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Esclarecimento sobre as Salas de Jardim de Infância da EB1/JI da Portela – 2020/2021 
 
 
No sentido de esclarecer os mal-entendidos surgidos em torno das 3 Salas de JI da Escola 

EB1/JI da Portela instaladas em monoblocos, cumpre-me informar o seguinte: 

 

1. Nos últimos 2 anos letivos, a EB1/JI da Portela tem tido 9 turmas (4 de JI e 5 de 1º Ciclo) a 

funcionar nos monoblocos. Um destes monoblocos já existia na escola há mais de 10 anos 

e era considerada, por todos, como a “melhor” sala de JI; 

2. Estes monoblocos, respeitam todas as normas legais exigidas para o funcionamento 

enquanto sala de aula. Foram autorizadas e validadas pela Câmara Municipal de Loures e 

pelo Ministério de Educação, esta entidade através da DGEstE, Direção-Geral que tutela 

os Estabelecimentos de ensino no nosso país; 

3. Desde o início da obra de remodelação de um dos edifícios da escola, estava previsto que, 

com o seu término, estas 9 salas passariam a integrar o novo edifício e os monoblocos 

retirados; 

4. Faço notar que, durante estes 2 anos nunca recebemos qualquer tipo de queixa que 

fizesse referência ao facto de estas turmas se encontrassem em monoblocos; 

5. Estes monoblocos, estão equipados com ar condicionado exterior, que permite que as 

salas sejam colocadas à temperatura ideal antes da entrada dos alunos, podendo ser 

reajustada durante os períodos de intervalos e período de almoço. O ar condicionado 

permanece desligado sempre que os alunos se encontram dentro da sala; 

6. Outras das vantagens do sistema de ar condicionado destes monoblocos é que, promovem 

a rápida renovação do ar, retirando o “ar sujo” da sala e substituindo-o por “ar limpo” do 

exterior. Para que possam ter uma ideia da importância deste facto no panorama atual de 

pandemia, o pavilhão antigo não tem ar condicionado e a renovação do ar é feita pelas 

janelas e pelas portas, estando as salas mais expostas ao calor no Verão e ao frio no 

Inverno, no caso do novo edifício, o sistema de ar condicionado funciona interligando todas 

as salas, o que faz com que trabalhe principalmente com o ar circulante (é eficaz no que se 

refere à climatização das salas, mas o ar que é renovado já não é tão limpo como no caso 

dos monoblocos); 
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7. No passado ano letivo, recebemos nas 6 salas de JI (4 na EB1/JI da Portela e duas na 

EB1/JI da Quinta da Alegria) cerca de 150 alunos, na sua maioria crianças de 5 anos, não 

chegando a 20 as crianças com 4 anos. Deste modo, tivemos muitos pedidos para os 

quais não tivemos capacidade para dar resposta; 

8. No decorrer do ano letivo, e com o surgimento do COVID-19, tivemos um acréscimo de 

pedidos (mesmo a meio ano tivemos pedidos de alguns pais que não conseguiam manter 

os seus filhos nos colégios particulares onde se encontravam); 

9. Sensíveis a esta situação, e ao pedido por parte da DGEstE, no sentido de abrir mais salas 

de JI, trabalhamos em conjunto com a Câmara Municipal, analisado a diversa possibilidade 

de alargarmos a nossa oferta no âmbito da Educação Pré-escolar; 

10. Analisadas algumas hipóteses, considerámos que a melhor solução seria, manter 3 

monoblocos na EB1/JI da Portela e abrirmos, desta forma 3 salas de JI; 

11. Assim, neste ano de 2020/2021, abrimos no agrupamento, 9 salas de JI (7 na EB1/JI da 

Portela e duas na EB1/JI da Quinta da Alegria), passando a ter capacidade para receber 

