB1, acrescido do facto de já existir um novo
edifício de Jardim-de-infância construído no ano lectivo 2005/ 2006 no logradouro da EB1 (que não
foi ocupado como Jardim visto estar a ser utilizado pela própria EB1) para poder funcionar em
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regime normal e na perspectiva da rentabilização e da optimização dos recursos existentes, estes
dois estabelecimentos de ensino, após a realização das obras previstas constituem-se como Pólo
Educativo Integrado Pré/ 1.º CEB.

PÓLO EDUCATIVO INTEGRADO PRÉ-ESCOLAR E 1º CEB DE RECARDÃES
LOCALIZAÇÃO
Freguesia de Recardães
DATA PREVISTA DE ENTRADA EM FUNCIONAMENTO
Ano Lectivo 2009/2010
ÁREA DE ABRANGÊNCIA
Freguesia da Recardães
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO ACTUALMENTE ENQUADRADOS NA
ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO FUTURO PÓLO
JI de Recardães
EB1 de Recardães
INTERVENÇÕES PREVISTAS
Aquisição de terreno com vista a aumentar a área de recreio (défice registado no Anexo V.3) e
ampliação e reformulação do estabelecimento escolar existente de acordo com a análise constante
do Anexo IX
ESTIMATIVA DE CUSTO
122 368 €

23

23

Esta estimativa diz respeito exclusivamente às obras de ampliação necessárias e descriminadas no Anexo IX bem como à aquisição de
mobiliário escolar, material didáctico e equipamento informático destinado a apetrechar os novos espaços criados. Este custo será actualizado
mediante a elaboração do projecto de execução o qual incluirá para além do custo das obras de ampliação, o custo de obras de
adaptação/recuperação das instalações existentes.
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CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL
Actualmente a educação pré-escolar da rede pública e o 1.º CEB são leccionados no mesmo
edifício. O actual edifício será convertido em pólo educativo integrado.
Quadro n.º 3.29
Síntese da Rede Educativa Pública e Privada da Freguesia de Recardães
N.º
N.º
Capacidade
Alunos
Salas
JI / IPSS - CSPR
80
4
80
JI Recardães (Público)
25
1
25
EB1 Recardães
125
7
144
Fonte: Agrupamentos de Escolas – Janeiro 2007
Estabelecimento

Taxa
Ocupação%
100
100
87

PROJECÇÕES DEMOGRÁFICAS – PROCURA PREVISTA
Quadro n.º 3.30
Projecções Demográficas da População em Idade Escolar para nas Freguesias
da Área de Abrangência do Futuro Pólo
Freguesia
Recardães

TOTAL

Escalão

2010

[0 - 5 [

123

[5 - 10[

152

3 - 524

93

[5 - 10[

152

Fonte: CMA – Estudos Sectoriais da Revisão do P.D.M.

Considerando as projecções demográficas, e também a oferta da rede pré-escolar privada na área
de abrangência (com capacidade para 80 crianças), a manutenção da oferta de uma sala de
educação pré-escolar do sub-sector público é considerada suficiente. Para o 1º CEB serão
necessárias 7 salas de aula.
CRITÉRIOS DE REORDENAMENTO
Face à aplicação dos critérios (descriminados no quadro seguinte), os dois estabelecimentos
constituem-se num Pólo Educativo Integrado Pré-escolar e 1.º CEB.
24 O grupo etário dos 3 aos 5 anos corresponde a 75% do grupo etário dos 0 aos 5 de acordo com os pressupostos da presente proposta
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Quadro n.º 3.31
Critérios de Reordenamento
Critérios

JI Recardães

Menos de 10 alunos

EB1 Recardães

Não

Não

_

Não

Inexistência de Sala para CAF / Sala de AEC

Não

Não

Inexistência Refeitório

Não

Não

Inexistência de Instalações para a prática de
actividades desportivas cobertas

Sim

Sim

Impossibilidade de ampliação (efectivas ou por
encerramento de estabelecimento de ensino
confinante)

Sim

Sim

Havendo Pólo (na freguesia no caso de Jardimde-infância e na área de abrangência no caso do
1.º CEB) todo o s Jardins-de-infância e 1.º CEB
tem de estar integrado no Pólo.

Sim

Sim

Duas ou menos Salas de Aula

DESCRIÇÃO DO PROCESSO
Os dois estabelecimentos de ensino funcionarão nos moldes actuais e paralelamente proceder-seá à construção das instalações em falta de acordo com a análise constante do Anexo IX.
Justificação para Opções em Termos de Encerramentos e Reencaminhamentos
Jardim-de-infância de Recardães e EB1 de Recardães - Em virtude das infra-estruturas já
existentes obedecerem a todos os critérios para continuarem em funcionamento e de poderem
recorrer a instalações desportivas de maior dimensão de uma entidade privada vizinha e numa
perspectiva da rentabilização e da optimização dos recursos existentes, estes dois
estabelecimentos de ensino constituem-se como Pólo Educativo Integrado Pré-Escolar e 1.º CEB.

JARDIM-DE-INFÂNCIA DE CASTANHEIRA DO VOUGA

LOCALIZAÇÃO
Freguesia da Castanheira do Vouga
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DATA PREVISTA DE ENTRADA EM FUNCIONAMENTO
Ano Lectivo 2009/2010 (nas novas instalações)
ÁREA DE ABRANGÊNCIA
Freguesia da Castanheira do Vouga
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO ACTUALMENTE ENQUADRADOS NA
ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO JARDIM-DE-INFÂNCIA
JI da Castanheira do Vouga
INTERVENÇÕES PREVISTAS
O jardim-de-infância permanecerá no edifício da Junta de Freguesia, o qual será ampliado de
forma a permitir o normal funcionamento do mesmo.
ESTIMATIVA DE CUSTO
80 400 €
CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL
Actualmente a educação pré-escolar da rede pública é leccionada num edifício que não observa os
critérios para continuar em funcionamento excepto.

Quadro n.º 3.32
Síntese da Rede Educativa Pública e Privada da Freguesia de Castanheira do Vouga
Estabelecimento
JI Público

N.º
Alunos

N.º
Salas

Capacidade

Taxa
Ocupação%

13

1

12

108

Fonte: Agrupamentos de Escolas – Janeiro 2007
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PROJECÇÕES DEMOGRÁFICAS – PROCURA PREVISTA
Quadro n.º 3.33
Projecções Demográficas da População em Idade Escolar para a
Freguesia de Castanheira do Vouga
Escalão

2010

[0 - 5[

29

3 - 525

22

Fonte: CMA – Estudos Sectoriais da Revisão do P.D.M.

Considerando as projecções demográficas mantém-se um jardim-de-infância público de uma sala.
CRITÉRIOS DE REORDENAMENTO
Face à aplicação dos critérios de reordenamento terá de encerrar, mas à luz do critério “Privilegiar
as situações de proximidade entre os estabelecimentos de ensino (jardins-de-infância) e os locais
de residência das famílias (freguesias)” e tendo mais de dez alunos o jardim-de-infância mantémse em funcionamento ocupando mais salas que ficarão disponíveis após a ampliação do edifício da
Junta de Freguesia, ficando suprimidas as carências em termos de instalações que actualmente se
encontram em falta.
Quadro n.º 3.34
Critérios de Reordenamento
Critérios
Menos de 10 alunos
Duas ou menos Salas de Aula

JI Castanheira
do Vouga
Não
_

Inexistência de Sala para CAF / Sala de AEC

Sim

Inexistência Refeitório

Sim

Inexistência de Instalações para a prática de
actividades desportivas cobertas

Sim

Impossibilidade de ampliação (efectivas ou por
encerramento de estabelecimento de ensino
confinante)

Sim

Havendo Pólo (na freguesia no caso de Jardimde-infância e na área de abrangência no caso do
1.º CEB) todo o s Jardins-de-infância e 1.º CEB
tem de estar integrado no Pólo.

Não

25 O grupo etário dos 3 aos 5 anos corresponde a 75% do grupo etário dos 0 aos 5 de acordo com os pressupostos da presente proposta
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DESCRIÇÃO DO PROCESSO
Pelas razões atrás invocadas o jardim-de-infância continuará em funcionamento.

3.5.3. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALONGO DO VOUGA

PÓLO EDUCATIVO INTEGRADO PRÉ E 1.º CEB DE MACINHATA DO VOUGA

LOCALIZAÇÃO
Freguesia de Macinhata do Vouga
DATA PREVISTA DE ENTRADA EM FUNCIONAMENTO
Ano Lectivo 2009/2010
ÁREA DE ABRANGÊNCIA
Freguesia de Macinhata do Vouga
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO ACTUALMENTE ENQUADRADOS NA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA PELO FUTURO PÓLO
JI Macinhata do Vouga
JI de Sernada do Vouga
EB1 de Chãs
EB1 de Macinhata do Vouga
EB1 de Serém de Baixo
EB1 de Serém de Cima
EB1 de Sernada do Vouga
INTERVENÇÕES PREVISTAS
Construção de raiz de um Pólo Educativo Integrado Pré, 1.º CEB para 10 salas de aula (duas de
jardim-de-infância e oito de 1º CEB), dispondo de todas as valências e instalações necessárias ao
funcionamento de um estabelecimento com estes dois níveis de ensino.

