
 
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

 
Nota: este documento, até ao início do processo de matrículas mantém-se dinâmico. As escolas que 
entenderem poder haver défice de informação devem contactar a DRPRI para melhor 
esclarecimento que, em princípio, deverá passar a constar deste documento, disponível on-line.  
 

Edifícios dispensados –avisos – orientações 2012/2013 
 
EB1 com PE dos Três Paus: a zona que era abrangida por esta escola passou a integrar a área da 
EB1cPE do Boliqueime. Os alunos que renovam (devem renovar na escola atual) serão colocados 
automaticamente na Escola do Boliqueime. Isto sem prejuízo das famílias que entenderem qualquer 
ter outra opção. Nesse caso, farão a inscrição na Escola mais próxima da sua morada indicando a 
escola (ou a lista de escolas por ordem de preferência) onde deseja colocação. Novas inscrições serão 
feitas sempre na Escola mais próxima, de morada. O caso dos transportes é gerido pela escola de 
destino, nos termos usuais (face à Delegação Escolar e C. Municipal, em função da distancia – 2 km 
ou mais - e sempre se estiver na sua escola de morada – e não noutra). Para além da EB1 do 
Boliqueime (preferencial) será admissível que alguns alunos possam optar pela Escola de Santo 
Amaro. 
 
EB1 com PE da Chamorra: a zona que era abrangida por esta escola passou a integrar a área da 
EB1cPE do Boliqueime. Os alunos que renovam (devem renovar na escola atual) serão colocados 
automaticamente na Escola do Boliqueime. Isto sem prejuízo das famílias que entenderem ter 
qualquer outra opção. Nesse caso, farão a inscrição na Escola mais próxima da sua morada indicando 
a escola (ou a lista de escolas por ordem de preferência) onde deseja colocação. Novas inscrições 
serão feitas sempre na Escola mais próxima, de morada. O caso dos transportes é gerido pela escola 
de destino, nos termos usuais (face à Delegação Escolar e C. Municipal, em função da distancia – 2 
km ou mais - e sempre se estiver na sua escola de morada – e não noutra). Para além da EB1 do 
Boliqueime (preferencial) será admissível que alguns alunos possam optar pela Escola de Santo 
Amaro. 
 
Infantário O Baloiço: alunos que renovem (2008 e 2009) serão integrados, com prioridade na 
Escola mais próxima do respetivo local de morada (necessário indica-la para procedermos à 
transferência). Noutra qualquer escola, será necessário se inscrever na escola de morada e indicar 
essa escola como preferencial. Processo de libertação do espaço e redireccionamento dos materiais e 
equipamentos a coordenar com a DSAM (Sr. Emanuel Aguiar). 
 
Infantário S.A.Serra: Renovações e novas inscrições na sala PE/Creche da EB1. 
 
PE das Levadas: encerra este anexo com PE de EB1 de Santa Cruz. Os alunos integram-se, 
automaticamente nas salas de EPE da Escola-mãe. Se a opção for outra (EB1cPE Terças de Cima), 
fazer inscrição e indicar essa preferência. 
 
PE das Feiteiras: encerra este anexo com PE de EB1 da Vila S.Vicente. Os alunos integram-se, 
automaticamente nas salas de EPE da Escola-mãe. Se a opção for outra (EB1cPE S.Vicente - 
Lameiros), fazer inscrição e indicar essa preferência. 
 
Processo de libertação do espaço e redireccionamento dos materiais e equipamentos a 
coordenar com a DSAM (Sr. Emanuel Aguiar). Prioridade às escolas-mãe e a necessidades 
mais prementes noutros estabelecimentos. 



 
Alunos Agrupados, núcleos fundidos  –avisos – orientações 2012/2013 

 
EB1 com PE do Porto Santo e EB1 com PE Farrobo: integração plena, sendo previsível a criação 
de 4 turmas de 1º ciclo e 2 salas de EPE. A divisão das turmas/salas pelos dois edifícios será 
determinada localmente, podendo ser solicitada a mudança dos horários para turno único nos termos 
usuais (exceção fora de prazo). A fusão terá efeitos pedagógicos muito positivos (turmas de ano 
único). 
 
EB1 com PE da Camacha e EB1 com PE da Nogueira integração plena, sendo previsível a criação 
de 9 turmas de 1º ciclo e 3 ou 4 salas de EPE. Devido à inutilização do edifício da escola do bairro, 
demolido, a meio do processo de obras (suspensas) de modernização/ajustamento. 
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