4. ESCOLA EB1/JI N.º 3 DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO (BARBOSA DU BOCAGE)
(CONCLUÍDA)

A Ampliação/Remodelação aumentou o
número de salas do 1º ciclo, passando de 8
salas actualmente, para doze. Para além de
terem sido criadas 3 salas de Jardim-deInfância, conferindo à escola existente uma
valência mais abrangente.
O edifício existente, manterá as suas
características, devendo ser reformulado, de
modo a adaptar-se às novas exigências.
Organização Funcional da Escola
Com a reestruturação proposta, a entrada
principal do lote efectua-se pela Rua Barbosa
do Bocage, mantendo-se a entrada pela Rua Alzira Beatriz Pacheco, mas apenas como
entrada / saída de emergência, devido ao obstáculo físico que é a actual escadaria de acesso.
Assim, a nova entrada permite um acesso livre de barreiras arquitectónicas, assim como um
acesso automóvel, para veículos de emergência e de abastecimento.
No edifício existente mantiveram-se o número
de salas de aula, 4 ao nível do piso térreo e
quatro ao nível do 1º piso, devendo os espaços
orientados a norte ser reformulados de forma a
acolher as instalações sanitárias de todo o novo
conjunto.
No novo edifício localizar-se-ão os serviços
administrativos da escola, o refeitório e sala
polivalente, e salas de jardim-de-infância. O
elevador a localizar no átrio principal de acesso
permitirá o acesso a pessoas com mobilidade
condicionada ao piso superior, eliminando-se
quaisquer barreiras arquitectónicas, tanto ao
nível exterior como interior.
INTERVENÇÕES EFECTUADAS
PISO 0
A este nível localizam-se os seguintes espaços:
• Átrio de acesso principal, onde se localiza a escada de ligação ao piso superior e o
elevador para acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada;
• Refeitório e Sala Polivalente, apoiados por cozinha, balneários e serviços de apoio;
• 3 Salas de Actividades e Sala de Trabalho de Educadores;
• 4 Salas de aulas do 1º ciclo;
• Posto Médico e Gabinete de Atendimento;
• Instalações Sanitárias devidamente separadas e de apoio ao Jardim-de-Infância, 1º
Ciclo, adultos e a deficientes motores.

PISO 1
A este nível localizam-se os seguintes espaços:
• Átrio de acesso principal, com escada de ligação ao piso inferior e o elevador para
acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada;
• 8 Salas de aula do 1º ciclo orientadas a Noroeste e Sudeste;
• Centro de Recursos;
• Sala de Professores;
• Gabinete da Direcção;
• Sala para Associação de Pais;
• Instalações Sanitárias devidamente
separadas e de apoio ao Jardim-deinfância, 1º Ciclo, adultos e a
deficientes motores.
Áreas Exteriores:
Área de recreio de 3.425 m2, incluindo
espaços exteriores de recreio cobertos. Os
espaços abertos de recreio e enquadramento
pretendem garantir os seguintes aspectos:
• Oferecer um espaço de recreio seguro,
polivalente e higiénico;
• Favorecer a unidade espacial de todo o recinto individualizando no entanto os usos para as
diferentes faixas etárias. Esta individualização decorre das características dos
equipamentos e da sua organização, sem recurso a barreiras arquitectónicas, as quais por
seu lado se encontram perfeitamente arredadas destes recintos promovendo deste modo a
mobilidade e acessibilidade total;
• Utilizar materiais que inibam a ocorrência de actos de vandalismo;
• Promover a utilização de vegetação de características espontâneas;
• Introduzir vegetação que promova o conforto bioclimático do recreio, sobretudo pela
introdução de sombras.