GRUPO DE TRABALHO DA C.M.A.

JUNHO 2008

248

CARTA EDUCATIVA DO CONCELHO DE ÁGUEDA

ESTIMATIVA DE CUSTO
1 048 900 €
CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL
Quadro n.º 3.35
Síntese da Rede Educativa Pública e Privada da Freguesia de Macinhata do Vouga
Estabelecimento

N.º
Alunos

N.º
Salas

Capacidade

Taxa
Ocupação%

JI / IPSS - CBESMV

24

1

22

109

JI / IPSS - ASCS

22

1

22

100

JI Macinhata do Vouga

20

1

25

80

JI Sernada do Vouga

10

1

10

100

EB1Macinhata Vouga

75

5

120

63

EB1 Sernada Vouga

12

1

24

50

EB1 Chãs

6

1

24

25

EB1Serém Baixo

9

1

24

38

EB1 Serém Cima

36

2

48

75

Fonte: Agrupamentos de Escolas – Janeiro 2007

PROJECÇÕES DEMOGRÁFICAS – PROCURA PREVISTA
Quadro n.º 3.36
Projecções Demográficas da População em Idade Escolar na
Área de Abrangência do Futuro Pólo
Freguesia
Macinhata do Vouga
TOTAL

Escalão

2010

[0 - 5[

129

[5 - 10[

168

3 – 5 26

97

[5 - 10[

168

Fonte: CMA – Estudos Sectoriais da Revisão do P.D.M.

Tendo em conta a procura prevista apenas será necessária a criação de duas salas de aula para o
JI público (uma vez que a oferta privada é de 44 crianças) e de oito de 1º CEB (uma sala

26 O grupo etário dos 3 aos 5 anos corresponde a 75% do grupo etário dos 0 aos 5 de acordo com os pressupostos da presente proposta
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precavendo situações de alunos com necessidades educativas especiais ou uma maior procura
pública de JI ou EB1, em virtude de Macinhata do Vouga ser uma das Freguesias com mais
habitantes registados entre 1950 e 2001)
CRITÉRIOS DE REORDENAMENTO
Quadro n.º 3.37
Critérios de reordenamento
JI
Macinhata
do Vouga

JI
Sernada
do Vouga

EB1
Macinhata
Vouga

EB1
Sernada
Vouga

Não
_

Não

Não

Não

_

Não

Sim

Inexistência de Sala para CAF / Sala de AEC

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Inexistência Refeitório

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Inexistência de Instalações para a prática de
actividades desportivas cobertas

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Impossibilidade de ampliação (efectivas ou por
encerramento de estabelecimento de ensino
confinante)

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Havendo Pólo (na freguesia no caso de Jardim-deinfância e na área de abrangência no caso do 1.º
CEB) todo o s Jardins-de-infância e 1.º CEB tem
de estar integrado no Pólo.

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Critérios
Menos de 10 alunos
Duas ou menos Salas de Aula

EB1
Serém
Baixo

EB1
Serém
Cima

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

EB1
Chãs

Face à aplicação dos critérios, os jardins-de-infância de Macinhata e de Sernada, bem como as
EB1 de Macinhata do Vouga, Sernada do Vouga, Chãs, Serém de Baixo e Serém de Cima
encerram, sendo os alunos reencaminhados para o novo Pólo Educativo Integrado Pré e 1.º CEB a
construir em terreno já adquirido pela Câmara Municipal.
Justificação para opções em termos de encerramentos e Reencaminhamentos
Jardim-de-infância de Macinhata do Vouga - Pelo critério de inexistência de salas para a
componente de apoio à família, inexistência de refeitório e por estar proposta a criação um Pólo
Educativo Integrado Pré, 1.º CEB, na mesma freguesia, este encerrará sendo as crianças
reencaminhadas para o novo pólo.
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Jardim-de-infância de Sernada do Vouga - Pelo critério de inexistência de salas para a
componente de apoio à família, inexistência de refeitório e por estar proposta a criação um Pólo
Educativo Integrado Pré, 1.º CEB, na mesma freguesia, este encerrará.
EB1 Sernada do Vouga - Por decisão do Ministério da Educação, em virtude do reduzido número
de alunos, a EB1 encerra no ano lectivo 2007/2008, sendo os alunos reencaminhados para a
actual EB1 de Macinhata do Vouga.
EB1 Chãs - Por decisão do Ministério da Educação, em virtude do reduzido número de alunos, a
EB1 encerra no ano lectivo 2007/2008, sendo os alunos reencaminhados para a actual EB1 de
Macinhata do Vouga.
EB1 Serém de Baixo - Por decisão do Ministério da Educação, em virtude do reduzido número de
alunos, a EB1 encerra no ano lectivo 2007/2008, sendo os alunos reencaminhados para a actual
EB1 de Macinhata do Vouga.
EB1 de Macinhata do Vouga - Pelo critério de inexistência de salas para actividades de
enriquecimento curricular, inexistência de refeitório e por estar proposta a criação um Pólo
Educativo Integrado Pré, 1.º CEB, na área de abrangência do pólo, esta encerrará sendo os alunos
reencaminhados para o novo pólo.
EB1 de Serém de Cima - Pelo critério de duas ou menos salas de aula, inexistência de salas para
actividades de enriquecimento curricular, inexistência de refeitório e por estar proposta a criação
um Pólo Educativo Integrado Pré, 1.º CEB, na área de abrangência do pólo, esta encerrará sendo
os alunos reencaminhados para o novo pólo.

PÓLO EDUCATIVO INTEGRADO PRÉ-ESCOLAR E 1º CEB DE VALONGO DO VOUGA

LOCALIZAÇÃO
Freguesia de Valongo do Vouga
DATA PREVISTA DE ENTRADA EM FUNCIONAMENTO
Ano Lectivo 2009/2010
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ÁREA DE ABRANGÊNCIA
A área de abrangência, ao nível da educação pré-escolar corresponde à freguesia de Valongo do
Vouga, ao nível do 1.º CEB corresponde às freguesias de Valongo do Vouga, Préstimo e Macieira
de Alcôba.
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO ACTUALMENTE ENQUADRADOS NA
ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO FUTURO PÓLO
JI de Valongo do Vouga
JI de Arrancada do Vouga
EB1 de À-dos-Ferreiros
EB1 de Arrancada do Vouga
EB1 de Valongo do Vouga
INTERVENÇÕES PREVISTAS
Aquisição de terreno confinante com a actual EB23 de Valongo do Vouga e construção de um
edifício para 12 salas de aula afectas ao 1ºCEB, e 4 salas de jardim-de-infância com todas as
valências necessárias ao seu normal funcionamento, entre as quais instalações para o
desenvolvimento de actividades de complemento e de refeitório. Assim, ficará assegurada a
possibilidade de funcionamento em horário alargado.
ESTIMATIVA DE CUSTO
1 941 643 €
CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL
Quadro n.º 3.38
Síntese da Rede Educativa Pública e Privada da Área de Abrangência do Futuro Pólo
Estabelecimento

N.º
Alunos

N.º
Salas

Capacidade

Taxa
Ocupação%

JI / IPSS - CSPVV

44

2

44

100

JI Valongo do Vouga

25

1

25

100

JI Arrancada do Vouga

70

3

75

93

EB1 Á-dos- Ferreiros

37

2

50

77

EB1 Arrancada do Vouga

139

8

192

72

57
4
96
Fonte: Agrupamentos de Escolas – Janeiro 2007

59

EB1 Valongo do Vouga
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PROJECÇÕES DEMOGRÁFICAS – PROCURA PREVISTA
Quadro n.º 3.39
Projecções Demográficas da População em Idade Escolar das Freguesias da Área de
Abrangência do Futuro Pólo
Freguesia

Escalão

Macieira de Alcôba

[5 - 10[

1

Préstimo

[5 - 10[

39

Valongo do Vouga
TOTAL

2010

[0-5[

179

[5 - 10[

237

3 - 527

135

[5 - 10[

277

Fonte: CMA – Estudos Sectoriais da Revisão do P.D.M.

Demograficamente, e tendo em conta a oferta privada existente justifica-se a criação de 4 salas de
JI públicas e 12 de 1º CEB. No entanto e face ao facto da Freguesia de Valongo do Vouga ser das
freguesias mais populosas do concelho, tendo registado até 2001 um franco crescimento
populacional, possuindo uma capacidade de atractivamente superior à maioria das freguesias do
concelho, justifica-se a criação de 13 salas de EB1, no entanto e tendo em conta que o facto do
número de salas de JI a criar já ultrapassarem o estabelecido28 para a tipologia máxima deste tipo
de estabelecimento de ensino apenas se irão criar as 12 salas para o 1º ciclo do ensino básico.
CRITÉRIOS DE REORDENAMENTO
Face à aplicação dos critérios, e por se prever outra oferta pública de educação pré-escolar e do
1ºCEB os JI de Arrancada do Vouga e de Valongo do Vouga e as EB1 de Á-dos-Ferreiros,
Arrancada do Vouga e Valongo do Vouga encerram, sendo os alunos reencaminhados para o novo
Pólo Educativo Integrado Pré, 1.ºCEB que funcionará na proximidade da actual EB23.

