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RECURSOS FÍSICOS 

5.1. Jardim-de-Infância  Nº 1 

É constituído por quatro salas, cozinha, refeitório, três gabinetes, casas de banho, um sótão e um espaço exterior muito agradável, 

com baloiços, escorrega entre outros equipamentos. Este edifício foi construído de raiz e inaugurado em Abril de 1997. 

5.2. Jardim-de-Infância Nº 4 

É constituído por um pavilhão pré-fabricado dividido em duas salas. 

Cada sala tem uma pequena área de casas de banho. Este pavilhão é circundado por prédios e por um parque de eucaliptos. 

A área exterior tem uma parte coberta e outra com bastante vegetação. 

O pavilhão teve sempre um carácter provisório, encontrando-se neste momento em estado de visível degradação. 

As novas instalações estão em construção, estando prevista a sua conclusão para Dezembro de 2010. 

5.3. Escola Básica do 1º Ciclo Jorge Barradas 

É constituída por um edifício de tipologia P3, com quatro núcleos, cada um contendo três salas de aulas fechadas, num total de doze, 

uma “zona suja” e duas casas de banho para alunos, num total de 4 grupos de instalações sanitárias. 

Possui ainda um pavilhão polivalente; uma sala de professores; um gabinete para auxiliares de educação, onde está instalada a 

fotocopiadora e vulgarmente designado por “casa forte”; um gabinete para a direcção da escola; uma sala de informática; um 

refeitório com cozinha; duas casas de banho para professores e auxiliares e um pátio interior. 

No exterior, o edifício é rodeado por um amplo logradouro (com “os montes”, designação dada pelos alunos e onde está situado um 

campo de jogos).
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5.4. Escola Básica do 1º Ciclo Padre Álvaro Proença 

Funcionou em instalações provisórias cerca de trinta anos mas, devido ao estado de degradação em que se encontrava, foi transferida 

para o recinto da escola sede onde funcionam seis turmas em seis monoblocos climatizados, até à construção das novas instalações, 

que estão em curso. 

5.5. Escola Arquitecto Gonçalo Ribeiro Telles com Ja rdim-de-infância (nº5) 

A escola tem meio século e para além do desgaste inerente à idade que exige cuidados de manutenção e recuperação, tem outros 

espaços que carecem de uma intervenção mais profunda para se poderem adaptar à sua utilização actual. 

O estabelecimento de ensino é constituído por 20 salas de aula das quais 3 servem o Jardim de Infância, 1 está convertida em 

biblioteca e sala de professores, 2 salas de apoio, funcionando numa delas a UAEEAM, 1 sala de PIEF, 1 sala de trabalho para as 

animadoras sócio-culturais e 12 salas para o 1º ciclo. 

Outras instalações: 1 ginásio; 1 sala de informática; 1 gabinete GAFF; 1 gabinete de coordenação; 1 reprografia; 1 videoteca; e, ainda, 

1 refeitório. 

Apesar da intervenção sistemática da Câmara Municipal de Lisboa e da Junta de Freguesia de Benfica, no sentido de manter e 

melhorar o aspecto do espaço escolar, alguns sectores 

têm vindo a degradar-se, nomeadamente, o mobiliário das salas de aula, os espaços verdes recentemente criados, os muros, a 

infiltração de humidade, … 

5.6. Escola Básica 2º e 3º Ciclos de Pedro de Santarém
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As instalações encontram-se em fase de remodelação. 

Segue-se o quadro com a designação / identificação de todos os recursos e serviços existentes na escola. 

Quantidade Designação 

18 Salas de aula 

1 Salas específicas de Ed. Visual 

6 Salas específicas de Ed. V isual e Tecnológica 

1 Sala específica de Ed. Tecnológica 

4 Salas específicas de Ciências 

1 Sala de Música 

2 Sala de Informática 

1 Centro de Recursos 

1 Biblioteca 

1 Ludoteca 

0 Gabinete do Gabal (Gabinete de Apoio a Alunos ) 

1 Gabinete / Serviços de Psicologia e Orientação 

1 Sala de Convívio / Alunos (Polivalente) 

1 Ginásio 

0 Salas de Ginástica 

2 Balneários 

2 Sala de Professores 

1 Sala de Directores de Turma 

5 Gabinete de Departamentos 
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1 Gabinete do Conselho Executivo 

1 Secretaria 

1 Gabinete / Chefe de secretaria. 

1 Papelaria 

1 Reprografia 

1 PBX 

1 Portaria 

1 Sala / Funcionários 

1 Refeitório 

1 Bufete 

1 Cozinha 

1 Sala / Pessoal de cozinha 

1 Posto de Primeiros Socorros 

Campos de Jogos assim distribuídos: 

1 Campos de Futsal/Andebol; (Adaptado em função das obras) 

2 Campos de Basquetebol; ;) (Adaptados em função das obras) 

0 Campo de V oleibol 

Ainda há uma pista para atletismo, com 4 corredores e uma caixa de areia para saltos.


