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Resenha	História	/	Informações	

Agrupamento	de	Escolas	Dr.	Vieira	de	Carvalho	

	

	

O	 Agrupamento	 de	 Escolas	 Dr.	 Vieira	 de	 Carvalho,	 foi	 constituído	 no	 ano	 letivo	

2002/2003	 por	 imperativo	 normativo	 (Decreto	 -Lei	 nº	 115	 –	 A	 /	 98	 de	 5	 de	Maio),	

tendo	começado	a	funcionar	no	ano	letivo	2003/2004,	e	integra	seis	estabelecimentos	

de	educação	e	ensino	do	concelho	da	Maia:	

	

Agrupamento	de	Escolas	Dr.	Vieira	de	Carvalho	

2º	e	3º	Ciclos	e	
Secundária	

Escola	Básica	e	Secundária	Dr.	Vieira	de	Carvalho	
(Escola	Sede)	

Pré-escolar	e	1º	Ciclo	 EB1/JI	Pedras	Rubras	

Pré-escolar	e	1º	Ciclo	 EB1/JI	Guarda	

Pré-escolar	e	1º	Ciclo	 EB1/JI	Crestins	

Pré-escolar	e	1º	Ciclo	 EB1/JI	Prozela	

Pré-escolar	e	1º	Ciclo	 EB1/JI	Lidador	

	

LOCALIZAÇÃO	GEOGRÁFICA	

	

As	 escolas	 deste	 Agrupamento	 inserem-se	 na	 Área	 Metropolitana	 do	 Porto,	 no	

concelho	 da	Maia	 e	 localizam-se	 nas	 Freguesias	 de	 Vila	 de	Moreira	 e	 Vila	 Nova	 da	



Telha,	 estando	 a	 Escola	 Sede	 localizada	 na	 Av.	 Professor	 Doutor	 Marcelo	 Caetano,	

4470-596,	Vila	de	Moreira,	Maia.	

	

Na	Freguesia	de	Moreira	as	escolas	são	as	seguintes:		

• Escola	Básica	e	Secundária	Dr.	Vieira	de	Carvalho	–	Avenida	Prof.	Dr.	Marcelo	Caetano;	

• EB1/JI	Pedras	Rubras	–	Rua	Joaquim	Moreira	Faria	Ramalhão;	

• Centro	Escolar	da	Guarda	–	Situada	na	Rua	de	Real;	

• EB1/JI	Crestins	–	Situada	na	Rua	Nova	do	Monte	das	Pedras.	

	

Na	Freguesia	de	Vila	Nova	da	Telha	situam-se	as	escolas:	

• EB1/JI	Prozela	-	Situada	na	Rua	da	Caralinda;	

• EB1/JI	Lidador	–	Situada	na	Urbanização	do	Lidador,	rua	5.						

	

O	Agrupamento	Dr.	Vieira	de	Carvalho	insere-se	no	concelho	da	Maia,	localizado	na	região	

Norte	de	Portugal,	que	faz	parte	da	Área	Metropolitana	do	Porto.	Insere-se	numa	zona	de	fácil	

acesso	excelentes	vias	de	comunicação,	onde	se	realçam	a	EN	13	a	A	42,	a	linha	vermelha	do	

Metro.	A	cidade	da	Maia	é	sede	de	um	pequeno	município	com	83,2	km2	de	área,	subdividido	

em	 dez	 freguesias	 após	 a	 reorganização	 administrativa	 de	 2013	 (Águas	 Santas,	 Castêlo	 da	

Maia,	 Cidade	 da	 Maia,	 Folgosa,	 Milheirós,	 Moreira,	 Nogueira	 e	 Silva	 Escura,	 Pedrouços,	 S.	

Pedro	Fins	e	Vila	Nova	da	Telha),	com	uma	densidade	populacional	de	1	630,4	hab./km².	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Desde	 2015,	 o	 Agrupamento	 encontra-se	 sob	 a	 direção	 do	 Dr.	 Luís	 Miguel	

Madureira	Baptista	Ferreira:	

Mapa do Concelho da Maia 
 



Diretor	 Luís	Miguel	Madureira	Baptista	Ferreira	

Sede	de	Agrupamento	 Escola	Básica	e	Secundária	Dr.	Vieira	de	Carvalho	

Morada	 Avenida	Prof.	Dr.	Marcelo	Caetano	

Telfone/Telemóvel/Fax	 Telf:	229	429	181	/	Tlm:	913	069	787	/	Fax:	229	428	823	

E-mail	 diretor@agevcarvalho.pt	

Endereço	Web	 http://agevcarvalho.net	

	

	
 

	 Escola	Básica	e	Secundária	Dr.	Vieira	de	Carvalho		

Na	Escola	Sede	Dr.	Vieira	de	Carvalho	estão	previstas	obras	de	requalificação,	com	término	

da	 intervenção	em	2019.	 Irá	surgir	um	edifício	novo	constituído	por	1	auditório,	1	centro	de	

recursos	 e	 9	 salas	 de	 aula,	 além	 de	 vários	 melhoramentos	 na	 restante	 área	 escolar.	

Atualmente	a	escola	possui	um	edifício	central	de	dois	pisos	e	quatro	edifícios	térreos,	com	um	

total	de	24	salas,	distribuídas	da	seguinte	forma:	2	laboratórios	de	Ciências	Naturais/Biologia	e	

Geologia	 e	 Físico-Química,	 2	 salas	 de	 Educação	 Tecnológica,	 2	 de	 Educação	 Visual,	 2	 de	

Educação	Musical,	1	sala	de	Informática,	instalações	sanitárias	e	arrecadações.		