27 O grupo etário dos 3 aos 5 anos corresponde a 75% do grupo etário dos 0 aos 5 de acordo com os pressupostos da presente proposta
28

Normas para Concepção de Instalações Escolares para o 1ºCiclo do Ensino Básico – Documento de Trabalho (Ministério da Educação –

Secretaria-Geral, Direcção de Serviços de Instalações e Equipamentos Educativos; Junho de 2005) Programa Nacional de Requalificação da
Rede Escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar (HTTP://WWW.CENTROESCOLAR.MIN-EDU.PT; Dezembro de 2008)
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Quadro n.º 3.40
Critérios de Reordenamento
Critérios
Menos de 10 alunos
Duas ou menos Salas de Aula

JI de
JI de
Valongo do
Arrancada
Vouga
Não

EB1
Á-dosFerreiros

EB1
Arrancada
do Vouga

EB1
Valongo do
Vouga

EB 2,3
Valongo do
Vouga

Não

Não

Não

Não

Não
Não

-

-

Sim

Não

Não

Inexistência de Sala para CAF / Sala de AEC

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Inexistência Refeitório

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Inexistência de Instalações para a prática de actividades
desportivas cobertas

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Impossibilidade de ampliação (efectivas ou por
encerramento de estabelecimento de ensino confinante)

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Havendo Pólo (na freguesia no caso de Jardim-deinfância e na área de abrangência no caso do 1.º CEB)
todo o s Jardins-de-infância e 1.º CEB tem de estar
integrado no Pólo.

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

DESCRIÇÃO DO PROCESSO
O ano lectivo 2010/2011 é o primeiro ano de funcionamento do futuro pólo
Justificação para Opções em Termos de Encerramentos e Reencaminhamentos
Jardim-de-Infância de Arrancada do Vouga - Dado se prever outra oferta pública de educação préescolar, este encerrará e as crianças serão encaminhadas para o novo Pólo de Valongo do Vouga,
garantindo-se assim o cumprimento do critério de proximidade.
Jardim-de-Infância de Valongo do Vouga - Dado que este jardim-de-infância não observa os
critérios de reordenamento, inexistência de salas de AEC, inexistência de refeitório, e por estar
proposta uma nova oferta de educação pré-escolar na freguesia, este jardim-de-infância encerra
sendo os alunos reencaminhados para o Pólo de Valongo do Vouga.
EB1 Á-dos-Ferreiros - Pelo critério duas ou menos salas de aula, inexistência de salas de AEC,
inexistência de refeitório, inexistência de Instalações para a prática de actividades desportivas
cobertas e por estar proposto a criação um Pólo Educativo Integrado com 1º CEB (em cuja área de
abrangência esta EB1 se inclui), esta encerra sendo os alunos reencaminhados para o pólo.
EB1 Arrancada do Vouga - Pelo critério de inexistência de salas de AEC, impossibilidade de
ampliação para acolher as EB1 da área do agrupamento que encerram (EB1 Valongo, EB1 À dos
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Ferreiros) e por estar proposto a criação um Pólo Educativo Integrado com 1º CEB (em cuja área
de abrangência esta EB1 se inclui), esta encerra sendo os alunos reencaminhados para o pólo.
EB1 Valongo do Vouga - Pelo critério de inexistência de salas de AEC, inexistência de refeitório,
inexistência de Instalações para a prática de actividades desportivas cobertas de e por estar
proposto a criação um Pólo Educativo Integrado com 1.º CEB (em cuja área de abrangência esta
EB1 se inclui), esta encerra sendo os alunos reencaminhados para o pólo.

EB 23 DE VALONGO DO VOUGA

LOCALIZAÇÃO
Freguesia de Valongo do Vouga
DATA PREVISTA DE ENTRADA EM FUNCIONAMENTO
Em Funcionamento
ÁREA DE ABRANGÊNCIA
A área de abrangência corresponde às freguesias de Valongo do Vouga, Préstimo, Macieira de
Alcôba, Macinhata do Vouga, Travassô, Óis da Ribeira, Lamas do Vouga, Segadães e Trofa
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO ACTUALMENTE ENQUADRADOS NA
ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO FUTURO PÓLO
EB23 de Valongo do Vouga
INTERVENÇÕES PREVISTAS
Não se encontram previstas quaisquer intervenções
ESTIMATIVA DE CUSTO
0€
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CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL
Quadro n.º 3.41
Síntese da Rede Educativa Pública e Privada da Área de Abrangência do Futuro Pólo
N.º
Alunos

N.º
Salas

Capacidade

Taxa
Ocupação%

361

21

432

83

572
21
588
Fonte: Agrupamentos de Escolas – Janeiro 2007

97

Estabelecimento
EB 23 Valongo do Vouga
Instituto Duarte de Lemos

PROJECÇÕES DEMOGRÁFICAS – PROCURA PREVISTA
Quadro n.º 3.42
Projecções Demográficas da População em Idade Escolar das Freguesias da Área de
Abrangência do Futuro Pólo
Freguesia

Escalão

Macieira de Alcôba

[10 - 15[

2010
1

Macinhata do Vouga

[10 - 15[

184

Préstimo

[10 - 15[

48

Valongo do Vouga

[10 - 15[

260

Travassô

[10 - 15[

85

Óis da Ribeira

[10 - 15[

35

Lamas do Vouga

[10 - 15[

46

Segadães

[10 - 15[

62

Trofa

[10 - 15[

117

TOTAL

[10 - 15[

838

Fonte: CMA – Estudos Sectoriais da Revisão do P.D.M.

Tendo em conta a oferta já existente ao nível do 2º e 3º CEB (1020 alunos) e a procura prevista
(838) não se justifica o aumento de capacidade dos estabelecimento escolares existentes.
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CRITÉRIOS DE REORDENAMENTO
Quadro n.º 3.43
Critérios de Reordenamento
Critérios

EB 2,3
Valongo do Vouga

Menos de 10 alunos

Não

Duas ou menos Salas de Aula

Não

Inexistência de Sala para CAF / Sala de AEC

Não

Inexistência Refeitório

Não

Inexistência de Instalações para a prática de actividades
desportivas cobertas

Não

Impossibilidade de ampliação (efectivas ou por
encerramento de estabelecimento de ensino confinante)

Não

Havendo Pólo (na freguesia no caso de Jardim-deinfância e na área de abrangência no caso do 1.º CEB)
todo o s Jardins-de-infância e 1.º CEB tem de estar
integrado no Pólo.

-

DESCRIÇÃO DO PROCESSO
O estabelecimento escolar manter-se-á em funcionamento nos moldes actuais.

PÓLO EDUCATIVO INTEGRADO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CEB DE TROFA

LOCALIZAÇÃO
Freguesia da Trofa
DATA PREVISTA DE ENTRADA EM FUNCIONAMENTO
Ano Lectivo 2009/2010
ÁREA DE ABRANGÊNCIA
Freguesia de Trofa, de Segadães, de Lamas do Vouga
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO ACTUALMENTE ENQUADRADOS NA
ÁREA DE ABRANGÊNCIA PELO FUTURO PÓLO
JI de Segadães
JI de Mourisca do Vouga
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JI de Trofa
EB1 de Mourisca
EB1 de Pedaçães
EB1 de S. Sebastião
EB1 de Segadães
INTERVENÇÕES PREVISTAS
Aquisição de terreno na proximidade do Instituto Duarte Lemos e construção de raiz de um Pólo
Educativo Integrado Pré, 1.º CEB para 3 salas de jardim-de-infância e 10 salas do 1ºCEB, e de
todas as instalações adicionais necessárias ao normal funcionamento do futuro pólo.
ESTIMATIVA DE CUSTO
1 743 670 €
CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL
Quadro n.º 3.44
Síntese da Rede Educativa Pública e Privada da Área de Abrangência do Futuro Pólo
N.º
Alunos

N.º
Salas

Capacidade

Taxa
Ocupação%

JI / IPSS Pioneiros

44

2

44

100

JI Segadães

13

1

25

52

JI Trofa

22

1

25

88

JI Mourisca do Vouga

48

2

50

96

EB1 Pedaçães

29

2

48

60

Estabelecimento

EB1 Segadães

39

3

72

54

EB1 S. Sebastião

41

4

96

43

EB1 Mourisca do Vouga

105

4

96

109,3

Instituto Duarte Lemos (Privado)

572

29

588

97,27

Fonte: Agrupamentos de Escolas – Janeiro 2007

PROJECÇÕES DEMOGRÁFICAS – PROCURA PREVISTA
As projecções demográficas indicam uma procura previsível de 118 crianças ao nível do JI (44
crianças serão direccionadas para a oferta privada existente) e 206 alunos ao nível do 1º CEB (9
salas de aula). Contudo a freguesia da Trofa é das freguesias com maior proximidade e relação
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com a Cidade de Águeda, possuindo estabelecimentos escolares como taxa de ocupação igual ou
superior a 100% (EB1 Mourisca), prevê-se a criação de 13 salas de aula, 3 de JI e 10 de 1º CEB.

