
 

 

1- CONTEXTO E CARACTERIZAÇÃO GERAL DO AGRUPAMENTO 

 

1.1- Enquadramento territorial e contexto físico 

 

O concelho da Moita onde se localiza o Agrupamento de Escolas Fragata do Tejo está situado 

na região de Lisboa, pertencente ao distrito de Setúbal e confina a norte com o concelho do 

Montijo, a nascente e a sul com o concelho de Palmela e a poente com o concelho do 

Barreiro. Este concelho tem uma área de 55,4 KM e é constituído pelas freguesias de Alhos 

Vedros, Baixa da Banheira, Moita, Gaio/Rosário, Sarilhos Pequenos e Vale da Amoreira. 

O Agrupamento de Escolas Fragata do Tejo com o código 342221 foi constituído no ano 

letivo 2004/2005 e situa-se na vila da Moita, cuja sede é a Escola Básica do 2º e 3º Ciclos 

Fragata do Tejo. O Agrupamento é composto por sete escolas, nomeadamente Escola Básica 

do 2º e 3º Ciclos Fragata do Tejo, situada na vila da Moita, freguesia da Moita; Escola Básica 

do 1º Ciclo Nº1 da Moita, situada na vila da Moita, freguesia da Moita; Escola Básica do 1º 

Ciclo do Gaio, situada na freguesia do Gaio/Rosário; Escola Básica do 1º Ciclo com Jardim 

de infância do Rosário, situada na freguesia do Gaio/Rosário; Jardim de infância das 

Arroteias, situado na freguesia de Alhos Vedros; Jardim de infância dos Brejos, situado na 

freguesia da Moita; Escola Básica do 1º Ciclo da Barra Cheia, situada na freguesia de Alhos 

Vedros. 

 

1.2- Dimensão e condições físicas das escolas 

 

Escola Básica do 2º e 3º Ciclos Fragata do Tejo 

 

A Escola Básica do 2º e 3º Ciclos Fragata do Tejo localiza-se na Avenida Luís de Camões na vila 

da Moita e é constituída por um edifício monobloco em forma H, com rés do chão e 1º andar 

interligados. Nesta escola não existe pavilhão gimnodesportivo, sendo as aulas de educação 

física lecionadas em dois campos exteriores, um campo de ténis e uma sala polivalente adaptada 

e utilizada para as aulas desta disciplina. Nos espaços exteriores existem áreas de lazer e espaços 

verdes ajardinados. 

 



 

Escola Básica do 2º e 3º Ciclos Fragata do Tejo 

 

Os espaços físicos existentes no rés do chão do edifício são 8 salas de aula, laboratório de 

Matemática, 2 seminários onde são lecionadas as Atividades de Enriquecimento Curricular, 1 

seminário adaptado a sala de trabalho dos Departamentos de Línguas e Ciências Sociais e 

Humanas, 2 gabinetes onde funciona o órgão de direção, o gabinete onde funciona a Ação Social 

Escolar, Gabinete de Intervenção Disciplinar, Gabinete onde funciona o ensino especial, gabinete 

onde funciona a Associação de Pais, sala de professores, sala de assistentes operacionais e 

funcionários, 2 espaços de convívio destinados aos alunos, hall de entrada, PBX, elevador, 

secretaria, reprografia, papelaria, refeitório, cozinha, bar, 2 WC para professores, 2 WC para 

assistentes operacionais, 8 WC para alunos/alunas, 2 WC para deficientes sala de arquivo,  5 

arrecadações de material diverso e 4 arrecadações no vão da escada destinadas a material de 

limpeza. 

No primeiro andar existem 22 salas de aula, 3 seminários, a biblioteca/centro de recursos, 6 

arrecadações de material diverso, a sala de diretores de turma, WC para assistentes operacionais, 

WC para professoras e elevador. 

