
 

DESIGNAÇÃO DO PROJETO: Ampliação e Reabilitação da Escola EB1/JI de São Pedro, freguesia de São Pedro - Ponta
Delgada

CÓDIGO DO PROJETO: ACORES-10-5673-FEDER-000011

OBJETIVO PRINCIPAL.  Completar a rede pública de ensino da Região, com as últimas intervenções no quadro da
programação das infraestruturas e equipamentos que garantem o equilíbrio de oferta de condições em cada ilha dos
Açores.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Município de Ponta  Delgada

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL: 2.785.511,20 €

APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA. Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER): 2.367.684,52 €

DESCRIÇÃO: 

A presente candidatura visa a ampliação de escola Ampliação e Reabilitação da Escola EB1/JI de São Pedro, situada
na freguesia de São Pedro, concelho de Ponta Delgada que faz parte de um leque de equipamentos que foram
considerados pela Direção Regional da Educação como sendo prioritárias a intervir tendo em conta as condições e
qualidade atuais que propiciam ao fim a que se destinam - educação e formação de crianças. 

A ampliação foi  estruturada ainda em obediência  aos  critérios  técnicos  específicos para  o  desenvolvimento de
edifícios  escolares,  mais  especificamente  a  sua  organização  funcional,  as  relações  de  proximidade  e
interdependência espacial, a verificação das condições regulamentares e de segurança vigentes para a tipologia do
edifício, nomeadamente no que se refere à regulamentação específica aplicável à segurança contra incêndios em
edifícios  escolares,  as  condições  de  acessibilidade  e  as  especificações  do  RGEU relativamente  às  condições  de
salubridade e iluminação natural dos edifícios. A concepção do objecto arquitectónico seguiu ainda as disposições a
que alude o Regulamento do Plano Director Municipal de Ponta Delgada, bem como as indicações emanadas dos
pareceres das várias entidades consultadas em fase de estudo prévio, devidamente alterado no sentido de aferir a
solução proposta, relativamente às condicionantes e indicações ai expressas. 

A intervenção propõe como objectivo primordial  a  exposição a sul  de todas as salas de aula e locais  de maior
permanência, a manutenção do edifício existente do “Plano dos Centenários”, a estruturação da área desportiva e os
acessos, de forma a articular os vários edifícios e permitir a sua inter-ligação por percurso coberto.

OBJETIVOS: 
Procura-se dar melhores condições de sucesso escolar à comunidade escolar envolvida. Em ordem com os objectivos
definidos pelo Programa a presente candidatura promoverá a melhoria do ensino e a requalificação dos recursos
físicos de um equipamento escolar, não só beneficiando a estrutura já existente como inclusivamente ampliando-a e
dotando-a de um espaço onde possam ter a possibilidade de terem aulas de educação física que constituem parte do
conteúdo programático do percurso escolar que as crianças que frequentam aquele estabelecimento de ensino. 

Assim,  e  ao  mesmo tempo,  o  Edifício  é  provido de melhores  condições quer  operacionais  quer  de  segurança,
proporcionando maior conforto aos utilizadores e respondendo às novas exigências legais.

O Município de Ponta Delgada, no âmbito das suas atribuições e competências assume assim que a Educação é um
dos  vetores primordiais,  numa  Sociedade  Moderna  que  pretende  evoluir  para  um  patamar  de  conhecimento



 

superior, valorizando e preparando os jovens cidadãos para o futuro, dando-lhes, desde logo, condições básicas no
seu decurso do processo de formação e aprendizagem.

RESULTADOS:

De  acordo com as  orientações  expressas  do  Programa  os  indicadores  de  resultado são  medidos  pela  taxa  de
cobertura da requalificação das escolas do ensino básico e secundário (% de alunos): 

Considerando (dados do portal da Educação relativos ao ano letivo 2016/2017)  que a escola a intervir tem uma
população de 245 alunos englobada na população do concelho de Ponta Delgada RAA ao nível do ensino básico e
secundário de 10.018 alunos,  a operação contribui com 2,44% para o cumprimento do valor alvo a atingir em 2023.

Também de acordo com as orientações expressas  do Programa os  indicadores  de realização  são medidos pelo
número de crianças em idade escolar que beneficiam da capacitação das infraestruturas. Nesse caso aponta-se que
de acordo com os dados disponíveis (portal da Educação) estão inscritos 245 alunos na Escola a intervir.

 
ESTADO DO PROJETO: Relatório Final em apreciação

FOTOGRAFIAS: 



 



 



 



 



 

    


