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INFORMAÇÕES ANEXAS I
AVISO DE ABERTURA DO ANO ESCOLAR
O ano escolar 2019/2020 vai ser o ano! O ano em que novas ou renovadas instalações serão
disponibilizadas na Escola Básica Sophia de Mello Breyner proporcionando ambientes mais
apetrechados, mais versáteis, mais bonitos e confortáveis, e de mais agradável encontro de todos os
elementos da comunidade educativa.
Neste momento, estão concluídos e prontos para utilização os Pavilhões B e C.
O Pavilhão Central/Polivalente, que acolhe os Gabinetes da Direção, os Serviços Administrativos, as
Salas de Pessoal Docente e Não Docente, e os Serviços que incluem Reprografia, Bufete e Refeitório,
exige uma extensa intervenção a ocorrer num reduzido período de tempo, que medeia entre o
término das aulas do ano escolar 2018/2019 e o início das aulas do ano escolar 2019/2020.
Como é do conhecimento da comunidade educativa, estas valências estiveram temporariamente
afetas ao Pavilhão B. Dado o número limitado de salas de aula disponível, este Pavilhão terá agora
de ser completamente esvaziado dos serviços que funcionaram nesse espaço durante o período de
férias, para aí serem novamente alocadas as turmas para os dois turnos de funcionamento de aulas.
Também a portaria terá de ser reposta no local habitual, na rua do Lameiro Novo.
Faltará o completamento do Polidesportivo coberto – novas instalações para a prática de Educação
Física, e a renovação do Pavilhão A. Está apontada a sua conclusão para o término do ano civil 2019.
Os alunos de 3.º ciclo e os inscritos no Desporto Escolar deslocar-se-ão ao Pavilhão Gimnodesportivo
da Escola Secundária Arquiteto Oliveira Ferreira, como tem vindo a ser feito durante os anos
escolares anteriores, até que o Polidesportivo coberto nos seja disponibilizado, uma vez concluída e
apetrechada esta estrutura.
Os alunos de 2.º ciclo realizam as aulas de Educação Física, também como sempre fizeram, nos
campos de jogos, com utilização dos balneários existentes, até que o Polidesportivo esteja
concluído. Como referido, está previsto que tal aconteça a partir do início do 2.º período.
As turmas afetas este ano ao Pavilhão A funcionarão nas mesmas estruturas modulares já ocupadas
o ano passado pelas turmas dos pavilhões B e C, no decurso do tempo de obras, após o que
transitarão para o Pavilhão A renovado.
A portaria, situada no local existente anteriormente, reabrirá os seus novos portões para a receção
aos alunos no dia 16 de setembro, segunda-feira. Contamos com a V. compreensão!
A Diretora,
Luzia Veludo

