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Nota prévia: A presente dissertação de mestrado insere-se no projeto de investigação ESCOLAS: 

Complexidade e Interpretação, sediado no CEAU, sob a coordenação de André Santos. Tendo como 

pano de fundo uma reflexão sobre a transformação arquitetónica dos edifícios escolares, 

intervencionados ao abrigo do Programa da Parque Escolar, E.P.E., constituído por um universo de 74 

escolas localizadas “a norte” do país.  

Todas as citações presentes ao longo da decorrência textual, originalmente, em língua estrangeira, 

foram livremente traduzidas pela autora a fim de assegurar uma melhor continuidade de leitura. As 

imagens apresentadas foram dimensionadas, cortadas e tratadas, sempre que tal se justificou para a 

coerência estética ou de layout. 

Importa igualmente esclarecer que os desenhos síntese das escolas em estudo preconizados no quinto 

capítulo, seguem os critérios gráficos e hierarquia de cores adotados naquele projeto de investigação. 

Paralelamente, segue-se o layout dos esquemas praticado por André Santos no doutoramento em 

Arquitetura, intitulado Similaridades e singularidades na reabilitação arquitetónica do parque escolar: 

programa promovido pela Parque Escolar, E.P.E no norte de Portugal (2007-2011), apresentada à 

Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, em 2015.



1 

 

 

 



2 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao meu orientador, Professor Doutor André Santos, o meu sincero 

agradecimento pelo constante comprometimento, apoio e empenho no 

desenvolvimento deste trabalho, pela cumplicidade, confiança, orientação e 

oportunidades nas diversas atividades desenvolvidas no contexto do projeto de 

investigação ESCOLAS: Complexidade e Interpretação. 

Aos Conselhos Diretivos das escolas que se mostraram disponíveis e 

possibilitaram a minha visita às instalações e o correspondente registo fotográfico. 

Aos que me acompanharam nas visitas pela sua pela paciência e disponibilidade para 

a partilha das suas experiências no espaço escolar. 

Aos gabinetes de arquitetura e autores das escolas analisadas pela 

disponibilidade em fornecer os elementos desenhados e escritos dos projetos. 

À Parque Escolar pelo apoio e disponibilidade na partilha de documentos 

que permitiram a realização desta investigação. 

Aos colegas do projeto de investigação ESCOLAS: Complexidade e 

Interpretação, pelo companheirismo. 

Aos meus amigos por estarem sempre presentes e pelo suporte incondicional 

durante o meu percurso académico.  

À minha família, que ao longo destes anos demonstrou um apoio 

incondicional em todos os projetos em que embarquei, e por sempre acreditarem no 

meu trabalho. 

 



3 

 

  



4 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem origem na investigação dos diversos pontos de 

contacto entre as esferas da arquitetura e da pedagogia. Identifica-se o sentido de 

oportunidade da arquitetura escolar em estabelecer o diálogo com a pedagogia, 

considerando que ambas intervêm e assumem-se intimamente relacionadas na 

construção do espaço didático. Nesse sentido, analisa-se, em particular, intervenções 

de reabilitação contemporâneas no parque escolar português, no âmbito do 

Programa de Modernização do Parque Escolar destinado ao Ensino Secundário. 

Estrutura-se um percurso que pretende compreender e identificar os fatores 

que asseguram e potenciam um novo ambiente construído da escola, comprometido 

com os recentes requisitos pedagógicos e socioculturais. 

A instituição escolar representa uma entidade envolvida e de referência no 

desenvolvimento humano. Efetivamente os espaços escolares integram as primeiras 

memórias do espaço construído fora da esfera da casa, protagonizando as 

experiências e vivências de descoberta pessoal e interpessoal, que marcam o 

percurso da infância à vida adulta. Paralelamente, a escola contemporânea ambiciona 

refletir a condição humana da geração que serve, diligenciando um processo de 

disseminação de um renovado ambiente de aprendizagem, que se assume 

desvinculado do tempo e lugar. 

Reflete-se assim, na responsabilidade da arquitetura em potenciar, através 

da estratégia de reorganização espaço-funcional, uma nova identidade para o espaço 

escolar.  

