
INSTALAÇÕES EXTERIORES 
  

1 – Após ter sido feita a repavimentação do campo exterior grande (campo 1) há necessidade de efectuar a marcação dos campos 

dos vários desportos. Ela será feita com tintas de estrada amarela e branca cujo preço é avultado. 

Reconhecendo o grande esforço da escola para disponibilizar a verba necessária, já que há alguns anos se reconhecia as poucas 

condições de segurança que o piso oferecia, os professores de Educação Física acharam que não seria a altura própria para 

solicitarem mais verba para adquirir as tintas. Ficam, no entanto, a aguardar que haja condições económicas para que a referida 

aquisição seja feita. Por outro lado, devido ao areão que cobre o campo, é necessário que umas “chuvadas” façam a limpeza do 

terreno para que haja uma melhor aderência da tinta. 

 

2 – Substituição da rede da baliza do campo junto ao portão do estacionamento ( será feita em Setembro). 

  

3 – Recuperação da vedação do campo grande, especialmente a lateral direita. 

  

4 – Subida da vedação, no topo, por trás da baliza, no campo junto ao portão. 

  

5 – Colocação de 4 postes, tabelas e cestos de basquetebol no campo, junto do portão, e pintura dos postes e as outras 4 tabelas 

de basquetebol ( as que não foram pintadas recentemente). 

  

6 – Pintura da pista de atletismo ( com tinta de estrada). 

  

7 –Recuperação do bebedouro, com material mais sólido, que não se estrague tão frequentemente. A colocação de torneiras com 

fecho automático não resulta pois revelam-se muito frágeis para a intensidade com que são utilizadas. 

  

8 – Colocação de uns bancos, corridos, e fixos ao chão, debaixo do telheiro e cabides, para os alunos pendurarem os haveres, 

durante os tempos livres. 

  

9 -  Substituir o caixote do lixo, junto ao telheiro,  colocação de suportes, para rede de voleibol, no espaço junto à porta exterior do 

ginásio 3. 

  

10 – Colocação de vedação protectora, na zona lateral dos campos 2 e 3, de forma a proteger as viaturas estacionadas no parque 

de estacionamento e impedir a descida das bolas. 
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GINÁSIOS 
 

1 – Arranjo das portas ,  do rodapé do ginásio 2., e  os banzos estragados dos espaldares. 

 

2 – Falta completar a pintura do tecto do ginásio três, mas só valerá a pena se não houver previsões de mudança dos telhados. 

 

3 – Chove: no corredor, a meio do tecto; na sala dos funcionários e na arrecadação do material. A arrecadação tem uma grande 

racha, na parede, já sinalizada pela inspeção. 

 

4 – Substituição da cobertura das instalações desportivas e dos vidros partidos, assim como Substituição das tabelas de basquetebol 

no ginásio 1 

 

5 - Os rodapés do ginásio 2, junto à porta, que foram substituídos há relativamente pouco tempo, estão carcumidos, devido ao bicho 

da madeira. 

 

6 -  Mudança da instalação elétrica dos ginásios, que não suporta, muito tempo, as lâmpadas em bom estado. Foram substituídas o 

ano passado e já tornaram a ser substituídas este ano.. 

 

 

BALNEÁRIOS 
  

1 – Substituição das terminações dos chuveiros, e arranjo de torneira e lavatório do balneário masculino. 

 

3  – Arranjo da caldeira, substituição de portas e arranjo de fechaduras. 

 

4 – Colocação dos 8 cabides estragados. 

 

5 – Os balneários melhoravam bastante de aspecto se as paredes fossem pintadas. 

 

6 – Em dias de humidade o chão fica molhado, pelo que têm sido utilizados, provisóriamente, os estrados dos chuveiros, para 

protecção dos pés dos alunos. 
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GABINETES DOS FUNCIONÁRIOS 
 

1.     Chove lá dentro, proveniente de infiltrações do telhado. 

 

 

   

ARRECADAÇÕES 
 

1 -  Chove lá dentro, proveniente de infiltrações do telhado. 

 

2 – Arranjo das portas, que não fecham e estão detreoradas. 

 

3 – Arranjo das fechaduras,  de forma a ficarem as portas fechadas e a limitar o acesso de pessoas estranhas à escola. 

 

4 – Arranjo das paredes rachadas. 

 

 

 

VÁRIOS 
 

1. As portas, das instalações, necessitam ser substituídas. 

 

2. Pela forma como se tem alargado as zonas de infiltrações (Chuva acentuada), vindas da cobertura, é urgente que o projecto de 

substituição da mesma seja acelerado. A cobertura é feita de “lusalite”. Esta está velha e ressequida. Os alunos, apesar de 

proibidos, sobem aos telhados para recuperarem bolas e provocam quebras por onde se infiltra a água das chuvas. 

