A EB1/JI Vasco Martins Rebolo é uma escola de ensino básico, do JI ao 4º ano, e no total de
230 crianças dos 3 aos 10 anos.
O espaço da escola é usado por esses 230 alunos, não só nos intervalos das aulas, mas também
para a realização das atividades do ATL e das AEC’S.
A escola está aberta desde as 7:30h da manhã até às 19:30h da tarde. Sendo uma grande parte
deste período passada no espaço escolar exterior.
O ato de brincar para além de fazer as crianças felizes, proporciona às crianças o
desenvolvimento de competências quer ao nível individual quer ao nível da interação social, o
espírito de equipa é reforçado, e o desenvolvimento de capacidades cognitivas e da linguagem
também. É no ato de brincar que a criança adquire perceção do seu mundo, interagindo com o
ambiente e com os demais. Quando brincam, as crianças experienciam sentimentos, são
despertados gostos pessoais e motivações, aprendem a ser mais participativas e integrativas.
Grande parte do dia destas crianças é passado nos recreios. No entanto, no espaço do Jardim
de Infância, os espaços de brincadeira estão expostos ao sol e à chuva, mesmo quando usam o
espaço do terraço do JI as sombras são escassas, tendo por vezes que passar muito tempo
dentro do espaço do ATL e até das salas de aula, quando está muito calor ou em dias de chuva,
o que impede de usufruírem do espaço exterior de qualidade necessário para o seu
desenvolvimento.
No outro lado do recreio do 1º ciclo, as crianças também não podem brincar à vontade e por
vezes impede a realização das suas aulas de Educação Física, quando está muito sol e em dias
de chuva, pelo que ficam confinados ás sombras do próprio edifício e em alguns casos
impossibilitados de terem as suas aulas de Ed. Física devido à chuva.
Deste modo, venho propor como pai e Encarregado de Educação, que se melhore o espaço
exterior escolar da EB1/JI da Vasco Martins Rebolo, de forma a criar tanto no terraço do JI,
como no recreio do 1º Ciclo, um Telheiro / Cobertura para proteção do sol e da chuva, que
proporcione às crianças mais espaço de brincadeira com sombras/protegidas das chuva e que
não impeça os professores de realizar as suas atividades de ATL e as aulas de Ed. Física,
podendo assim usufruir de mais qualidade no espaço exterior.
Uma vez que tanto o terraço do JI como o recreio do 1ºCiclo, estão situados na parte traseira da
escola, os telheiros/coberturas não são visíveis pela parte exterior, o que não implica a perda da
sua qualidade a nível de estética, e sendo mesmo muito necessário para o espaço da escola a
realização de brincadeiras e aulas de Ed. Física, bem como outras atividades escolares ao ar
livre.
Como Encarregado de Educação gostaria de ver uma melhoria deste espaço escolar exterior,
iria ajudar estas crianças a serem crianças mais felizes e quem sabe torná-los adultos
melhores…
Custo estimado das coberturas: 18.000€
Paulo Teixeira

A escola Vasco Martins Rebolo ficaria assim após a colocação dos telheiros

Os telheiros/coberturas propostos são:
1 – Telheiro/cobertura do terraço JI (Painel - Sandwish cobertura)

2– Telheiro/cobertura do recreio do 1ºCiclo (Painel - Sandwish cobertura)

Ambos com este tipo de cobertura:

