AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA MARIA DOS OLIVAIS

À COMUNIDADE EDUCATIVA
OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA
ESCOLA BÁSICA E JARDIM DE INFÂNCIA ALICE VIEIRA

A obra de requalificação e ampliação da Escola Básica e Jardim de Infância Alice Vieira, edificada nos anos
90, surge como um projeto de melhoria que prevê a construção de um pavilhão polidesportivo, uma
biblioteca e a requalificação da cozinha e do refeitório, para além da ampliação do atual recinto.
Durante o período de execução deste Projeto, tanto o Jardim de Infância como a Escola Básica do 1º Ciclo
irão funcionar em instalações provisórias de monoblocos distribuídos, respetivamente, pelos espaços da
Escola EB1/JI Sarah Afonso e da Escola Básica dos Olivais.
A imprevisibilidade da evolução da pandemia da doença COVID-19, com todas as mudanças decorrentes
das medidas de contingência tomadas, refletiu-se no normal desenrolar das obras, determinando que os
alunos do 1º Ciclo da EB1 Alice Vieira não possam ocupar os monoblocos, no regresso ao ensino presencial
previsto para segunda-feira, dia 15 de março.
A intervenção iniciada no edifício da EB1 Alice Vieira já não permite o regresso a esta escola, pelo que as
crianças serão acolhidas, entretanto, nas instalações da Escola Básica dos Olivais, cujo regresso dos alunos
do 2º e 3º Ciclos está previsto apenas para o dia 5 de abril.
A Direção do Agrupamento, as Associações de Pais e o Município têm vindo a diligenciar nas melhores respostas,
acautelando quer o conforto das crianças nos novos espaços, quer o cumprimento das medidas de prevenção e de
minimização do risco de transmissão do SARS-CoV-2, em estreita colaboração com a Proteção Civil.
“Não há nada como o sonho para criar o futuro.”
Victor Hugo

Lisboa, 11 de março de 2021
A Diretora
Jesuína Maria da Silva Miranda Pereira
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