No exterior existe a portaria, 2 campos de jogos destinados à prática da educação física, 1 campo 

de ténis, pista de atletismo com 80 metros, balneário para alunos e balneário para alunas e uma 

pequena divisão destinada aos professores de educação física, para além de zonas verdes 

ajardinadas. 

 

 

 

 



 

Escola Básica N.º1 do 1º Ciclo da Moita 

A Escola Básica Nº1 da Moita fica situada no 

concelho da Moita, freguesia da Moita na rua 

Bartolomeu Dias. É constituída por um edifício de 

plano centenário, rodeada por um pátio remodelado, 

onde existe um campo de jogos equipado com duas 

balizas, dois cestos de basquetebol, duas filas de 

bancada e um edifício de construção recente onde 

funciona o refeitório e uma sala de aula.  

Existem nove salas de aula, dois telheiros abrigam os 

alunos nos dias de chuva, encontrando-se a escola 

limitada por um muro e uma vedação que assegura a 

proteção dos alunos.  Existem dois blocos de 4 casas de 

banho cada um e ainda mais duas casas de banho 

individuais, uma de cada lado. Possui um espaço/hall 

onde os professores se reúnem e que dá acesso por uma 

escada ao 1º andar, onde existe um espaço que é utilizado para apoios educativos fazendo ligação 

a uma pequena arrecadação. Uma antiga cozinha 

encontra-se remodelada/adaptada a sala de aula. Existe 

ainda uma biblioteca, uma sala de informática com três 

casas de banho, sendo uma delas destinada a portadores 

de deficiência, refeitório com vestiário e uma casa de 

banho. 

Funcionamento: a escola possui dez salas de aula para 

um total de dez turma.  

O jardim de infância tem horário normal das 9:00h às 15:45h com intervalo para almoço das 

13:00h às 13:45h. As atividades no 1º ciclo funcionam em horário normal das 9:00h às 15:45 h. 

Das 16:30h até às 17.30h funcionam as Atividades de Enriquecimento Curricular.  

O intervalo para almoço, no 1.ºCEB é das 13:00h às 14:45h.   

 

Coordenadora: Prof.ª Ana Rocha 

Tel./Fax: 212 893 577 

 



 

 

 

Escola Básica do 1º Ciclo com Jardim de infância do Rosário 
 

 

A Escola Básica do 1º Ciclo com Jardim de infância do Rosário, situa-se na freguesia do 

Gaio/Rosário/Sar. Pequenos. É uma escola de plano centenário, composta por três salas: duas do 

1º ciclo e uma do jardim de infância. O edifício do 1º ciclo é independente do pré-escolar, tendo 

cada um deles um hall de acesso com porta. O edifício do 1º ciclo é composto por 2 pisos, cada 

um com uma sala de aula. No rés do chão existe ainda uma pequena dispensa para guardar os 

produtos de limpeza de desgaste e material de desporto. O edifício do pré-escolar é composto por 

uma sala de aula, um hall de entrada e um alpendre que dá acesso a três casas de banho e uma 

arrecadação. Todo o edifício está rodeado de um muro com rede para evitar a entrada de pessoas 

estranhas. O chão do recreio é de areia e existe uma sebe junto da vedação, com algumas árvores 

de pequeno porte, um campo de futebol, baloiços e escorrega de plástico. Nas traseiras da escola 

existe um pequeno alpendre fechado que foi adaptado para refeitório com três casas de banho. 

No hall do primeiro andar existe ainda uma mini biblioteca. 

O jardim de infância tem horário normal das 9:00h às 15:45h com intervalo para almoço das 

13:00h às 13:45h. As atividades no 1º ciclo funcionam em horário normal das 9:00h às 15:45 h. 

Das 16:30h até às 17.30h funcionam as Atividades de Enriquecimento Curricular.  

O intervalo para almoço, no 1.ºCEB é das 13:00h às 14:45h.  