Quadro n.º 3.45
Projecções Demográficas da População em Idade Escolar das Freguesias das Áreas de
Abrangência do Futuro Pólo
Freguesia

Escalão

2010

Lamas do Vouga

[5 - 10[

18

[0 - 5[

49

Segadães
Trofa
TOTAL

[5 - 10[

67

[0 - 5[

108

[5 - 10[

121

3 – 5 29

118

[5 - 10[

206

Fonte: CMA – Estudos Sectoriais da Revisão do P.D.M.

CRITÉRIOS DE REORDENAMENTO
Quadro n.º 3.46
Critérios de reordenamento

Critérios

Menos de 10 alunos
Duas ou menos Salas de Aula
Inexistência de Sala para CAF / Sala de
AEC
Inexistência Refeitório
Inexistência de Instalações para a prática de
actividades desportivas cobertas
Impossibilidade de ampliação (efectivas ou
por encerramento de estabelecimento de
ensino confinante)
Havendo Pólo (na freguesia no caso de
Jardim-de-infância e na área de
abrangência no caso do 1.º CEB) todo o s
Jardins-de-infância e 1.º CEB tem de estar
integrado no Pólo.

JI
EB1
JI
JI
Mourisca
EB1
EB1
EB1 S.
Mourisca
Segadães Trofa
Pedaçães Segadães Sebastião
do
do
Vouga
Vouga
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

_

_

_

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Face à aplicação dos critérios, os jardins-de-infância de Segadães, Trofa e Mourisca do Vouga,
assim como as EB1 de Pedaçães, Segadães, S. Sebastião e Mourisca do Vouga encerram, sendo

29 O grupo etário dos 3 aos 5 anos corresponde a 75% do grupo etário dos 0 aos 5 de acordo com os pressupostos da presente proposta
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os alunos reencaminhados para o novo Pólo Educativo Integrado Pré e 1.º CEB a construir em
terreno a adquirir pela Câmara Municipal.
DESCRIÇÃO DO PROCESSO
Justificação para Opções em Termos de Encerramentos e Reencaminhamentos
JI Segadães - Pelo critério de inexistência de salas para a componente de apoio à família,
inexistência de refeitório e por estar proposta a criação um Pólo Educativo Integrado Pré, 1.º CEB,
na muito próximo deste, este encerrará sendo as crianças deslocadas para o pólo.
JI Trofa - Pelo critério de inexistência de salas para a componente de apoio à família, inexistência
de refeitório e por estar proposta a criação um Pólo Educativo Integrado Pré, 1.º CEB, na mesma
freguesia, este encerrará sendo as crianças deslocadas para o pólo.
JI Mourisca do Vouga - Apesar do jardim-de-infância cumprir a maioria dos critérios de
reordenamento este não se manterá em funcionamento, pelo critério de existência de um pólo com
ensino Pré-escolar na freguesia, sendo as crianças reencaminhadas para o Pólo da Trofa.
EB1 Pedaçães - Pelo critério de duas ou menos Salas de Aula, inexistência de salas para
actividades de enriquecimento curricular, inexistência de refeitório, e inexistência de capacidade de
ampliação, esta EB1 encerrará sendo os alunos reencaminhados para o Pólo da Trofa.
EB1 Segadães - Pelo critério de duas ou menos salas de aula, inexistência de salas para
actividades de enriquecimento curricular, inexistência de refeitório, e inexistência de capacidade de
ampliação, esta EB1 encerrará sendo os alunos reencaminhados para o Pólo da Trofa.
EB1 S. Sebastião - Pelo critério de inexistência de salas para actividades de enriquecimento
curricular, inexistência de refeitório, e inexistência de capacidade de ampliação, esta EB1
encerrará sendo os alunos reencaminhados para o Pólo da Trofa.
EB1 Mourisca do Vouga - Pelo critério de inexistência de salas de actividades de enriquecimento
curricular, inexistência de refeitório, e inexistência de capacidade de ampliação, esta EB1
encerrará sendo os alunos reencaminhados para o Pólo da Trofa.
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DE PEDAÇÃES
LOCALIZAÇÃO
Freguesia de Lamas do Vouga
DATA PREVISTA DE ENTRADA EM FUNCIONAMENTO
Actualmente em funcionamento
ÁREA DE ABRANGÊNCIA
Freguesia de Lamas do Vouga
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO ACTUALMENTE ENQUADRADOS NA
ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO JARDIM-DE-INFÂNCIA
JI de Pedaçães
INTERVENÇÕES PREVISTAS
Não é necessária qualquer intervenção
ESTIMATIVA DE CUSTO
0€
CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL
Actualmente a educação pré-escolar da rede pública é leccionada num edifício que observa todos
os critérios para continuar em funcionamento.
Quadro n.º 3.47
Síntese da Rede Educativa Pública e Privada da Freguesia de Lamas do Vouga
Estabelecimento

N.º
Alunos

N.º
Salas

Capacidade

Taxa
Ocupação%

JI Público

11

1

25

44

Fonte: Agrupamentos de Escolas – Janeiro 2007
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PROJECÇÕES DEMOGRÁFICAS – PROCURA PREVISTA
Quadro n.º 3.48
Projecções Demográficas da População em Idade Escolar para a
Freguesia de Lamas do Vouga
Escalão

2010

[0 - 5[

24

3 – 5 30

14

Fonte: CMA – Estudos Sectoriais da Revisão do P.D.M.

Considerando as projecções demográficas mantém-se um jardim-de-infância público de uma sala.
CRITÉRIOS DE REORDENAMENTO
Quadro n.º 3.49
Critérios de reordenamento
Critérios
Menos de 10 alunos
Duas ou menos Salas de Aula

JI Pedaçães
Não
_

Inexistência de Sala para CAF / Sala de AEC

Não

Inexistência Refeitório

Não

Inexistência de Instalações para a prática de
actividades desportivas cobertas

Sim

Impossibilidade de ampliação (efectivas ou por
encerramento de estabelecimento de ensino
confinante)

Sim

Havendo Pólo (na freguesia no caso de Jardimde-infância e na área de abrangência no caso do
1.º CEB) todo o s Jardins-de-infância e 1.º CEB
tem de estar integrado no Pólo.

Não

Face à aplicação dos critérios de reordenamento e ainda à luz do critério “Privilegiar as situações
de proximidade entre os estabelecimentos de ensino (jardins-de-infância) e os locais de residência
das famílias (freguesias)” o jardim-de-infância mantém-se em funcionamento.

30 O grupo etário dos 3 aos 5 anos corresponde a 75% do grupo etário dos 0 aos 5 de acordo com os pressupostos da presente proposta
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DESCRIÇÃO DO PROCESSO
O jardim-de-infância manter-se-á dado observar todos os requisitos para continuar em
funcionamento.

JARDIM-DE-INFÂNCIA DE Á-DOS-FERREIROS

LOCALIZAÇÃO
Freguesia do Préstimo
DATA PREVISTA DE ENTRADA EM FUNCIONAMENTO
Actualmente em funcionamento
ÁREA DE ABRANGÊNCIA
Freguesia do Préstimo
Freguesia de Macieira de Alcôba
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO ACTUALMENTE ENQUADRADOS NA
ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO JARDIM-DE-INFÂNCIA
JI de Á dos Ferreiros
INTERVENÇÕES PREVISTAS
Não é necessária qualquer intervenção
ESTIMATIVA DE CUSTO
0€
CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL
Actualmente a educação pré-escolar da rede pública é leccionada num edifício que observa todos
os critérios para continuar em funcionamento.
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Quadro n.º 3.50
Síntese da Rede Educativa Pública e Privada da Freguesia de Préstimo
Estabelecimento

N.º
Alunos

N.º
Salas

Capacidade

Taxa
Ocupação%

23

1

25

92

JI Público

Fonte: Agrupamentos de Escolas – Janeiro 2007

PROJECÇÕES DEMOGRÁFICAS – PROCURA PREVISTA
Quadro n.º 3.51
Projecções Demográficas da População em Idade Escolar na
Área de Abrangência do JI
Escalão

2010

[0 - 5[

31

3 – 5 31

24

Fonte: CMA – Estudos Sectoriais da Revisão do P.D.M.

Considerando as projecções demográficas mantém-se um jardim-de-infância público de uma sala.
CRITÉRIOS DE REORDENAMENTO
Quadro n.º 3.52
Critérios de reordenamento
Critérios
Menos de 10 alunos
Duas ou menos Salas de Aula

JI Ás dos
Ferreiros
Não
_

Inexistência de Sala para CAF / Sala de AEC

Não

Inexistência Refeitório
Inexistência de Instalações para a prática de
actividades desportivas cobertas
Impossibilidade de ampliação (efectivas ou por
encerramento de estabelecimento de ensino
confinante)
Havendo Pólo (na freguesia no caso de Jardimde-infância e na área de abrangência no caso do
1.º CEB) todo o s Jardins-de-infância e 1.º CEB
tem de estar integrado no Pólo.

Não
Sim
Não

Não

31 O grupo etário dos 3 aos 5 anos corresponde a 75% do grupo etário dos 0 aos 5 de acordo com os pressupostos da presente proposta
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Face à aplicação dos critérios de reordenamento e ainda à luz do critério “Privilegiar as situações
de proximidade entre os estabelecimentos de ensino (jardins-de-infância) e os locais de residência
das famílias (freguesias)” o jardim-de-infância mantém-se em funcionamento.
DESCRIÇÃO DO PROCESSO
O jardim-de-infância, dado observar todos os requisitos para continuar em funcionamento,
mantém-se nos moldes actuais.

3.5.4. ESCOLAS NÃO AGRUPADAS
PÓLO EDUCATIVO INTEGRADO PRÉ-ESCOLAR E 1ºCEB PATEIRA NASCENTE

LOCALIZAÇÃO
Numa das três freguesias da Área de Abrangência do Pólo
DATA PREVISTA DE ENTRADA EM FUNCIONAMENTO
Ano Lectivo 2011/2012
ÁREA DE ABRANGÊNCIA
Freguesia de Espinhel, Óis da Ribeira e Travassô32
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO ACTUALMENTE ENQUADRADOS NA
ÁREA DE ABRANGÊNCIA PELO FUTURO PÓLO
Jardim-de-infância de Espinhel
Jardim-de-infância de Paradela
EB1 Casal D’Álvaro
EB1 Espinhel

32

Ao nível do segundo e terceiro ciclo, os alunos residentes nesta freguesia serão distribuídos por vários estabelecimentos de ensino (Instituto
Duarte lemos, Pólo de Águeda, Pólo de Fermentelos), os quais tem oferta para a procura existente. Estas freguesias não se encontram afectas a
um único estabelecimento ao nível destes níveis de ensino em virtude da distribuição geográfica das suas povoações, colocarem umas
povoações mais próximas de um estabelecimento de ensino e outras mais próximas de outros. Pela mesma razão se propôs que o Pólo pré
1ºCEB Pateira nascente se assumisse como um pólo não agrupado evitando que os alunos ao longo do seu percurso escolar mudassem de
agrupamento de Escolas.
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EB1 Paradela
EB1 Piedade
EB1 de Óis da Ribeira
EB1 de Travassô
INTERVENÇÕES PREVISTAS
Construção de um Pólo Educativo Integrado para três salas de jardim-de-infância e dez salas com
o 1º CEB, com todas as valências e instalações necessárias ao normal funcionamento de um
estabelecimento com estes dois níveis de ensino
ESTIMATIVA DE CUSTO
1 568 864 €
CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL
Actualmente a educação pré-escolar da rede pública é leccionada em dois jardins-de-infância, um,
o de Espinhel, que funciona num edifício conjuntamente com a EB1 (que observa todos os critérios
para continuar em funcionamento), outro, o de Paradela que funciona num edifício particular e não
observa os critérios de reordenamento. O 1º CEB é leccionado em seis estabelecimentos
escolares, três com menos de 20 alunos, os quais estão previstos encerrar, por parte do Ministério
da Educação, no fim do ano lectivo 2006/2007.
Quadro n.º 3.53
Síntese da Rede Educativa Pública e Privada da Área de Abrangência do Futuro Pólo
Estabelecimento de Ensino
JI / IPSS - ARCOR

Nº
Alunos

Nº
Salas

Capacidade

Taxa de
Ocupação %

26

1

22

118

JI / IPSS PNSD

49

3

66

74

JI Espinhel

18

1

25

72

JI Paradela

10

1

25

40

EB1 Casal D’Álvaro

17

1

25

68

EB1 Espinhel

17

1

25

68

EB1 Paradela

22

2

50

44

EB1 Piedade

12

1

25

48

EB1 Óis da Ribeira

35

2

50

70

EB1 Travassô

76

4

96

79

Fonte: Agrupamentos de Escolas – Janeiro 2007
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PROJECÇÕES DEMOGRÁFICAS – PROCURA PREVISTA
Quadro n.º 3.54
Projecções Demográficas da População em Idade Escolar da Área de Abrangência da
Futuro Pólo
Freguesia
Espinhel

Óis da Ribeira

Travassô
TOTAL

Escalão

2010

[0-5[

102

[5-10[

123

[0-5[

29

[5-10[

33

[0-5[

58

[5-10[

79

3-533

142

[5-10[

235

Fonte: CMA – Estudos Sectoriais da Revisão do P.D.M.

De acordo com as projecções demográficas e a oferta pré-escolar privada serão criadas três salas
de jardim-de-infância. Para o 1º CEB prevê-se a criação de 10 salas de aula.
CRITÉRIOS DE REORDENAMENTO
Quadro n.º 3.55
Critérios de reordenamento
Critérios
Menos de 10 alunos
Duas ou menos Salas de Aula

JI
Espinhel

JI
Paradela

EB1
Casal
D’Álvaro

EB1
Espinhel

EB1
Paradela

EB1
Piedade

EB1
Óis da
Ribeira

EB1
Travassô

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

-

-

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Inexistência de Sala para CAF / Sala de AEC

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Inexistência Refeitório
Inexistência de Instalações para a prática de
actividades desportivas cobertas
Impossibilidade de ampliação (efectivas ou por
encerramento de estabelecimento de ensino
confinante)

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Havendo Pólo (na freguesia no caso de Jardim-deinfância e na área de abrangência no caso do 1.º
CEB) todo o s Jardins-de-infância e 1.º CEB tem de
estar integrado no Pólo.

33 O grupo etário dos 3 aos 5 anos corresponde a 75% do grupo etário dos 0 aos 5 de acordo com os pressupostos da presente proposta.
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Face à aplicação dos critérios, o Jardim-de-infância de Paradela fecha por ausência de instalações
necessárias ao seu normal funcionamento e por inexistência de possibilidade de ampliação, o
Jardim-de-infância Espinhel fecha por vir a existir uma oferta pública alternativa prevista no futuro
Pólo, a EB1 de Casal D’Álvaro, EB1 da Piedade fecha no fim do ano lectivo 2006/2007, por
iniciativa do Ministério da Educação e por terem um número reduzido de alunos, e as EB1 de
Espinhel, EB1 de Paradela, EB1 de Óis da Ribeira e EB1 de Travassô encerram por não
possuírem condições, instalações ou nº de salas suficientes para, segundo os critérios, se
manterem em funcionamento, e por se propor a oferta dos níveis de ensino correspondentes em
pólo educativo integrado.
DESCRIÇÃO DO PROCESSO
O ano lectivo 2011/2012 é o primeiro ano de funcionamento da Pólo Educativo Integrado Pré
1ºCEB Pateira Nascente
Justificação para Opções em Termos de Encerramentos e Reencaminhamentos
Jardim-de-infância de Espinhel – apesar do jardim-de-infância observar todos os critérios de
reordenamento, encerrará por se propor outra oferta pública de educação pré-escolar no futuro
pólo.
Jardim-de-infância de Paradela - Dado que este jardim-de-infância não observa os critérios de
reordenamento (inexistência de salas de AEC, inexistência de refeitório) e por estar proposta a
manutenção de um jardim-de-infância na freguesia, este jardim-de-infância encerra sendo os
alunos reencaminhados para o de Espinhel.
EB1 Casal d’Álvaro - Pelo critério de duas ou menos salas de aula, inexistência de salas de AEC,
inexistência de refeitório, inexistência de Instalações para a prática de actividades desportivas
cobertas e por estar proposta a criação um Pólo Educativo Integrado pré 1.º CEB, em cuja área de
abrangência se propõe que esta EB1 se inclua, esta encerra sendo os alunos reencaminhados
para o pólo. Cumulativamente o seu encerramento já se encontra previsto pelo Ministério da
Educação no fim do ano lectivo 2006/2007 devido ao seu número reduzido de alunos.
EB1 de Piedade - Pelo critério de duas ou menos salas de aula, inexistência de salas de AEC,
inexistência de refeitório, inexistência de Instalações para a prática de actividades desportivas
cobertas, esta encerra sendo os alunos reencaminhados para o novo pólo. Cumulativamente o seu
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encerramento já se encontra previsto pelo Ministério da Educação no fim do ano lectivo 2006/2007
devido ao seu número reduzido de alunos.
EB1 de Paradela - Pelo critério de duas ou menos salas de aula, inexistência de salas de AEC,
inexistência de refeitório, inexistência de Instalações para a prática de actividades desportivas
cobertas, esta escola encerrará e os alunos serão reencaminhados para o Pólo Educativo
Integrado Pré e 1.º CEB Pateira Nascente, visto ser este o pólo mais próximo, com condições e
capacidade de acolhimento.
EB1 de Espinhel - Pelo critério de duas ou menos salas de aula, inexistência de salas de AEC,
inexistência de Instalações para a prática de actividades desportivas cobertas, esta encerra sendo
os alunos reencaminhados para o futuro Pólo Educativo Integrado por ser o pólo mais próximo com
capacidade de acolhimento.
EB1 Travassô - Pelo critério de inexistência de salas para actividades de enriquecimento curricular,
inexistência de refeitório, e inexistência de capacidade de ampliação, esta EB1 encerrará sendo os
alunos reencaminhados para o Pólo Pateira Nascente.
EB1 Óis da Ribeira - Pelo critério de duas ou menos Salas de Aula, inexistência de salas para
actividades de enriquecimento curricular, inexistência de refeitório, e inexistência de capacidade de
ampliação, esta EB1 encerrará sendo os alunos reencaminhados para o Pólo Pateira Nascente.

