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1. IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA
1.1 Caracterização do Meio
A EB Fernando José dos Santos situa-se na Rua Manuel Ambrósio dos Santos 2645-212
Amoreira/Alcabideche, Concelho de Cascais. A localidade de Amoreira caracteriza-se pelos usos e
costumes específicos. Nos últimos quinze anos transformou-se num dormitório da Grande Lisboa.
A população desta localidade é constituída por pessoas provenientes de todas as partes do
país. Geograficamente inserida no Concelho de Cascais, integra famílias oriundas de países do Leste
e Brasil. A população ativa ocupa-se sobretudo na área dos serviços de comércio e indústria
hoteleira.

Profundamente descaracterizada, esta população apresenta

várias carências

socioeconómicas e culturais.
Denuncia situações de analfabetismo literal e/ ou regressivo bem como problemas de
alcoolismo, toxicodependência, degradação familiar, maus tratos, habitação precária, entre outros.
Atualmente é habitada por uma população que aqui vive e/ou apenas reside.

1.2 Caracterização da Escola

As primeiras escolas existentes na localidade situavam-se na rua Carlos Anjos, em espaços
distintos e distanciados. A escola feminina funcionava num anexo pequeno, com uma só
professora que lecionava de manhã a 1ª e a 3ª classe e à tarde a 2ª e 4ª classe. O recreio era no
exterior num espaço exíguo.
A escola masculina funcionava numa casa antiga, situada num Beco, próxima da atual
farmácia.
O horário/regime de funcionamento era idêntico ao da escola feminina.
Na década de 70 devido ao crescimento populacional estas escolas, funcionaram em
simultâneo com a Escola/ plano centenário situado na Rua de Damão, onde atualmente funciona a
Escola Profissional de Teatro de Cascais, com idêntico regime de funcionamento sendo o ensino
ministrado separadamente, feminino e masculino.
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Na década 80 foi construído o edifício tipo P3, na Rua Manuel Ambrósio dos Santos, o local
do atual edifício, composto por 5 salas de aula, um ginásio e uma cozinha com área de refeições. O
recreio era de terra batida espaçoso, com um campo de futebol e outros espaços de lazer, sendo o
horário de funcionamento em regime duplo.
Na década de 90 surgiu o serviço de ATL gerido e coordenado pela associação de pais no
horário pós tempo letivo. Este edifício/P3 funcionou enquanto Escola cerca de 20 anos sendo
encerrado por orientação da Proteção Civil após avaliação das condições de segurança do edifício,
que apresentava uma situação de risco devido à má construção, infiltrações de água e problemas
na instalação eléctrica.
A população escolar foi deslocada provisoriamente cerca de ano e meio para a Fundação
do Século situada em S. Pedro do Estoril entre os anos 2000/2002. Para manter a identidade da
escola EB1 Amoreira e a minimizar o desgaste das crianças nas deslocações diárias Cascais/S.
Pedro do Estoril, por proposta do Presidente da Junta de Freguesia de Alcabideche Senhor
Fernando Teixeira Lopes e concordância do corpo docente, foram colocados em 2002 quatro
monoblocos climatizados no espaço de um antigo parque infantil público, circunscrito à escola em
processo de demolição, equacionado para três salas de aula, duas em regime duplo e uma em
regime normal, um para funcionamento do ATL e refeitório e o quarto para sala de
professores/secretaria.
A construção e identidade desta Escola só foi possível com a persuasão dos Professores da
Associação de Pais e do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Alcabideche Sr. Fernando Teixeira
Lopes.
No ano de 2002 foram iniciadas as obras do atual edifício [Figura 1].
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Figura 1: Vista panorâmica da EB Fernando José dos Santos.

A EB Fernando José dos Santos assim designada desde março de 2013 existe enquanto
edifício, desde outubro de 2005; fica situada no Centro da localidade da Amoreira; foi inaugurada
pelo Presidente da Câmara Municipal de Cascais António d’Orey Capucho e pelo Presidente da
Comissão Instaladora do Agrupamento de Escolas João de Deus Professor Rui Valente no dia 25 de
Fevereiro de 2005.
Atualmente existem 4 turmas do 1º ao 4º ano de escolaridade com atividades específicas
no tempo lectivo, Atividades de Enriquecimento Curricular e AAAF, no tempo não lectivo.