 

3. Colocação de um placard na parede exterior da entrada (abrigado) nas instalações de Educação Física.  

4. Porta da entrada do ginásio – tem a fechadura partida e os parafusos soltos 
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Actividades/Projectos Desenvolvidos / Dinamizados (o que se fez, como, 

quando,onde…) 

 

  1 -Aquisição de material necessário para o desenvolvimento das actividades programadas, de forma a 

trabalhar os conteúdos da disciplina. 

  

  2 - Organização dos materiais, na arrecadação. 

  

  3 – Em Agosto/Setembro, de 2010, foram remendados, com tela,os buracos do telhado. No entanto,      

ao longo destes anos, alguns foram cedendo e começou a haver infiltrações da chuva, dentro das 

instalações. 

   

  4 – Em Junho foi pavimentado o campo desportivo exterior. 

  

  5 –Foi arranjado o bebedouro junto aos ginásios e já está estragado, outra vez. 

  

6 – Foi recuperada a caixa de salto em comprimento. 
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Efeitos, na prática educativa, na aprendizagem das crianças, no grupo, nas famílias, 

na equipa ,…(pontos fortes) 

 

Todos os melhoramentos que possam ser efectuados melhorarão as condições de trabalho dos 

professores, dos alunos e consequentemente a rentabilidade dos espaços e das aprendizagens 

proporcionando, nalguns casos, uma maior segurança. 

 

 

1. Estéticamente é sempre mais agradável que o ambiente envolvente seja acolhedor. 

 

2. Deverá recuperar-se o espaço exterior, junto à porta do ginásio 3, para um campo de voleibol, a ser 

utilizado nas aulas e, quando desocupado, como espaço lúdico dos alunos. 

 

3. No futuro, poderemos providênciar a recuperação do espaço por trás do ginásio, de forma a fazer um 

mini campo, para utilização lúdica dos alunos, já que a escola possui poucos espaços onde estes 

podem jogar livremente. 
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Dificuldades e Limitações ( pontos fracos) 

 

• Tal como já se tinha verificado, no ano anterior, perdem-se bastantes bolas, muitas delas por saltarem as redes 

(que estão danificadas) e, quando elas rebolam para a ribanceira, ficam irrecuperáveis.  

 

• Todo o material utilizado, no campo 1, sofreu um atrito acentuado, devido ao piso, com degração mais rápida. 

É o caso das bolas de futebol que não “sobrevivem” de um ano para o outro. 

 

• Por razões de organização e programação das unidades didácticas os espaços são distribuídos pelas turmas 

de forma rotativa, cabendo a cada uma das turmas, um espaço coberto e um espaço ao ar livre, por tempo 

lectivo. Este sistema permite ao professor dividir os alunos, pelos dois espaços em causa, mantendo toda a 

turma em funcionamento. 

 

• Relembra-se que, no final da tarde, as AECS também utilizam estas instalações como espaço de aula.  

 

• Sugere-se que a distribuição das turmas, nos horários, tenha em conta a ocupação, de forma a haver 

homogeneidade na mancha horária dos espaços desportivos, deixando libertação, ao fim da tarde, para as 

AECS.  

• A carga horária, em cada tempo lectivo, não poderá contemplar mais do que 3 turmas, simultaneamente, 

estando aqui incluídas as horas do 1º ciclo. 

 

• Revelou-se muita falta de controlo nos materiais didácticos por parte de alguns professores das AECS. 

 

• Foi notória uma grande melhoria na organização e limpeza das instalações desportivas, em comparação com o 

último ano. Este local implica uma dinâmica que tem a ver com uma coordenação de critérios de actuação, 

firmeza de atitudes e ordenação no acesso dos alunos às instalações. A assistente, D. Maria João, apresentou 

um perfil competente para o desempenho destas tarefas, facilitando a estabilidade de todo o ambiente 

desportivo. 
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Perspectivas para o periodo seguinte (o que se poderá melhorar…) 

 

A relação de necessidades, para o próximo ano, estão incluídas no espaço    “ O que ficou por realizar”. 

  

Considerando  uma melhor rentabilidade das instalações desportivas, relembramos o cuidado a ter na 

organização da atribuição lectiva, de forma a haver uma ocupação mais homogénea das instalações; 

  

Nota – A intervenção nos espaços físicos implicam verbas que a escola não consegue disponibilizar. Sugere-se a 

solicitação da ajuda dos Organismos Autárquicos, convidando um técnico responsável a visita-las de forma a 

tomarem consciência da sua degradação, associando alguns reparos efectuados pela inspecção. 

Se a Câmara Municipal, em conjunto com o Ministério tomasse consciencialização da situação, poderia acontecer 

que se tornassem sensíveis ao nosso problema. 

 

O nosso espaço é a nossa sala de aula, e não se vê na escola, nenhuma sala em condições de degradação tão 

grande e tão esquecida como a nossa. 

 

Os que trabalham nele, com a ajuda do professor Miguel Forjaz, têm tentado contribuir, para que, com alguns 

arranjos, se vá mantendo operacional, mas há arranjos de vulto que não dependem de nós. 
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