PÓLO EDUCATIVO INTEGRADO PRÉ, 1º, 2º E 3º CEB DE FERMENTELOS

LOCALIZAÇÃO
Freguesia de Fermentelos
DATA PREVISTA DE ENTRADA EM FUNCIONAMENTO
Ano Lectivo 2009/2011
ÁREA DE ABRANGÊNCIA
Freguesia de Fermentelos
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ESTABELECIMENTOS DE ENSINO ACTUALMENTE ENQUADRADOS NA
ÁREA DE ABRANGÊNCIA PELO FUTURO PÓLO
Jardim-de-infância de Fermentelos
EB1 João Pires da Rosa
EB1 Américo Urbano
EB23 Artur Nunes Vidal
INTERVENÇÕES PREVISTAS
Ampliação e requalificação do estabelecimento escolar existente de modo a poder acolher três
salas de jardim-de-infância e seis de 1ºCEB, com todas as instalações necessárias ao normal
funcionamento do futuro Pólo Educativo Pré-escolar, 1º, 2º e 3ºCEB.
ESTIMATIVA DE CUSTO
944 400 €
CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL
Quadro n.º 3.56
Síntese da Rede Educativa Pública e Privada da Área de Abrangência do Futuro Pólo
Nº
Alunos

Nº
Salas

Capacidade

Taxa de
Ocupação %

JI / IPSS - A.F.

66

3

63

95

JI de Fermentelos

63

3

66

95

EB1 Prof. João Pires da Rosa

96

4

100

96

EB1 Prof. Américo Urbano

46

2

50

92

EB 2,3 Prof. Artur N. Vidal

238

20

432

55

Estabelecimento de Ensino

Fonte: Agrupamentos de Escolas – Janeiro 2007
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PROJECÇÕES DEMOGRÁFICAS – PROCURA PREVISTA
Quadro n.º 3.57
Projecções Demográficas da População em Idade Escolar da Área de Abrangência da
Futuro Pólo
Escalão

2010

[0-5[

129

34

97

[5-10[

135

[10-15[

139

3-5

Fonte: CMA – Estudos Sectoriais da Revisão do P.D.M.

De acordo com a evolução da população prevista e tendo em conta a oferta privada de educação
pré-escolar não se justifica aumentar a oferta escolar existente, também não fazendo sentido
reduzi-la, uma vez que um dos objectos definidos para a educação pré-escolar corresponde a
promover a frequência deste nível de ensino. Assim prevê-se manter a oferta de três salas de aula
para o JI. Para o 1º CEB serão criadas 6 salas de aula. A capacidade instalada correspondente ao
2º e 3º CEB é suficiente para procura prevista.
CRITÉRIOS DE REORDENAMENTO
Quadro n.º 3.58
Critérios de reordenamento
Critérios
Menos de 10 alunos
Duas ou menos Salas de Aula

JI de
Fermentelos

EB1
Prof. João Pires
da Rosa

EB1
Prof. Américo
Urbano

EB 2,3
Prof. Artur
N. Vidal

Não

Não

Não

Não

_

Não

Sim

Não

Inexistência de Sala para CAF / Sala de AEC

Não

Sim

Sim

Não

Inexistência Refeitório
Inexistência de Instalações para a prática de
actividades desportivas cobertas
Impossibilidade de ampliação (efectivas ou por
encerramento de estabelecimento de ensino
confinante)

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Havendo Pólo (na freguesia no caso de Jardimde-infância e na área de abrangência no caso
do 1.º CEB) todo o s Jardins-de-infância e 1.º
CEB tem de estar integrado no Pólo.

34 O grupo etário dos 3 aos 5 anos corresponde a 75% do grupo etário dos 0 aos 5 de acordo com os pressupostos da presente proposta
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Face à aplicação dos critérios, o Jardim-de-infância de Fermentelos e as EB1 Prof. João Pires da
Rosa e Prof. Américo Urbano encerram, sendo os alunos reencaminhados para o novo pólo
educativo Integrado Pré, 1.º, 2.º e 3.º CEB que funcionará no recinto da actual EB23. Esta escola
possui actualmente um recinto escolar com área disponível e capacidade construtiva suficientes
para acolher o 1º CEB e a educação pré-escolar (29608m2).
DESCRIÇÃO DO PROCESSO
O ano lectivo 2009/2010 é o primeiro ano de funcionamento do Pólo Educativo Integrado de
Fermentelos
Justificação para Opções em Termos de Encerramentos e Reencaminhamentos
Jardim-de-infância de Fermentelos - O actual jardim-de-infância funciona no actual centro cívico de
Fermentelos, partilhando o espaço com a Junta de freguesia e com extensão do centro de saúde.
As duas salas de aula funcionam em pisos separados tendo as crianças que circular pelo exterior
do edifício quando vêm almoçar. A sala em que se desenvolvem as actividades da componente de
apoio à família não obedece às condições de segurança. São estas razões pelas quais se propõe
encerrar o jardim sendo os alunos reencaminhados para o pólo.
EB1 Prof. João Pires da Rosa - Pelo critério de inexistência de salas de AEC, inexistência de
refeitório e por estar proposta a criação de um Pólo Educativo Integrado Pré, 1.º, 2.º e 3.º CEB, em
cuja área de abrangência esta EB1 se inclui, esta encerra sendo os alunos reencaminhados para o
pólo.
EB1 Prof. Américo Urbano - Pelo critério de duas ou menos salas de aula, inexistência de salas de
AEC, inexistência de refeitório, inexistência de Instalações para a prática de actividades
desportivas cobertas e por estar proposta a criação um Pólo Educativo Integrado Pré, 1.º, 2.º e 3.º
CEB, em cuja área de abrangência em que esta EB1 se inclui, esta encerra sendo os alunos
reencaminhados para o pólo.
EB 2,3 Prof. Artur N. Vidal - Dado que a actual EB23 tem capacidade para acolher o JI, e o 1.º, 2.º
e 3.º CEB, e possuindo o respectivo recinto capacidade para a ampliação dos edifícios existentes
esta EB23 será convertida em Pólo Educativo Integrado Pré, 1.º, 2.º e 3.º CEB.
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ES/EB3 ADOLFO PORTELA E MARQUES DE CASTILHO

LOCALIZAÇÃO
Freguesia de Águeda
DATA PREVISTA DE ENTRADA EM FUNCIONAMENTO
Actualmente em Funcionamento

ÁREA DE ABRANGÊNCIA
Ao nível do ensino secundário, abrange todo o concelho, ao nível do 3º CEB a abrange a área
correspondente ao agrupamento de escolas de Águeda, e à freguesia de Espinhel35

INTERVENÇÕES PREVISTAS
Programa de Modernização das Escolas Secundárias

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL
Quadro n.º 3.59
Estabelecimentos de Ensino da Área de Abrangência das Duas ES/EB3 do Concelho

Estabelecimento de Ensino

Nº
Salas

Nº
Alunos

Capacidade

Total

Normais

Nº Turmas

Nº Alunos
24/turma

Nº Alunos
28/turma

Taxa de
Ocupação %

EBS/EB3 Adolfo Portela

1103

53

43

40

960

1120

115 - 98

EBS/EB3 Marques Castilho

1137

47

25

40

960

1120

118 - 101

Total

2240

100

90

80

1920

2240

93 - 100

Fonte: DREC (nº de turmas); Agrupamentos de Escolas – Janeiro 2007

Os alunos do 2º e 3º CEB da freguesia de Espinhel, por questões que se prendem com a distribuição geográfica das várias povoações da
freguesia e com questões de proximidade entre o local de estudo e o local de residência, tanto podem ser direccionados para Águeda como para
o Pólo de Fermentelos ou ainda para o Instituto Duarte Lemos (estabelecimento privado)

35
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PROJECÇÕES DEMOGRÁFICAS – PROCURA PREVISTA
Quadro n.º 3.60
Projecções Demográficas da População em Idade Escolar da Área de Abrangência
das Duas EBS/EB3 do Concelho
Freguesia / Concelho

Escalão

2010

2015

Águeda

[10-15[

597

536

Borralha

[10-15[

125

118

Recardães

[10-15[

166

156

Castanheira do Vouga

[10-15[

29

27

Espinhel

[10-15[

149

141

Concelho

[15-20[

2515

2432

Fonte: CMA – Estudos Sectoriais da Revisão do P.D.M.

Quadro n.º 3.61
Projecções Demográficas da População em Idade Escolar da Área de Abrangência
das Duas EBS/EB3 do Concelho
Escalão
[12-15[

2010

2015

656

602

[15-20[

2515

2432

Total

3103

2971

36

Fonte: CMA – Estudos Sectoriais da Revisão do P.D.M.

