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ESCOLA BÁSICA ELIAS GARCIA

A escola sede do Agrupamento, Escola Básica Elias Garcia, fica situada no centro da localidade da Sobreda, a
cerca de 4 Km de Almada e 8 de Lisboa. Tem como patrono José Elias Garcia, político, jornalista, professor e
grande impulsionador da educação, nascido em 1830 e falecido em 1891. Sob a sua égide foi instituído o ensino
da ginástica e do canto coral nas escolas e foram criadas as bibliotecas populares.
Na zona existem poucas infraestruturas desportivas, culturais e recreativas, sendo de destacar a Pista de
Atletismo, o Parque Multiusos, a Piscina Municipal e o Solar dos Zagalos. A Escola dispõe de uma rede de
transportes públicos que apoiam os alunos que frequentam este estabelecimento de ensino e que vivem em
zonas afastadas.
A escola sede do Agrupamento, neste último triénio (2008- 2011) deparou-se com um acréscimo de turmas de
2º e 3º ciclo (2008/2009 – 25 turmas; 2009/2010 – 30 turmas e em 2010/2011- 33 turmas). Esta situação
impulsionou a reorganização do funcionamento da escola, procurando a rentabilização dos espaços escolares.
Procedeu-se a uma reestruturação da atividade da Educação Pré-escolar tendo-se optado pela concentração
deste nível de escolaridade na Escola Básica da Sobreda e Escola Básica Miquelina Pombo por se entender que
se garante uma maior estabilidade relativamente ao nível etário das crianças.
Frequentam a escola no presente ano letivo 10 turmas do 1.º ciclo, 17 turmas do 2.º ciclo e 16 turmas do 3.º
ciclo. As atividades letivas das turmas do 1.º ciclo desenvolvem-se em regime normal, das 9:ooh às 15:00h, com
intervalo para almoço das 12:00h às 13:00h. Após o término das atividades letivas decorrem entre as 15:30h e as
17:15h as atividades de enriquecimento curricular, Atividade Física e Desportiva, Ensino do Inglês e Ensino da
Música, da responsabilidade da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Elias
Garcia, enquanto entidade promotora. Esta associação dinamiza ainda a Componente de Apoio à Família para os
alunos do 1.º ciclo, no período da manhã, entre as 7:30 e as 9:00h e no período da tarde entre as 17:15h e as
19:00h.

As atividades letivas dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos funcionam em regime de desdobramento, iniciando-se as
atividades letivas às 8:15h e finalizando às 18:30h. Para além da componente letiva os alunos dos 2.º e 3.º ciclos
têm a possibilidade de participar em atividades diversas, dinamizadas por professores responsáveis por clubes e
projetos, nomeadamente o clube de ciência, o clube de teatro, o projeto educação para a saúde, o projeto
saberes e sabores e o clube de xadrez.
A escola dispõe dos seguintes centros de interesse que permitem a ocupação dos tempos livres dos alunos:
parque infantil, campo de jogos, pavilhão polidesportivo, sala de convívio com bar, sala de estudo e biblioteca
escolar. A escola sede do Agrupamento disponibiliza, ainda, os seguintes serviços à sua comunidade: secretaria,
ASE, reprografia, papelaria, bar e refeitório.
O Agrupamento possui também Serviços Especializados de Apoio Educativo que integram o Serviço de Psicologia
e a Secção de Educação Especial que dão apoio a todos os alunos das 3 escolas que constituem esta unidade
orgânica.
A escola-sede é constituída por 4 pavilhões, 3 dos quais interligados entre si, um pavilhão polidesportivo com
balneários anexos e um campo polidesportivo exterior.

O pavilhão do 1.º ciclo, isolado dos restantes edifícios, é constituído por dois pisos. No r/c existem 4 salas de
aula, 2 salas de apoio contíguas às salas de aula e 2 WC; no 1.º andar existem 4 salas de aula, 2 salas de apoio
contíguas às salas de aula, 1 sala para apoios socioeducativos, 1 sala de professores e 3 WC. Encontram-se neste
momento em funcionamento 3 blocos climatizados, propriedade da Câmara Municipal de Almada, funcionando
2 como salas de aula para as turmas do 2.º ano de escolaridade, sendo o terceiro utilizado pela Associação de
Pais para o desenvolvimento das atividades da Componente de Apoio à Família.
No pavilhão 1, no r/c encontram-se disponíveis os seguintes serviços: PBX, Serviços de Administração Escolar,
sala da Diretora, sala do órgão de gestão, sala de professores, sala de reuniões, anfiteatro, gabinete do projeto
de Educação para a Sexualidade e Saúde, sala de diretores de turma, sala para receção aos encarregados de
educação, sala de funcionários, gabinete de trabalho do departamento de matemática e ciências exatas e
experimentais, 1 sala de ET (113), sala de máquinas do elevador, elevador, arrecadação para armazenamento de
ferramentas e 4 WC, dois dos quais para adultos. No 1.º piso encontram-se a reprografia, a Biblioteca, a sala de

estudo, gabinete da coordenadora do 1.º ciclo, a sala do psicólogo, a sala de apoios educativos, duas salas de
informática (102 e 112) 2 salas de música (109 e 110), 4 salas de aula (106, 107, 108 e 111), elevador e 2 WC.
No pavilhão 2, no r/c encontram-se em funcionamento as salas de ciências (216, 217 e 219), as salas de EVT
(218, 220 e 221), 1 sala de EV (222), 1 sala de EMRC (223), o gabinete da secção de artes e 6 WC. No 1.º piso
existem 9 salas de aula normais (201, 202, 203, 205, 207, 208, 211, 212 e 213) e 2 salas de aula de apoio (204 e
215), 2 laboratórios de CFQ (209 e 210), gabinetes do departamento de línguas e do departamento de ciências
sociais e humanas, Gabinete de Apoio Pedagógico, 1 sala de EV (214) e 2 arrecadações. A cave funciona como
arrecadação e arquivo morto. Encontram-se, ainda, disponíveis, uma sala para a prática da Atividade Física e
Desportiva do 1.º ciclo, utilizada quando as condições atmosféricas no exterior são adversas e outra sala para os
ensaios do clube de teatro da escola.
No pavilhão 3 funcionam o bar (com arrecadação) e a sala de convívio dos alunos, a cozinha pedagógica, a
cozinha (com copa, despensa, gabinete de trabalho, duches e WC) e o refeitório, a papelaria com arrecadação,
gabinete da chefe de pessoal, arrecadação de serviços de limpeza e 3 WC.
O pavilhão polidesportivo contempla 2 vestiários/balneários/WC, um feminino e outro masculino, 1 arrecadação
de materiais, 1 gabinete de professores com WC, 2 WC para pessoas com deficiência e galeria superior com
acesso através de uma escada em caracol. Nos balneários exteriores com duche, vestiário e WC (1 feminino e
outro masculino), 2 arrecadações e 2 WC com duche para adultos.
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