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Caracterização das Escolas 
 

4.2.1. Jardim-de-infância N.º1 

O Jardim-de-infância Nº1 foi construído, de base, para o ensino, no ano de 1997e está situado 

na Estrada de Benfica entre o número 549 e 553, numa rua sem saída junto à nova Escola 

Superior de Música. 

Abrange uma população heterogénea a nível socio-económico. 

 

4.2.2. Jardim-de-Infância N.º4 

As instalações pré-fabricadas, onde funciona este Jardim-de-infância, datam da época pós 25 

de Abril. Na sua origem, foi uma Escola Primária, passando posteriormente a Jardim-de -

Infância sob a tutela da Junta de Freguesia de Benfica e em 1996, para a rede do Ministério da 

Educação. 

A construção das novas instalações tiveram início em Agosto de 2009 e a sua conclusão está 

prevista para Setembro de 2010. 

Abrange uma população heterogénea a nível socio-económico. 

 

4.2.3. Escola Básica do 1º Ciclo Jorge Barradas 

A Escola Jorge Barradas está implantada numa área de terreno com 10265 m2, tem uma área 

bruta de construção de 3108m2, com uma área de logradouro de 9098m2. 

O edifício foi construído para o ensino com tipologia P3 e começou a funcionar em 1982. 

Actualmente, a escola não tem capacidade relativamente à procura efectuada pelas famílias, 

quer devido ao aumento da população na área habitacional, quer pela oferta de emprego 

existente na zona. 

 

4.2.4. Escola Básica do 1º Ciclo Padre Álvaro Proença 

Esta escola funcionou em pavilhões pré-fabricados, instalações provisórias durante cerca de 

três décadas, que se foram degradando ao longo dos anos, tendo sido encerrada por falta de 

condições de higiene e segurança. Desde Setembro de 2007 foram colocados 6 monoblocos 

climatizados, com duas casas de banho, no recinto da Escola EB2,3 Pedro de Santarém, onde 

funcionará até à construção da nova escola. 
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A construção das novas instalações tiveram início em Agosto de 2009 e a sua conclusão está 

prevista para Setembro de 2010. 

 

4.2.5. Escola Básica do 1º Ciclo Arquitecto Gonçalo Ribeiro Telles com Jardim-de-   

          Infância (nº 5) 

A Escola Básica do 1º Ciclo Arquitecto Ribeiro Telles com Jardim-de-infância está inserida no 

Bairro da Boavista, bairro construído por iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa, em 1940, 

para alojar, temporariamente, pessoas carenciadas e marginalizadas que, depois de preparadas, 

seriam colocadas noutro bairro com melhores condições habitacionais. No entanto, ao longo 

dos anos, foram feitos novos realojamentos, quer por crescimento das famílias que lá viviam, 

quer para instalar outras famílias vindas, sobretudo, de “bairros de lata” espalhados por Lisboa. 

Isolado da cidade, o Bairro da Boavista está limitado, a sul, pelo Parque Florestal do Monsanto, 

a norte e nascente, pela Circular de Lisboa e, a poente, pela CRIL. 

A sua população (16.000 habitantes) é tendencialmente envelhecida, de baixo nível socio-

económico e pouco alfabetizada e, sem que tivesse sido feita qualquer acção de integração. 

Coexistem diversos estratos sociais e diferentes etnias, nomeadamente, a cigana e africana, esta 

oriunda dos PALOP’s. Esta realidade de grande heterogeneidade acarreta, naturalmente, várias 

problemáticas sociais, económicas, culturais, morais e habitacionais. Dentro do bairro, existem 

inúmeros serviços – equipamentos de saúde, de educação, comerciais, culturais, recreativos, 

religiosos e, ainda, alguns serviços públicos, tornando quase nula a necessidade de sair da zona. 

 

4.2.6. Escola Básica 2.3 de Pedro de Santarém 

Voltada para a Estrada de Benfica ergue-se a que foi a primeira escola preparatória da 

Freguesia e cujo edifício foi inaugurado em Outubro de 1969. 

A Escola Básica 2.3 “de Pedro de Santarém” não teve origem no local onde hoje se situa. 

Nasceu a 13 de Agosto de 1946, pelo Decreto-Lei N.º 35804, nas instalações do antigo 

Convento Franciscano de Santo António da Convalescença, actual Universidade Internacional, 

no tempo em que a freguesia de Benfica estendia os seus limites até à zona de Sete Rios. 

Foi baptizada com o nome de Escola Comercial Pedro de Santarém, mudando pouco tempo 

depois para Escola Técnica Elementar. A partir do ano lectivo de 1968/1969, passa a ser 
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designada por Escola Preparatória de Pedro de Santarém, em 1988, por Escola C+S de Pedro 

de Santarém e, actualmente, é designada por Escola Básica 2.3 de Pedro de Santarém. 

No tempo em que surgiu, era costume adoptar-se como patrono das escolas uma figura 

importante da nossa História. Esta não fugiu à regra. Foi buscar o seu nome a um importante 

Jurisconsulto do Séc. XVI, Pedro de Santerna Lusitano, ou Pedro de Santarém. Notabilizou-se 

em estudos sobre Direito Comercial, sendo autor do “Tratado de Seguros e de Promessas 

entre Mercadores”.  

A Escola de Pedro de Santarém, pioneira na Freguesia de Benfica, além de ter preparado várias 

gerações dos seus moradores, apoiou a fundação da Escola Professor Delfim dos Santos e da 

Escola Quinta de Marrocos. 

A Escola E.B.2.3 tem sido, ao longo dos tempos, referência em importantes experiências 

pedagógicas:  

 

� 1972 - 1977, a experiência do Curso Unificado do Ensino Secundário; 

� 1974 - 1978, ensino especial para deficientes auditivos, transferido, depois, 

para a E.B.2.3 de Quinta de Marrocos; 

� 1978 -1981, a experiência de novos programas educativos; 

� 2000 - 2001, a experiência de Gestão Flexível do Currículo. 

 

Recentemente, constata-se que os novos projectos que integram o Projecto Educativo são uma 

prova evidente de que a Escola Pedro de Santarém, ainda que velha nos anos, continua aberta 

ao futuro e a novas experiências, nomeadamente, a da implantação do Agrupamento Vertical 

de Escolas que exige novos desafios a esta comunidade educativa, agora, alargada. 

 

 

 

 


