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ESCOLA BÁSICA DA SOBREDA

A Escola Básica da Sobreda situa-se na localidade do Alto do Índio e funciona numa antiga casa
particular, em tempos pertença de um embaixador belga e atualmente propriedade da Câmara
Municipal de Almada. O edifício tem sofrido obras de restauro e de conservação empreendidas pela
Câmara Municipal de Almada, nomeadamente nos anos de 2007, 2009 e 2011, bem como obras de
manutenção desenvolvidas por parte do Agrupamento.
Inicialmente a escola foi constituída como escola do 1.º ciclo, tendo posteriormente até ao final do ano
letivo transato funcionado com um grupo do pré-escolar e duas turmas mistas do 1.º ciclo. No presente
ano letivo encontram-se em funcionamento três grupos da educação pré-escolar, com um total de 75
crianças: um grupo de 20, que inclui crianças com necessidades educativas especiais e dois grupos de
25. O corpo docente da escola inclui 3 educadoras e uma professora do ensino especial, que divide o seu
horário letivo com a Escola Básica Elias Garcia.
Os espaços encontram-se divididos da seguinte forma:
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• O rés-do-chão possui: hall de entrada, corredor de acesso ao refeitório (constituído por duas salas
contíguas), cozinha de apoio às refeições confecionadas por uma empresa fora do espaço escolar,
três casas de banho, uma das quais para adultos, e uma sala de aula, constituída por dois espaços
geminados, um destinado a atividades pedagógicas e outro a atividades lúdicas.
• O acesso ao 1º andar é feito através de duas escadas, situadas no hall de entrada do edifício e junto
à cozinha.
• No primeiro andar funcionam dois grupos do pré-escolar, cada um dos quais ocupando 2 salas
contíguas, encontrando-se os espaços divididos em zona para desenvolvimento de atividades
pedagógicas e atividades lúdicas. Existe ainda uma sala adaptada a ginásio para a prática de
atividade física por parte das crianças, uma biblioteca, uma sala de informática (em processo de
reformulação), uma sala de professores e três WC, uma das quais para adultos.
• O acesso ao espaço exterior de recreio é feito através de 2 portas: uma na zona de refeitório e uma
segunda a partir da sala de aula. É constituído por um espaço, vedado e pavimentado com areia
onde se encontram plantadas algumas árvores e disponível um parque infantil.

Sobreda, setembro de 2011
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