
 

COMUNICADO DA DIRETORA 

Obras para substituição da cobertura da Escola Secundária de Santa Comba Dão 

 

Começaram os preparativos das obras na Escola Secundária (escola sede do AESCD): para 

substituição das placas de fibrocimento originais. No exterior da escola (recreio nascente) 

situam-se já alguns dos materiais que farão parte do futuro estaleiro. Prevê-se para esta semana 

o início da intervenção nas caleiras e adjacentes e nos meados do mês de maio espera-se o início 

da remoção das placas da cobertura dos edifícios da escola. 

A intervenção terá uma duração de cerca de 3 meses, implicando o condicionamento de parte 

do espaço exterior e, nomeadamente, a instalação de uma grua e de uma zona de estaleiro num 

dos pátios exteriores. 

A realização da obra obedece a todos os procedimentos de segurança recomendados e será 

realizada por uma empresa certificada para o efeito. A intervenção foi previamente autorizada 

pela ACT.  

Em reunião realizada em 31 de março, na qual participaram representantes da autarquia, da 

empresa responsável pela obra, da associação de pais e do AESCD, foram colocadas questões 

importantes, necessárias à garantia de condições de segurança para toda a comunidade escolar, 

a saber: 

1. Que os procedimentos com maior impacto em termos de ruído e de remoção das placas de 

fibrocimento sejam preferencialmente realizadas em períodos de menor atividade letiva; 

2. Que, no cumprimento das normas vigentes, as placas de fibrocimento a remover sejam 

embaladas ainda no telhado, antes da sua deslocação para o local de armazenamento e 

acondicionamento em zona de acesso reservado;  

3. Que sejam realizadas análises regulares à qualidade do ar, tanto no exterior como no interior 

dos edifícios (amostragem) e que estas análises sejam realizadas também no Centro Escolar do 

Centro; 

4. Que os procedimentos técnicos provoquem o menor constrangimento possível ao 

desenvolvimento da atividade letiva, nomeadamente, a realização dos exames nacionais – 

época em que os ruídos terão de ser necessariamente inexistentes. 

O processo é acompanhado pela autarquia, pelo agrupamento e pela associação de pais.  

Finalmente, solicita-se a todos os Pais e Encarregados de Educação e Diretores de Turma que 

recomendem aos respetivos educandos/ alunos que respeitem as normas de segurança a ser 

implementadas durante este período, de modo a evitar interferências com a zona do estaleiro 

e os trabalhadores presentes na área da Escola Secundária. 

 

Agradecemos a compreensão e colaboração de todos. 

A Diretora, Madalena Dinis 
 


