
3. ESCOLA EB/JI N.º 7 de ODIVELAS (CONCLUÍDA)

A Ampliação/Remodelação da EB1 N.º 7 

de Odivelas, na Arroja, possibilitou 

transformar uma escola que funcionava 

num edifício do tipo P3 (contemplando 8 

salas de aula, refeitório, cozinha, sala 

polivalente; balneários e serviços de 

apoio, onde todas as salas de aula 

funcionam em regime duplo, não 

comportando um aumento do n.º de 

alunos) numa escola EB1/JI adaptando-a a um modelo 12+3, ou seja 12 salas do 1º Ciclo e 3 

salas de actividades integradas no Jardim de Infância. 

Ou seja, verificou-se o aumento de 7 salas (4 do 1º CEB e 3 do JI). 

INTERVENÇÕES EFECTUADAS

 Bloco A – Edifício Novo 
Áreas comuns ao 1º Ciclo e JI

• Serviços administrativos e direcção 
(A=30.80m2) 

• Biblioteca e anexos (A=82.00m2) 
• Sala de professores e atendimento aos 

pais (A=46.00m2) 
• Gabinete de 1ºs Socorros (A=8.00m2) 
• Sala Polivalente Refeições (A=242.00m2) 
• Cozinha, copa suja e arrecadação 

(A=75.00m2) 
• Arrecadações 
• Instalações Sanitárias - adultos 
• Instalações Sanitárias - apoio deficientes motores

Áreas afectas ao 1º Ciclo

• 4 Salas de aula do 1º Ciclo (A=280.00m2) 
• 1 Sala ATL (A= 62.00m2)
• Instalações Sanitárias alunos 
• Arrumos 
• Recreio Coberto 



Áreas afectas ao JI

• 3 Salas de actividade (A=201.00m2) 
• 1 Sala de repouso (A=67.00m2) 
• 1 Sala de trabalho para educadores de 

infância (A=16.00m2) 
• Vestiários e Instalações Sanitárias 
• I. Sanitárias apoio deficientes motores 
• Recreio Coberto 

Bloco B – Edifício Aulas 
A manter o n.º de salas de aula (8 salas) e adaptar a deficientes motores.  

Bloco C – Edifício Ginásio 

• 2 Salas de desporto com 74m2 e 113m2 
• Arrumos 
• Balneários/Vestiários/I.S. alunos separadas por sexo 
• Balneários/Vestiários/I.S. deficientes motores 
• Balneários/Vestiários/I.S. professor 
• Acesso independente de modo a apoiar actividades desportivas 

exteriores de modo autónomo ao funcionamento da escola. 

Edifício Pré-fabricado 
A manter como existe até se verificar a redução do n.º de alunos, altura em que se demolirá. 

 Áreas Exteriores: 

• Campo de Jogo com 37x18m 
• Áreas de recreio infantil separadas por idades 
• Acessibilidade a deficientes motores 
• Arrumos de apoio ao campo de jogo e I. Sanitárias 

de apoio ao público exterior na cave do edifício 
principal. 