1.2.1 Planta do Piso Inferior

Figura 2: Planta do piso inferior da escola.



1 Sala de aula



2 Salas a cargo da AAAF (atividades de acompanhamento e apoio à família) para o serviço
de acolhimento e onde decorrem algumas Actividades de Enriquecimento Curricular
(Expressão Artística);



Ginásio;
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Vestiário;



Vestiário adaptado para sala de Apoios



Instalações sanitárias: 2 para raparigas; 2 para rapazes; 1 para Professores; 1 para
assistentes operacionais;



Receção;



2 Arrecadações;



Refeitório/cozinha



Elevador.

1.2.2 Planta do Piso Superior

Figura 3: Planta do piso superior da escola.



3 Salas de aula;



Espaço destinado ao atendimento de Encarregados de Educação;



Sala de professores;

 1 Arrecadação.
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1.2.3 ESPAÇO EXTERIOR
 Campo de jogos com relva sintética
 Espaço de recreio entre os edifícios do refeitório e sala de aulas

Figura 4: Vista parcial do campo de jogos em relva sintética.

 Jardim no espaço envolvente cuja manutenção está a cargo da empresa Sograma.
 Espaço destinado ao “Projeto Hortas Escolares”
(envolve a Comunidade Educativa/ Centro de Dia da Amoreira)
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Figura 5: Alunos em atividades agrícolas.

1.3 População
Este ano lectivo 2013/2014 frequentam a Escola 99 alunos distribuídos por 4 turmas (1º/D,
2º/D, 3º/E, 4º/C). Há 4 docentes titulares de turma sendo um docente em simultâneo
coordenador de Escola, 1 docente ao abrigo do Decreto-lei 270 de 2009 do artigo 79 nº3 ao
serviço da coordenação, 1 docente de Educação Especial, 1 docente de EMRC, 2 docentes a
leccionar o Projeto Fénix, 1 docente a leccionar Inglês ao 3º/E e 4º/C, 1 docente a leccionar
Português ao 4º/C, 1 docente a leccionar Expressões ao 1º/D, 1 docente a leccionar Expressões ao
2º/D, 3º/E e 4º/C.
O apoio ao estudo funciona em coadjuvação entre titulares de turma entre outros.

1.4 Atividades de Enriquecimento Curricular
A reorganização curricular do ensino básico contempla actividades de enriquecimento,
pelo que entendemos que as mesmas poderão também contemplar a vertente de sensibilização às
futuras disciplinas leccionadas no ciclo subsequente.
Os alunos desta escola beneficiam das diferentes áreas de enriquecimento, curricular:
o Ensino do Inglês – desenvolvida por 1 professora, são dados os primeiros passos e as bases
no ensino da língua inglesa.

o Expressão Artística – lecionada por uma professora com formação nesta área; é
desenvolvida a criatividade e imaginação através da exploração e utilização de diferentes
técnicas e materiais, e a exploração da expressividade do próprio corpo.
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o Actividade Física e Desportiva – lecionada por 2 professores com formação nesta área;
procuram desenvolver o gosto pelo desporto, vida saudável, o espírito de equipa e de
entreajuda. A atividade física destina-se às turmas de 1º e 2º anos de escolaridade. A
Actividade Desportiva destina-se ao 3º e 4º anos.
Em parceria com a Câmara Municipal de Cascais desenvolve-se nesta Escola, o projeto “Escola
a Tempo Inteiro”. Subjacentes a este projeto estão os projetos: “Animação do Livro e da Leitura” e
“Filosofia com Crianças”.
Outros funcionários:
 Três funcionárias da empresa responsável pela alimentação – ITAU no período
correspondente ao almoço;
 Três assistentes operacionais que asseguram a vigilância dos recreios e realizam a limpeza/
higiene de todos os espaços da escola.
A Associação de Pais e Encarregados de Educação – APEEEA – colabora com a escola mediando
também a comunicação entre a escola e famílias.

Amoreira, 4 de dezembro de 2013
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