As duas ES/EB3 e a EB23 Fernando Caldeira têm uma capacidade superior à procura previsível
para o 3ºCEB (mantendo-se a taxa de frequência actual do ensino secundário). No entanto prevêse que a capacidade instalada a disponibilizar seja direccionada com vista a aumentar a taxa de
frequência do Ensino Secundário. Relativamente ao ensino secundário, as escolas existentes têm
uma capacidade que varia entre os 50% e 63% da população com idade para frequentar este nível
de ensino, em 2010, (61% é a taxa de frequência actual37) consoante se a capacidade seja
definida em função de 24 alunos por turma ou 28 alunos por turma respectivamente. No entanto a
capacidade das escolas secundárias não é suficiente para acolher a totalidade dos alunos
previstos para a classe etária correspondente ao ensino secundário. Assim e em função das
directrizes que vierem a se definidas pelo Ministério da Educação para o este nível de ensino
propõe-se que, as ES/EB3 conjuntamente com o Ministério da Educação, reúnam esforços de
modo a que estas escolas possam usufruir dos benefícios do Programa de Modernização das
36 Os alunos existentes actualmente do 2º e 3º CEB, 38,5% são do 2º CEB e 61.5% são do 3º CEB, ponderações estas que se utilizam para
converter a classe etária dos [10-15 [anos na classe etária dos [10-12 [e dos [12 - 15[
37 Actualmente a população a frequentar o ensino secundário no concelho é de 1538 alunos, que correspondem a 61% da população, entre os 15
e os 19 anos (inclusive), previsível para 2010. Nesta percentagem foram utilizadas as projecções demográficas para 2010 em vez dos dados dos
censos de 2001, por ser o ano mais próximo de 2007.
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Escolas Secundárias com vista a aumentar a capacidade e condições de funcionamento das
mesmas caso venha a ser necessário.
Critérios de Reordenamento
Não se aplicam quaisquer critérios de reordenamento uma vez que as escolas existentes são
suficientes para a procura prevista, tendo estas condições para continuarem em funcionamento
Descrição do Processo
As escolas continuarão a funcionar nos moldes actuais.

3.6. PROGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE FINANCIAMENTO

Como já foi referido anteriormente a implementação das propostas de intervenção constantes do quadro
nº3.2 são faseadas no tempo. As construções de novos edifícios e das ampliações previstas ocorrerão
de modo a permitir a entrada em funcionamento dos estabelecimentos escolares que lhe estão
associados nos anos lectivos de 2009/2010, 2011/2012. È fundamental a criação de condições para que
os Pólos propostos entrem em funcionamento na data prevista. Tal deve-se à inexistência de
estabelecimento escolares capazes de acolher os alunos das escolas que entretanto se propõe encerrar.
Relativamente ao Pólo de Fermentelos a sua entrada em funcionamento para o ano lectivo 2009/2010,
pretende-se também, com a necessidade de evitar a sub ocupação da actual EB23 que eventualmente
poderá ocorrer com o redireccionamento dos alunos da freguesia de Espinhel para os estabelecimento
escolares do Agrupamento de Escolas de Águeda e para o Instituto Duarte Lemos (EB23 privada).
As intervenções previstas dividem-se em três tipos:
•

Ampliações/Adaptações - associadas ao Pólo de Aguada de Baixo; ao Pólo de Barrô,
ao Pólo da Borralha, ao Pólo de Recardães, à construção de um Refeitório para a EB1
de Assequins, permitindo que esta funcione em pleno até à data em que o Pólo de
Águeda tenha capacidade para acolher os alunos provenientes da mesma;

•

Construção de raiz dos Pólos Águeda, Macinhata do Vouga, Trofa, Valongo do Vouga,
Aguada de Cima e da Pateira Nascente;
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•

Construção de edifícios escolares para integrarem conjuntamente com a actual EB23
de Fermentelos o ensino Pré-Escolar e o 1º CEB

As mesmas intervenções estruturam-se no tempo da forma exposta nos quadros seguintes. Os
investimentos necessários, cerca de 14 535 000€ (também constantes do quadro anterior), serão
suportados pela Câmara Municipal de Águeda e por financiamentos do Ministério da Educação.
Quadro n.º 3.62 a)
Quadro de Investimentos – 1ª Fase
HORIZONTE
TEMPORAL

2009/2010

INTERVENÇÕES PREVISTAS

INVESTIMENTO
€

FONTE

Pólo Educativo Integrado de Aguada de Baixo:
Ampliação e requalificação do actual estabelecimento
de Ensino (espaços principais a criar: duas salas de
expressão plástica; sala de professores; refeitório para
75 alunos; biblioteca)

392 450

CMA e ME

Pólo Educativo Integrado de Barrô:
Ampliação e requalificação do actual estabelecimento
de ensino (espaços principais a criar: uma sala de JI;
duas salas de EB1; duas salas de expressão plástica;
refeitório para 60 alunos; biblioteca)

495 650

CMA e ME

Pólo Educativo Integrado da Borralha:
Ampliação e requalificação do actual estabelecimento
de ensino (espaços principais a criar: cinco salas de
EB1; duas salas de expressão plástica; uma sala de
professores; refeitório para 60 alunos; biblioteca)

573 650

CMA e ME

Pólo Educativo Integrado de Recardães:
Ampliação e requalificação do actual estabelecimento
de ensino (espaços principais a criar: uma sala de
EB1) e aquisição de terreno para ampliar o recinto
escolar

122 368

CMA e ME

Pólo Educativo Integrado Nº1 de Águeda:
Aquisição de terreno e construção de raiz

2 271 882

Pólo Educativo Integrado de Macinhata do Vouga:
Construção de raiz

1 048 900

CMA e ME

Pólo Educativo Integrado de Valongo do Vouga:
Aquisição de terreno e construção de raiz

1 941 643

CMA e ME

Pólo Educativo Integrado da Trofa:
Aquisição de terreno e construção de raiz

1 743 670

CMA e ME

944 400

CMA e ME

Pólo Educativo Integrado de Fermentelos:
Construção no actual recinto da EB23 de duas salas
para o ensino pré-escolar e demais instalações
associadas
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Quadro n.º 3.62 b)
Quadro de Investimentos - 2ª Fase
HORIZONTE
TEMPORAL

INTERVENÇÕES PREVISTAS

INVESTIMENTO
€

FONTE

2011/2012

Pólo Educativo Integrado Nº2 de Águeda:
Construção de raiz

1 768 300

CMA e ME

2011/2012

Pólo Educativo Integrado de Aguada de Cima:
Aquisição de terreno e construção de raiz

1 662 421

CMA e ME

2011/2012

Pólo Educativo Integrado Pateira Nascente:
Aquisição de terreno e construção de raiz

1 568 864

CMA e ME

A estimativa orçamental apresentada foi estabelecida com base em indicadores relativos a áreas brutas
de construção, áreas mínimas de terreno, custo por tipologia de intervenção, custo associado a mobiliário
escolar, material didáctico e equipamento informático, constante das Normas para a Concepção e
Construção de Instalações Escolares para o 1º Ciclo do Ensino Básico38, no Programa de Requalificação
da Rede Escolares do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar39 e no Despacho Conjunto nº 200/2005
de 7 de Março. Com base nestas directivas os parâmetros utilizados para o dimensionamento e
estimativa orçamental, e implícitos nos cálculos associados à tabela 3.63, foram os seguintes:
Parâmetros de Dimensionamento
Área bruta de construção por aluno – 18 m2/aluno;40
Área mínima de terreno por aluno – 5,5 m2/aluno;41
Estimativa de Custos / Valores Máximos de Referência para a execução das Obras42
Construção de raiz – 100 000€ por sala de aula;
Ampliação / requalificação – 100 000€ por construção de novas salas de aula para o
ensino básico pré-escolar, na perspectiva da criação de
Centro Escolares;
38 http://www.centroescolar.min-edu.pt Programa Nacional de Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico e da Educação PréEscolar; Dezembro de 2008
39 Ministério da Educação – Secretaria-Geral, Direcção de Serviços de Instalações e Equipamentos Educativos; Junho de 2005; Normas para
Concepção de Instalações Escolares para o 1ºCiclo do Ensino Básico (Documento de Trabalho)
40 Sempre que a tipologia dos estabelecimentos de ensino previstos não se enquadram nas tipologias predefinidas pelo Ministério da Educação
41 Sempre que a tipologia dos estabelecimentos de ensino previstos não se enquadram nas tipologias predefinidas pelo Ministério da Educação
42 Na estimativa apresentada não foram contabilizados os custos de arranjos exteriores
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– 75 000€ Por construção conjunta de três espaços
específicos: polivalente/refeitório, biblioteca e sala de
professores;
– 50 000€ Por construção conjunta de dois espaços
específicos: polivalente/refeitório, biblioteca ou sala de
professores;
– 30 000€ Por construção de um único espaços específicos:
polivalente/refeitório, biblioteca ou sala de professores;
Material Didáctico – 11 600€ Euros por EB1/JI
– 1 100€ Por cada nova sala de aula do 1ºCEB
– 3 500€ Por cada nova sala de actividades do JI
Mobiliário Escolar – 1 300€ por cada nova sala de aula do 1ºCEB;
– 3 100€ Por cada nova sala de actividades do JI;
– 2 500€ Por cada novo polivalente/refeitório; 43
– 900€ Por cada nova biblioteca;
– 800€ Por cada nova sala de professores;
– 1 500€ Por sala educação plástica44
Equipamento Informático – 1 000€ por cada nova sala de aula do 1ºCEB;
– 1 000€ Por cada nova sala de actividades do JI;
– 1 000€ Por cada nova biblioteca;
– 1 000€ Por cada nova sala de professores;
A estimativa orçamental apresentada sofrerá posteriormente actualizações, assim como as áreas afectas
aos estabelecimentos de ensino propostos (de terreno e de construção) com base no projecto de
execução a elaborar para obras previstas. É de Salientar também que a estimativa de custos apresentada
não tem associada qualquer verba para arranjos exterior.

