
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOPHIA DE MELLO BREYNER 

 
 

AVISO ANEXO   

ÀS NORMAS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA BÁSICA SOPHIA DE MELLO BREYNER 

ALTERAÇÃOÀ CIRCULAÇÃO VIÁRIA  

NOS ARRUAMENTOS CIRCUNDANTES 

DA ESCOLA 

 

Na continuidade da procura da facilitação de acesso à Escola Sophia de Mello Breyner, 

nomeadamente nos momentos de entrada e saída dos alunos, com a imprescindível e 

diligente colaboração da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e da Junta de 

Freguesia de Arcozelo, estabelecem-se as normas e os circuitos de circulação viária 

que de seguida se divulgam, com entrada em vigor a partir de terça-feira, dia 22 de 

setembro: 

A circulação na rua Sá Ribeiro passa a ser de sentido único, 

sentido ascendente 

O estacionamento será permitido do lado esquerdo ascendente 

A rua do Lameiro Novo em frente à Escola e até ao entroncamento com a rua Sá 

Ribeiro continua com sentido único 

A partir da rua Sá Ribeiro e até à Capela de N.ª Senhora da Saúde a rua do Lameiro 

Novo continua com dois sentidos 

A rua da Corga continua com dois sentidos  

De momento encontra-se interdita à circulação viária a secção da rua da Corga com 

acesso à Variante no troço entre a rua Oliva Teles e a rua do Lameiro Novo 

 

Conciliando-se estas normas de circulação viária com as Normas de Funcionamento da 

Escola para a entrada e saída das aulas, solicita-se aos Encarregados de Educação que: 

Para entrega dos vossos educandos no PORTÃO LATERAL (entrada dos alunos de 

5.º ano às 8:00 horas, e entrada de todos os alunos de 3.º ciclo às 13:05h) desçam a 

rua Nova de Vila Chã, voltem à esquerda na Capela para o troço da rua do Lameiro 



Novo que entronca e permite a subida pela rua de Sá Ribeiro, até à entrada lateral da 

Sophia; 

Este percurso deve ser replicado na recolha dos alunos de 3.º ciclo, 9.º anos e 7.ºano 

A, B e E pelas 18.40 horas. 

Para entrega dos vossos educandos no PORTÃO PRINCIPAL (entrada dos alunos de 6.º 

ano às 8:00 horas) desçam a rua Nova de Vila Chã, contornem a Capela de N. Sr.ª da 

Saúde, seguindo à direita pela rua da Corga, com passagem junto à Escola Secundária 

e pavilhão gimnodesportivo, confluindo com a rua do Lameiro Novo, até à entrada 

principal da Sophia. 

O mesmo percurso deve ser replicado na recolha dos alunos de 2.º ciclo, 5.º e 6.º anos, 

pelas 12:50 horas, e dos alunos de 3.º ciclo, 8.ºano e 7.º ano C e D, pelas 18:40 horas. 

Solicita-se ainda aos Pais que: 

Sejam pontuais na entrega e recolha dos vossos educandos, respeitando os tempos de 

entrada e saída estabelecidos nas Normas de Funcionamento da Escola 

Limitem o tempo de entrega e recolha dos alunos ao estritamente necessário 

Sejam regrados no parqueamento dos vossos veículos, de forma a permitir a circulação 

dos demais veículos 

Não saiam dos veículos para acompanhar os vossos educandos até ao portão nem 

permaneçam junto deles na fila de entrada 

Não formem grupos de mais de quatro pessoas junto ao portão ou às grades e muros 

Permaneçam sempre com máscaras colocadas 

 

O vosso comportamento e o vosso exemplo é essencial para a saúde dos vossos 

educandos e dos nossos profissionais da educação, que agora se encontram na linha 

da frente a acolher e a ensinar as crianças e jovens desta comunidade. 

Trabalhemos todos juntos; só assim tudo poderá ficar bem! 

 

Luzia Veludo 

(Diretora) 

 