 

 

 

 

 

Palavras chaves: Arquitetura escolar; Pedagogia; Diálogo; Reabilitação; 

Reorganização espaço-funcional. 
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ABSTRAT 

 

The present work has its origins in the investigation of the various points of 

contact between the spheres of architecture and pedagogy. It’s identified the sense 

of opportunity of school architecture to establish a dialogue with pedagogy, 

considering that both intervene and are closely related in the construction of the 

didactic space. In this sense, it’s analyzed, in particular, contemporary rehabilitation 

interventions in the Portuguese schools, within the scope of the Programa de 

Modernização do Parque Escolar destinado ao Ensino Secundário. 

A path is structured aiming to understand and identify the factors that ensure 

and enhance a new built school environment, committed to the recent pedagogical 

and sociocultural requirements. 

The school institution represents a reference as an entity involved in human 

development. Indeed, school spaces integrate the first memories of space outside the 

sphere of the home, leading the experiences of personal and interpersonal discovery, 

which mark the journey from childhood to adult life. In parallel, the contemporary 

school aims to reflect the human condition of the generation it serves, undertaking a 

process of disseminating a renewed learning environment, which is assumed to be 

disconnected from time and place. 

It is thus reflected in the responsibility of architecture to enhance, through 

the space-functional reorganization strategy, a new identity for the school space. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: School architecture; Pedagogy; Dialogue; Rehabilitation; Space-

functional reorganization. 
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fig. 1_ a imagem da sala de aula representa a memória mais comum do ambiente escolar_ escola secundária da 

Trofa (arquitetos Camilo Cortesão, Hugo Araújo e Mercês Vieira). 
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“O entendimento da relação entre a arquitetura, a eficácia 

educacional e a política educacional, é fundamental para o 

estabelecimento de qualquer estrutura ou metodologia que atenda 

à avaliação das instalações educacionais.”1 

 

A arquitetura escolar simboliza e constitui um motor de expansão e 

transformação das cidades e da sociedade. Esta apropria diversas valências: desde 

instituição maior e de projeção nacional, à segunda casa de todos os que a 

frequentam, sobretudo a dos discentes que nesses espaços habitam mais de metade 

do seu dia, assumindo, um papel determinante nas suas vidas e nas relações pessoais 

e interpessoais. Assim, poder-se-á afirmar que a escola convoca duas dimensões, que 

se interligam: a particular (comunidade escolar e o seu currículo específico) e a de 

coletivo (comunidade extraescolar e o currículo nacional). Reforça-se assim, a 

arquitetura escolar como uma temática de caráter determinante na evolução 

sociocultural, assumindo-se indispensável e de extrema pertinência para a discussão 

contemporânea. 

Posto isto, a conceção do espaço escolar tornou-se uma problemática a 

equacionar, devido à intrínseca relação que esta estabelece na criação de um 

ambiente favorável à partilha de conhecimento. Evoca-se, então, a arquitetura 

escolar como disciplina indispensável, pela sua capacidade e propósito de 

estabelecer relação e diálogo com os desígnios pedagógicos. Este diálogo apresenta-

se particularmente sensível e verificável nas operações contemporâneas de 

transformação e conceção dos equipamentos escolares. 

Nesse sentido, avoca-se fundamental analisar e repensar o Programa de 

Modernização do Parque Escolar Destinado ao Ensino Secundário (PMEES)2, 

como processo de reabilitação da arquitetura escolar, assentado na estratégia de 

reorganização espaço-funcional, ambicionando um renovado espaço pedagógico.  

 
1  AHLEFELD, Hannah von; MORTIMORE, Peter; ALMEIDA, Rodolfo; [et al.] – “First ad 

hoc experts’ group meeting on evaluating quality in educational facilities”. (p. 5). 