43 De acordo com o Despacho Conjunto nº 200/2005 de 7 de Março, “nos casos de EB1 com jardim-de-infância, para efeitos de custos,
contabiliza-se só o polivalente/refeitório do pré-escolar.”
44 De acordo com o Despacho Conjunto nº 200/2005 de 7 de Março, “por cada três salas de aula, contabiliza-se um espaço de expressão
plástica.”
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TOTAL

Pólo Educativo Integrado Pré-1º, 2º e 3º CEB de Fermentelos

Pólo Educativo Integrado Pré-1º CEB Pateira Nascente

Pólo Educativo Integrado Pré-1º CEB de Trofa

Pólo Educativo Integrado Pré-1º CEB de Valongo do Vouga

Pólo Educativo Integrado Pré-1º CEB de Macinhata do Vouga

Pólo Educativo Integrado Pré-1º CEB Recardães

Pólo Educativo Integrado Pré-1º CEB de Borralha

Pólo Educativo Integrado Pré-1º CEB Nº2 de Águeda

Pólo Educativo Integrado Pré-1º CEB Nº1 de Águeda

Pólo Educativo Integrado Pré-1º CEB de Barrô

Pólo Educativo Integrado Pré-1º CEB de Aguada de Cima

Pólo Educativo Integrado Pré-1º CEB de Aguada de Baixo

Estabelecimento Escolar

Exist.
29
109

2º e 3º CEB

Pré-Escolar
1ºCEB

6

3

Pré-Escolar

1ºCEB

3
10

1ºCEB

1ºCEB

Pré-Escolar

3
10

Pré-Escolar

4
12

1ºCEB

1ºCEB

8

Pré-Escolar

Pré-Escolar

7
2

1ºCEB

5

2

Pré-Escolar
1

14

1ºCEB

Pré-Escolar

3

Pré-Escolar

1ºCEB

3
14

6

1ºCEB

1ºCEB

1

Pré-Escolar

Pré-Escolar

2
11

1ºCEB

6

Pré-Escolar

2

1ºCEB

Nº Salas

Pré-Escolar

Nível de
Ensino

Tipologia

-

Ampliação e Requalificação

construção de raiz

construção de raiz

construção de raiz

construção de raiz

Ampliação e Requalificação

Ampliação e Requalificação

construção de raiz

construção de raiz

Ampliação e Requalificação

construção de raiz

Ampliação e Requalificação

Intervenções Previstas

725
2616

Exist.

144

75

240

75

240

75

288

100

192

50

168

25

120

50

336

75

336

75

144

25

264

50

144

50

Parcial

3341

Exist.

219

315

315

388

242

193

170

411

411

169

314

194

Total

Capacidade
Intalada Prevista

Quadro n.º 3.63
Estimativa de Custos

32174

Exist

5670

5670

6984

Exist

Exist. + 800

Exist.

Exist.

7398

Exist.

5652

Exist.

(18 m2/aluno)

Terreno

17426

1205

1733

1733

2134

1331

Anexo IX

Anexo IX

2261

2261

Anexo IX

1727

Anexo IX

(5,5 m2/aluno)

ABC

Áreas Mínimas Necessária

1712148

-

211264

386070

273843

-

30768

-

-

503582

-

306621

-

Terreno

12300150

900000

1300000

1300000

1600000

1000000

86400

555450

1700000

1700000

475050

1300000

383250

Construção e/ou
requalificação

284600

21800

31000

31000

38200

25300

2200

11200

37700

37700

12100

29200

7200

Mobiliário

98300

11600

11600

11600

11600

11600

1000

5500

11600

11600

4500

11600

-

Material
Didactico

Estimativa de Custos €

139000

11000

15000

15000

18000

12000

2000

7000

19000

19000

4000

15000

2000

Equipamento
Informático

14534198

944400

1568864

1743670

1941643

1048900

122368

573650

1768300

2271882

495650

1662421

392450

Total
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Os valores utilizados para calcular o custo de aquisição de terrenos foram baseados nos Estudos
Sectoriais da Revisão do Plano Director Municipal, dossier de “Estrutura e Forma Urbana”45 e foram os
seguintes:
– Freguesia de Águeda (Águeda Geral) – 68.07 €/m2
– Freguesia de Aguada de Cima – 54.25 €/m2
– Freguesia de Espinhel, Óis da Ribeira e Travassô (o mais elevado das três) – 37.26 €/m2
– Freguesia de Recardães – 38.46 €/m2
– Freguesia da Trofa – 68.09 €/m2
– Freguesia de Valongo do Vouga – 39.21 €/m2

4. OUTRAS PROPOSTAS – PROJECTO EDUCATIVO
A par da proposta de reordenamento da Rede Escolar do concelho, e com vista a diminuir o insucesso e
o abandono escolar, propõe-se a elaboração de um Projecto Educativo para o Concelho, que assentará
na articulação pedagógica dos Agrupamentos de Escolas e Escolas Não Agrupadas, de modo a que
possa haver circulação de alunos sem risco de ruptura do respectivo percurso escolar, rentabilizando os
recursos materiais, humanos, valorizando a qualidade da educação pré-escolar, a diversidade de opções
vocacionais e fomentando o desenvolvimento da vertente do Ensino Profissional. Este projecto deverá
também, em articulação com as estruturas e organizações representativas e da sociedade em geral,
permitir a construção de caminhos de valorização da Escola, de mudança da perspectiva cultura da
Escola junto das famílias e dos próprios jovens e que, acima de tudo, garanta o sucesso educativo e
consequentemente reduza o insucesso e abandono escolar.
A câmara de Águeda pretende avançar de imediato com este projecto tendo já efectuado alguns
diligências neste sentido com a colaboração da Universidade de Aveiro.

45

Deste estudo faz parte a recolha e tratamento de dados recolhidos em 33 imobiliárias, relativos a 801 terrenos urbanos, bem como a
estimativa de um custo médio por m2. Somente para a freguesia de Águeda esta estimativa foi descriminada por Águeda Centro, Águeda periferia
e Águeda Geral. A estimativa obtida contém uma redução de 3% relativo a comissões das imobiliárias e de 5% como factor de correcção
associada à margem de negociação com vista à compra do imóvel.

GRUPO DE TRABALHO DA C.M.A.

JUNHO 2008

280

CARTA EDUCATIVA DO CONCELHO DE ÁGUEDA

5. SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO / AVALIAÇÃO
Pretende-se que a carta educativa seja um documento dinâmico e prospectivo capaz de atingir objectivos
a que se propõe e sobretudo de acompanhar e de se adaptar às alterações e dinâmicas que vão
ocorrendo no território, principalmente as que estão mais directamente relacionadas com o sistema
educativo municipal.
Neste âmbito impõe-se como estratégia fundamental para o sucesso da presente carta educativa a
implementação de um modelo de monitorização. Pretende com este modelo acompanhar a execução das
propostas apresentadas e detectar eventuais alterações das variáveis estudadas, que possam determinar
diferentes cenários dos delineados até então.
O sistema de monitorização e de avaliação que se pretende realizar basear-se-á na recolha periódica de
dados, junto dos actores educativos e sociais directamente relacionados, e do posterior tratamento e
análise dos mesmos com vista à detecção de eventuais alterações do sistema educativo local. Este
sistema culminará, por fim, caso se mostre necessário, em propostas de readaptação da carta às novas
realidades.
A recolha de informação, em formato de inquérito, será solicitada anualmente, no final do ano lectivo,
inserida no Sistema de Informação Geográfica (SIG) Municipal.
Este processo será auxiliado por um projecto, actualmente em elaboração intitulado “Aplicação SIG para
a elaboração, acompanhamento, e monitorização da carta educativa” cujo objecto de estudo é o concelho
de Águeda. Este projecto decorre no âmbito do curso de SIG Municipal – CFE, a decorrer na Escola
Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda
A monitorização da carta educativa é da responsabilidade da Divisão de Estratégia e Planeamento e da
Divisão de Acção Social Educação e Juventude da Câmara Municipal de Águeda
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