	

	

	

	

	

	

	

	

No	edifício	central,	ao	nível	do	rés-do-chão	existe:	sala	para	os	serviços	administrativos	com	

um	 gabinete	 anexo,	 polivalente,	 bar	 para	 os	 alunos,	 refeitório	 com	 cozinha,	 reprografia,	

papelaria,	 centro	 de	 recursos/biblioteca,	 gabinete	 do	 Núcleo	 de	 Apoio	 Educativo	 e	 de	

Psicologia,	gabinete	médico,	sala	de	diretores	de	turma	e	sala	do	pessoal	não	docente,	várias	

arrecadações	e	instalações	sanitárias.	No	primeiro	andar	encontra-se	a	sala	de	professores,	um	

bar,	um	gabinete	para	o	órgão	de	gestão	e	instalações	sanitárias.	A	escola	é	também	dotada	de	

um	Pavilhão	Gimnodesportivo	com	balneários	e	campo	de	jogos,	com	balneários	exteriores.	

	



	

.	

	

	 EB1/JI	Pedras	Rubras		

	
	

	

	

Neste	espaço	escolar,	existe	o	edifício	principal	(constituído	por	um	bloco	com	dois	pisos	e	

quatro	salas	de	aula:	duas	no	rés-do-chão	e	duas	no	1º	andar;	sanitários	exteriores	para	ambos	

os	sexos	e	em	anexo	a	este	edifício	dois	pátios	cobertos);	e	dois	edifícios	secundários:	um	de	

arquitetura	 recente	 (onde	 funciona	 o	 Jardim-de-Infância,	 com	 três	 salas	 de	 aula,	 um	

polivalente,	 uma	 sala	 de	 professores,	 arrecadações	 e	 instalações	 sanitárias)	 e	 outro	 mais	

antigo	 (com	 refeitório,	 uma	 cozinha,	 instalações	 sanitárias,	 uma	 arrecadação	 e	 uma	

biblioteca).	 Existe	 ainda	outro	 edifício,	 inaugurado	no	 ano	 letivo	 2009/2010,	 constituído	por	

duas	salas	de	aula,	dois	sanitários	e	uma	arrecadação.		

	

	

	

	

	 EB1/JI	Guarda	
	
	

	
	
	
	

Edifício	do	Plano	Centenário,	com	2	pisos,	4	salas	de	aula	para	o	1ºciclo	e	sanitários.	Anexo	

a	este	edifício	há	um	pátio	coberto	e	o	recreio.	Existe	um	bloco	de	construção	recente	onde	

funciona	 a	 Biblioteca	 Maria	 José	 Cabral,	 um	 laboratório	 de	 informática,	 uma	 sala	 de	

professores	e	sanitários.	O	novo	edifício,	Centro	Escolar	da	Guarda,	é	composto	por	dois	pisos:	

rés-do-chão	 (com	 três	 salas	 de	 pré-escolar,	 refeitório	 com	 cozinha,	 sala	 de	 professores,	

sanitários	e	arrecadações)	e	piso1	(quatro	salas	de	1.º	Ciclo,	sanitários	e	arrecadações).	

		



	

	
	

	 EB1/JI	Crestins	

	
	
	
	

	 	

Edifício	do	Plano	Centenário,	constituído	por	4	salas	para	o	1º	Ciclo,	tem	ainda	uma	sala	de	

informática	 e	 uma	 sala	 de	Professores.	 Recentemente	 foi	 construído	um	edifício	 anexo	 com	

cozinha,	refeitório	e	uma	sala	para	o	pré-escolar.	

	

	

	

EB1/JI	Prozela		

	

	

Edifício	centenário	remodelado	com	4	salas	para	o	1º	ciclo,	tendo	sido	ampliado	com	novas	

divisões	como	a	sala	de	professores,	refeitório	com	cozinha	e	uma	sala	de	pré-escolar.	Anexo	

existe	um	pátio	coberto	e	um	edifício	onde	funciona	a	biblioteca	escolar.	

	

	

	 EB1/JI	Lidador		

	
	

	

	

Edifício	 com	 onze	 salas	 de	 aula,	 seis	 das	 quais	 atribuídas	 ao	 1º	 ciclo,	 três	 ao	 Jardim-de-

Infância	 e	 uma	 à	 Unidade	 Especializada	 de	 Apoio	 à	 Multideficiência	 (UEAM).	 Possui	 ainda:	

gabinete	 de	 atendimento	 aos	 Encarregados	 de	 Educação,	 gabinete	 de	 coordenação,	 sala	

polivalente	 com	 dois	 gabinetes,	 ginásio	 com	 balneários,	 sala	 de	 professores,	 uma	 sala	 que	

funciona	como	biblioteca	e	laboratório	de	informática,	refeitório	com	cozinha,	arrecadações	e	



várias	 instalações	 sanitárias.	 Na	 área	 que	 circunda	 toda	 a	 escola	 existem	 dois	 logradouros	

cobertos,	 um	deles	 com	 instalações	 sanitárias,	 que	 se	 destinam	 ao	 recreio	 do	 1º	 Ciclo	 e	 do	

Jardim-de-Infância.	Anexo	ao	recreio	da	escola,	encontra-se	um	campo	de	jogos	com	bancadas	

e	respetivos	balneários.		

	
	
	
 


