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Caracterização sumária dos estabelecimentos de educação e de ensino do
Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches
sediados na freguesia de S. Vicente

As unidades educativas do agrupamento estão implantadas na área de influência de
bairros sociais e verifica-se, igualmente, a presença de uma população flutuante de imigrantes
de proveniência diversa mas cuja língua materna não é o Português.
O território situa-se na área urbana de Braga, com uma forte densidade populacional,
numa zona de serviços e áreas habitacionais com quatro bairros sociais da cidade.
Uma parte significativa dos alunos é oriunda de famílias que vivem nos bairros sociais,
as quais do ponto de vista socioeconómico se situam num estrato de baixos recursos e, com
fraco acesso a bens culturais. E, algumas destas famílias, revelam graves debilidades ao nível
da sua estruturação, com problemas que vão do desemprego, à toxicodependência, ao
alcoolismo, baixa escolarização e outros.
Embora haja alguma heterogeneidade nas características sociológicas em que os
estabelecimentos se inserem nos respectivos núcleos populacionais, são recorrentes as
referências relativas à baixa escolarização dos agregados familiares, associadas ao desemprego
ou a situações de precariedade social e económica.

1. Escola E.B.1 do Bairro da Misericórdia

A EB1 do Bairro da Misericórdia, edifício tradicional “Plano Centenário”, cuja
construção remonta ao ano de 1950, fica situada na Rua Dias da Silva, do mesmo bairro que
deu nome à escola. Este pertence à freguesia de S. Vicente, da cidade de Braga. Foram feitas
obras de requalificação e ampliação. Foi construído um anexo do qual constam: uma cozinha,
duas salas, uma das quais se destina à prática da informática, uma sala de professores e duas
casas de banho. Foram ainda feitas três casas de banho novas, para os alunos. No edifício
antigo foram feitas obras de melhoramento das quatro salas de aulas.
A área escolar abrange o Bairro da Misericórdia, Bairro das Andorinhas, Quinta das
Amoreiras, Praça do Comércio, Rua Abade de Loureira, Avenida Norton de Matos e outras
circundantes.
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Este estabelecimento de ensino fica a pouca distância da Estação Rodoviária, a mais ou
menos quinze minutos da Estação dos Caminhos-de-ferro e a sete minutos do centro da
cidade.
Recursos Humanos:
 Pessoal Docente: 4 Professores (3 com turma e 1 de apoio)
 Pessoal Discente: 66 Alunos
 Pessoal não Docente: 2 Assistentes operacionais (Câmara Municipal de Braga)
2 Auxiliares de refeitório (Junta de Freguesia de S. Vicente)

2. Escola EB1 - JI da Quinta da Veiga

A escola está inserida numa zona urbana de construção recente, cuja população é
oriunda, na sua maioria, de outros concelhos do distrito de Braga e aqui radicada devido à
maior proximidade do emprego e de equipamentos de apoio social. Um número pouco
significativo de famílias com crianças em idade escolar é proveniente de África, do Brasil e da
China.
A maior parte dos pais dos alunos trabalha no sector do comércio e serviços, havendo
uma percentagem mínima que trabalha na indústria. Possui, em média, a escolaridade
obrigatória e apenas uma percentagem reduzida concluiu o Ensino Superior.
O edifício escolar é composto por dois pisos e tem dez salas de aula: sete para o 1º
ciclo e três para o Jardim-de-Infância. Possui biblioteca.
O espaço exterior não possui área coberta o que impede a realização de actividades de
Educação Física quando as condições meteorológicas são adversas.
O estabelecimento de ensino funciona em regime duplo e normal, frequentam-no 260
alunos no 1º ciclo e 75 alunos no Jardim-de-Infância.

2.1. 1º CICLO
Recursos Humanos:
 Pessoal Docente: 15 Professores (12 com turma) e 4 AECs (Actividades de
Enriquecimento Curricular – Ed. Física, Música e Inglês)
 Pessoal Discente: 260 Alunos
 Pessoal não Docente: 4 Assistentes operacionais (Câmara Municipal de Braga)
2 Auxiliares de refeitório (Junta de Freguesia de S. Vicente)
2.2. JARDIM DE INFÂNCIA
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Recursos Humanos:
 Pessoal Docente: 3 Educadoras de Infância
 Pessoal Discente: 75 Alunos
 Pessoal não Docente: 1 Educadora principal + 1 Educadora (Junta de Freguesia)
3 Assistentes operacionais (Câmara Municipal)
3 Auxiliares (Junta de Freguesia)

3. Jardim de Infância da Quinta das Fontes

É um edifício escolar de apenas rés-do-chão, reconvertido de uma escola do 1º ciclo e
rodeado por um razoável espaço exterior. É composto por três salas de actividades exíguas e
um polivalente.
Tem um logradouro amplo em terra batida, área de parque infantil e espaço coberto.
As crianças pertencem a agregados familiares que atravessam todos os estratos
sociais, mas é elevada a percentagem de crianças provenientes de famílias com escolarização
ao nível do ensino secundário e até com formação de ensino superior.
O Jardim-de-Infância funciona em regime normal. No presente ano lectivo,
frequentam-no 73 alunos.
Recursos Humanos:
 Pessoal Docente: 3 Educadoras de Infância
 Pessoal Discente: 73 Alunos
 Pessoal não Docente: 1 Educadora Social (Junta de Freguesia)
2 Assistentes (Câmara Municipal)
3 Auxiliares (Junta de Freguesia)

Fontes de Informação:
Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches
Escola E.B.1 Quinta da Veiga
Escola E.B.1 do Bairro da Misericórdia
Jardim de Infância da Quinta das Fontes

_____________________________________________________________________________________
Junta de Freguesia de S. Vicente
O vogal para a Educação e Cultura, Domingos Alves
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