225 crianças. Conseguimos receber todas as crianças de 5 e 4 anos e as de 3 que têm 

irmãos no agrupamento. O facto de termos alcançado o objetivo de dar resposta a todas as 

crianças de 4 anos, e permitido às famílias da freguesia conseguirem colocar os seus filhos 

nas escolas da sua área, deixa-nos bastante satisfeitos; 

12. É com grande satisfação que todos recebemos mais estas 75 crianças, mas tenho a 

perfeita noção que, neste momento tão complexo, estou a pedir aos professores, aos 

educadores, mas principalmente aos assistentes operacionais um esfoço sobre humano, 

para garantir todo o apoio a estas crianças e cumprimento de todas as medidas 

extremamente exigentes de higienização, limpeza e segurança que constam do nosso 

Plano de Contingência. Garanto a todos que seria, para nós, mais fácil não abrir estas 3 

salas, mas fazemo-lo com a convicção que estamos a contribuir para o bem-estar da 

nossa comunidade escolar; 

13.  Acrescento que, quem me conhece, conhece a minha equipa de Direção/Coordenação de 

Escolas e conhece o Projeto Educativo do nosso agrupamento, sabe que no centro da 

nossa intervenção encontram-se os nossos alunos e, para tal, trabalhamos diariamente 

com as associações de pais e encarregados de educação, parceiros fundamentais para o 



 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PORTELA E 
MOSCAVIDE 

Escola Secundária da Portela 
Escola EB 2,3 Gaspar Correia 

Escola EB1 Catela Gomes 
Escola EB1/JI Quinta da Alegria 

Escola EB1/JI Portela 

 

 

projeto que pretendemos abrangente para o sucesso dos nossos alunos em todos os 

níveis de ensino; 

14.  É normal abrirmos as Escolas no final do ano letivo e até ao início do novo ano, para que 

os pais, que assim o desejarem, poderem visitar a escola que os seus educandos virão a 

frequentar. Apesar de todos os constrangimentos este ano, recebemos na mesma todos os 

pais e encarregados de educação que solicitaram essa visita; 

15.  Da APEE da EB1/JI da Portela, entidade com quem trabalhamos diariamente, de forma 

aberta e franca, nunca recebemos qualquer manifestação de descontentamento por parte 

da direção ou de algum dos seus associados;  

16. Quanto à questão de termos 3 salas de JI a funcionarem em monoblocos, nunca foi para 

nós questão de diferenciação entre os nossos alunos, mas sim, uma questão de darmos 

oportunidade a todos, para que possam ter acesso às escolas do nosso agrupamento. 

 

Concluindo, o que verdadeiramente importa reter é que, a obra agora realizada beneficiará todos 

os alunos da escola, e não apenas os alunos que ficarão nas salas do edifício remodelado. O 

refeitório, a cozinha e a unidade de apoio especializado (CAA) foram ampliados e modernizados, 

o edifício antigo foi pintado, substituídas as portas para o exterior e, muito importante, foram 

removidas todas as placas de fibrocimento da cobertura neste edifício. Irá ainda ser colocado um 

novo parque infantil para as crianças do jardim de infância. 

 

Um dos princípios fundamentais que norteiam a nossa intervenção é garantir a equidade entre 

todos os nossos alunos. Em momento algum consideramos que os alunos, pelo facto de se 

encontrarem nos monoblocos, estão em inferioridade relativamente aos que se encontram as 

salas do edifício remodelado. 

 

Espero ter sido suficientemente claro nesta exposição e ter respondido às vossas questões.  

Quero desejar a todos um ótimo ano letivo 2020/2021! 

Não será um ano fácil, mas deixo-vos a certeza, e o compromisso que eu, toda a equipa da 

Direção/Coordenações de Escolas, docentes e não docentes tudo faremos para garantir as 

melhores condições possíveis aos vossos filhos e educandos. 
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Deixo-vos o lema do nosso agrupamento: 

“TODOS juntos CONSEGUIMOS!” 

 

Portela, 20 de setembro de 2020 

Nuno Filipe Santos Reis 

Diretor do Agrupamento de Escolas de Portela e Moscavide 