2  O Programa de Modernização do Parque Escolar destinado ao Ensino Secundário (PMEES) foi 

lançado em 2007, pela Parque Escolar, visando a reabilitação e modernização das escolas públicas 

portuguesas com ensino secundário, alicerçada num programa estruturado conceptualmente, 

tecnicamente e devidamente apoiado numa estratégia de gestão financeira. 
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OBJETIVOS 

 

Considerando que a arquitetura escolar é responsabilizada e comprometida 

com a evolução e desenvolvimento do individuo e na relação que este estabelece 

com a sociedade, assume-se que a exploração pretende construir um discurso critico, 

motivado pelo aprofundamento da relação entre a arquitetura e a pedagogia.  

A introdução de uma visão multidisciplinar, onde se estabelece a arquitetura 

e a pedagogia como as principais áreas disciplinares, vinculadas na transformação 

do edifício escolar, enquadra-se num discurso concernente e contemporâneo, que se 

tem vindo a desenvolver por várias entidades nacionais e internacionais. 

Embora o foco da investigação se concentrar na transformação física do 

espaço escolar, coloca-se a possibilidade de esta estar comprometida intrinsecamente 

com a dialética estabelecida com o espaço educativo. Nesse sentido, propõe-se 

enfatizar a teoria que consolida uma influência direta entre o espaço físico e os 

métodos de ensino e aprendizagem. 

Efetivamente, o presente trabalho centra-se na procura de compreender de 

que modo, em particular, o PMEES e os seus ideais determinaram um novo modelo 

de escola, onde a reorganização espaço-funcional assume um protagonismo 

decisivo. A investigação e a consciencialização do diálogo estabelecido entre a 

arquitetura e a pedagogia e as suas repercussões, assume-se indispensável para a 

análise da reorganização espaço-funcional como mote para a transformação do 

espaço físico e educativo. 

Pretende-se identificar, analisar e comparar operações e estratégias de 

reabilitação efetuadas no contexto do PMEES, especificamente a partir dos casos de 

estudo, com o intuito de contribuir para a compreensão da viabilidade da arquitetura 

assumir a forma de uma ferramenta pedagógica, onde a organização e relação dos 

espaços e das funções que os ocupam influenciam, transformam e suportam os novos 

métodos de ensino e aprendizagem.  
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OBJETO 

 

O presente trabalho pretende analisar as transformações espaciais e a sua 

inter-relação com os processos pedagógicos, através da investigação de casos de 

estudo de arquitetura escolar portuguesa, alicerçados e delimitados pelo PMEES, 

especificamente por edifícios escolares do ensino secundário sujeitos a operações de 

reabilitação, encontrando-se atualmente concluídos e em normal funcionamento. 

O objeto define-se pelo universo de 74 escolas, a norte do país, inseridas no 

projeto de investigação ESCOLAS: Complexidade e Interpretação, intervencionadas 

no âmbito do PMEES. 

Convocar-se-á o estudo das 74 escolas, para a seleção de um conjunto de 

edifícios escolares que pela sua pertinência formarão os casos de estudo.  

No desenvolvimento da investigação e, concretamente, no capítulo 

Intervenções Contemporâneas será clarificado a metodologia da escolha dos casos 

de estudo. 
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METODOLOGIA 

 

O presente trabalho desenvolve-se a partir da leitura e análise de uma 

bibliografia selecionada, que engloba obras quer dedicadas à temática da arquitetura 

escolar, quer outras de cariz mais específico do foro da pedagogia.  

Complementarmente, introduziu-se um domínio intermédio que considera obras que 

refletem sobre a interligação das duas disciplinas. A reinterpretação e conjugação 

dos conteúdos lidos constituirá a base do presente estudo. O recurso a bibliografia 

que aborda questões relacionadas com a interligação da arquitetura e da pedagogia, 

tornou-se fundamental para a criação de um pensamento critico e de uma posição 

sobre os ideais desenvolvidos a respeito desta problemática. A investigação de um 

vasto número de contributos de autores, quer portugueses, quer internacionais, 

possibilitou um discurso informado que será exposto ao longo da componente 

textual. 

Paralelamente à procura de uma componente teórica, a participação e 

envolvimento, desde 2018, no projeto de investigação ESCOLAS: Complexidade e 

Interpretação promoveu uma reflexão sobre a arquitetura escolar em diferentes 

vertentes, o que se reconhece ter sido um contributo no desenvolvimento do trabalho.  

