JARDIM DE INFÂNCIA DE S. MARTINHO

CARACTERIZAÇÃO DO MEIO
S. Martinho é uma aldeia que pertence à freguesia de Peva, a qual é
constituída por Peva, S. Martinho e Soutosa. Fica a 17 Km da sede do concelho,
Moimenta Beira, distrito de Viseu.
Está situada entre Vila Nova de Paiva e Moimenta da Beira. É um meio
pequeno e essencialmente rural, com bons acessos a nível de estradas, talvez
por isso alguns residentes procuram trabalho noutras localidades, na
construção civil, restaurantes, lares…
Algumas casas estão desabitadas, pelo facto de os seus donos serem
emigrantes e a maioria da população é idosa. Talvez põe este motivo, foi
fundada a Associação “Casa Nossa”, sendo uma IPSS, a qual presta apoio
domiciliário a estas freguesias e assegura a componente da CAF (almoço,
prolongamento e transporte) às crianças do Jardim de Infância e almoço e
transporte aos alunos do 1º CEB. Futuramente, esta Associação será, também,
um Lar de Idosos.

Caracterização do jardim de infância
O Jardim de Infância funciona no edifício da EB 1 de S. Martinho, do lado
direito, o qual está localizado na estrada de S. Martinho.
O edifício tem um único piso, no rés-do-chão. É constituído por 2 portas
de entrada lateral, as quais dão acesso a um hall de entrada, no qual há uma
porta para uma divisão que dá acesso a 2 casas de banho e a um espaço de
arrumação e outra porta que dá acesso para a sala.
A sala é ampla com boas dimensões e iluminação natural. Está
apetrechada com mobiliário, material didáctico e de desgaste suficiente. Tem

computador com impressora, televisão e leitor de DVD, rádio portátil com leitor
de CD.
O edifício tem um espaço exterior a toda a volta de terra batida, não
apresentando perigos para as crianças brincarem.

O Jardim Infância recebe as crianças das seguintes localidades: Peva,
Soutosa e Forles.
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