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Assunto – Arranque do ano letivo 16/17 na EB 1/JI Quinta da Alegria 

INFORMAÇÃO À COMUNIDADE 

 

A EB 1/JI Quinta da Alegria está após mais de 30 anos de utilização a ser 

totalmente remodelada e ampliada. 

As obras, que estão a ser ultimadas, vão proporcionar uma escola nova 

com mais luz, uma boa acústica, melhor isolamento térmico, climatização 

nas salas, novas e remodeladas instalações sanitárias, adaptadas algumas 

delas a meninos com mobilidade condicionada e cozinha ampliada e 

remodelada. 

Esta nossa nova escola irá ter uma nova sala para a Educação Pré-Escolar, 

ficando assim com 2 salas de Pré-Escolar e instalações sanitárias 

apropriadas às mesmas. 

As obras foram feitas em curto espaço de tempo, obrigando a uma 

estreita colaboração entre a Câmara Municipal de Loures, a Junta de 

Freguesia, o Agrupamento, a Escola e a Associação de Pais e Encarregados 

de Educação. Por forma a permitir a conclusão da obra, o calendário 

escolar da EB 1/JI Quinta da Alegria sofrerá ligeiras alterações, conforme 

se descreve de seguida: 

1. No dia 16 de setembro (dia de início das atividades letivas nas 

outras escolas do agrupamento) não se iniciam as aulas, mas 

receberemos os alunos cujos pais não tenham alternativa de onde 

deixar os filhos, no horário das 9.00 às 16.00. O ATL da Associação 

de Pais e Encarregados de Educação está aberto para os alunos 

inscritos, respeitando o seu horário habitual de pausa letiva (das 

7.30 às 19.00). 

Agradecia que indicassem para o mail da escola – 

eb1jimosca@gmail.com -  quais as situações com esta necessidade, 

identificando o aluno e o ano de escolaridade até ao dia 12 de 

setembro. 
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2. No dia 19 de setembro haverá receção ao 1º ano, alunos e pais na 

EB 1/JI Quinta da Alegria. A receção aos alunos será às 9 horas e a 

reunião com pais às 9.30, com a presença da Diretora e da 

Coordenadora da escola. 

3. No dia 20 de setembro iniciam-se as aulas de 1º ciclo. 

4. No dia 20 de setembro é feita a receção aos pais e EE dos alunos da 

Educação pré-escolar, às 17.30 na EB1/JI Quinta da Alegria. 

5. No dia 21 de setembro iniciam as aulas das 2 salas da educação pré-

escolar. 

Informa-se ainda que o ATL da APEE funcionará na EB 1/JI da Portela 

(Escola Amarela) até ao dia 13 de setembro. No dia 14 de setembro este 

ATL funcionará já na EB1/JI Quinta da Alegria. 

Resultado de contingências dos trabalhos, nos primeiros dias na nossa 

nova escola os almoços serão confecionados fora da escola e fornecidos 

quentes, de modo a serem servidos na sala polivalente. 

Solicito que dúvidas ou questões sejam enviadas para o seguinte endereço 

eletrónico: 

esecportela@gmail.com 

Esta calendarização irá permitir que a obra seja ultimada em pleno, sem 

constrangimentos de maior e permitirá a limpeza e arrumação dos 

espaços e a apropriação por parte de professores, educadores, assistentes 

operacionais e alunos desta nova escola. 

Portela, 2 de setembro de 2016 

A Diretora 

___________________________ 

(Marina Madeira Simão) 
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