Responsável de estabelecimento: Prof.ª Inês Ferreira 

Tel./Fax: 212 807 547 

 



 

Escola Básica do 1º ciclo da Barra Cheia 

A escola fica situada na Barra Cheia, freguesia de 

Alhos Vedros, concelho da Moita. É constituída por 

dois edifícios, um de plano centenário, com uma sala 

de aula, um hall de entrada, uma casa de banho para 

alunos, uma para professores e uma adaptada para 

deficientes. O outro edifício, de construção mais 

recente, tem uma sala de aula, uma pequena área que 

funciona como espaço multiusos e uma arrecadação. Existe ainda um pequeno pátio coberto. No 

recreio as crianças usufruem de espaços para brincar e realizar atividades lúdicas. A escola 

possui ainda pequenos espaços verdes e um campo de areia rodeado de pneus que o limitam e é 

utilizado como campo de jogos, um espaço com areia e alguns canteiros. O refeitório funciona 

num monobloco/contentor junto à escola. 

Funcionamento: em horário normal das 9.00h às 15:45h. Das 16:30h até às 17:30h funcionam as 

Atividades de Enriquecimento Curricular.  

O intervalo para almoço é das 13:00h às 14:45h. 

Responsável de estabelecimento: Prof.ª Ângela Viseu 

Tel./Fax: 212 130 576 

 

Jardim de infância dos Brejos 

O jardim de infância fica situado nos Brejos, freguesia 

da Moita, concelho da Moita. É constituído por dois 

edifícios, um de plano centenário e outro de construção 

mais recente. Em cada um destes edifícios existe uma 

sala de aula. No edifício de plano centenário existe um 

espaço adaptado onde são fornecidas as refeições, tem 

um alpendre coberto, 4 casas de banho e o recreio. 

Funcionamento: o jardim de infância funciona das 9:00h às 12:00h e das 13:30h às 15:30h.  

O intervalo para almoço é das 12:00h às 13:30h. 

Responsável de estabelecimento: Educadora Fernanda Paulo 

Tel./Fax: 212 892 402 

 



 

Jardim de infância das Arroteias 

O jardim de infância fica situado nas Arroteias, freguesia 

de Alhos Vedros, conselho da Moita. É constituído por 

um único edifício de um só piso de plano centenário. 

Existem duas salas de aula, uma sala adaptada para 

servir as refeições aos alunos e de apoio aos professores. 

Existem também duas casas de banho para 

alunos/alunas, uma para os professores e ainda duas 

entradas cobertas. O recinto da escola encontra-se vedado com rede para segurança dos alunos. 

Funcionamento: o jardim de infância funciona das 9:00h às 12:00h e das 13:30h às 15:30h. O 

intervalo para almoço é das 12:00h às 13:30h. 

Responsável de estabelecimento: Educadora Paula Beltrão 

Tel./Fax: 212 989 034 

 

Escola Básica 1 do Gaio 

 

A escola fica situada no Gaio, freguesia do Gaio/Rosário/Sar. Pequenos, concelho da Moita. É 

constituída por um edifício de plano centenário, composto por duas salas de aula, cada uma delas 

com um hall. Num destes hall funciona a biblioteca e no outro uma pequena sala de informática. 

Na escola existem duas casas de banho normais e uma adaptada para deficientes, para além de 

uma dispensa para guardar material diverso e de limpeza. Existem também dois alpendres, um 

coberto adaptado a sala de refeições e outro descoberto. Todo o edifício está rodeado por um 

muro com rede para evitar a entrada de estranhos. O recreio é de areia e nele existem duas 

balizas, dois baloiços e um escorrega.  

Funcionamento: a escola funciona em horário normal, das 9:00h às 15:45h. A partir das 16:30h 

até às 17:30h funcionam as Atividades de Enriquecimento Curricular. 

O intervalo para almoço é das 13:30h às 14:45h. 

 

Responsável de estabelecimento: Prof.ª Paula Coelho 

Tel./Fax: 212 801 695 

 