Uma segunda fase da metodologia iniciou-se com a análise dos 74 possíveis 

casos de estudo, contribuindo para o reconhecimento do universo de estudo, focando 

a interpretação a partir dos fatores relacionados com os objetivos do presente 

trabalho. 

A esfera mais prática da investigação, consolidada pelos casos de estudo é 

auxiliada pelas explorações gráficas, como o redesenho e esquemas das obras, 

ambicionando explorar sínteses dos conteúdos teóricos analisados. O estudo das 

intervenções contemporâneas no âmbito do PMEES, é assente na comparação e 

confronto da preexistência e do estado atual, apoiado nos desenhos de projeto e 

levantamento dos edifícios através da visita e, consequente registo fotográfico. 

Simultaneamente, os documentos escritos dos autores, respetivamente as memórias 

descritivas, assumiram-se como elementos fundamentais para a compreensão das 

intenções, ideais e objetivos dos projetos de modernização.  
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Foram paralelamente analisados o Programa, os diferentes intervenientes e 

condicionantes que levaram à sua implementação.  

Finalmente, a visita às escolas e o, consequente registo fotográfico decorrem 

de uma etapa fundamental para a análise e compreensão das obras arquitetónicas, 

decorrendo de uma investigação sensorial e prática do processo. 

 

 

ESTRUTURA 

 

Determina-se, ao longo do presente trabalho, uma estrutura repartida em três 

partes que permitem uma aproximação à problemática proposta. Nesse contexto, 

além da introdução, o trabalho estrutura-se em seis capítulos. 

A primeira parte, organiza-se pelos dois primeiros capítulos, e pretende 

identificar, clarificar e tomar um posicionamento critico sobre as temáticas e 

conceitos considerados pertinentes e fundamentais na construção da investigação. 

Identificam-se as considerações recentes sobre a correlação da arquitetura escolar e 

da pedagogia, procurando refletir sobre a interação e influência dos espaços 

escolares nas práticas pedagógicas e, consequentemente no comportamento dos 

utilizadores. Simultaneamente, explora-se o confronto entre as práticas pedagógicas 

tradicionais e contemporâneas e o seu reflexo na arquitetura escolar. 

O primeiro capítulo, DIÁLOGOS ENTRE A PEDAGOGIA E A 

ARQUITETURA, divide-se em dois subcapítulos e esclarece os conceitos base que 

contribuíram para a estruturação da investigação. Em Entre o espaço educativo e o 

espaço físico exploram-se os conceitos relativos à construção do ambiente escolar. 

Em Modelo participativo como estratégia, é abordado a capacidade de um 

processo arquitetónico baseado na interdisciplinaridade de gerir e proporcionar 

soluções equilibradas e comprometidas com o contexto social, cultural e pedagógico 

de cada escola. 

O segundo capítulo ENTRE A TRADIÇÃO E A INOVAÇÃO, encerra a 

primeira parte, estruturando-se em três subcapítulos, debatendo a transformação das 
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necessidades e imposições do espaço escolar, procurando confrontar as práticas 

tradicionais e as contemporâneas. 

Em primeiro lugar, Do estrado à carteira desenvolve-se uma caraterização 

dos espaços tradicionais e dos diferentes elementos que o compõem. Em segundo, 

Do projetor à biblioteca, aborda-se a transformação das necessidades e 

expectativas do espaço contemporâneo. Por último, Nova identidade escolar, 

definem-se os critérios e as principais necessidades de um renovado espaço escolar, 

protagonizando a procura de um novo ambiente de aprendizagem. 

Na segunda parte, organizada por dois capítulos, pretende-se definir o 

contexto português e, especialmente a caraterização dos fatores que levaram à 

implementação do PMEES. 

No terceiro capítulo NOVO PROGRAMA PEDAGÓGICO, estruturado 

em dois subcapítulos, pretende-se descrever e identificar o caso português na relação 

com a arquitetura escolar. Em Contexto português, descreve-se sinteticamente a 

história da arquitetura escolar portuguesa, desde o início do século XX até ao início 

do século XXI, focada no nível de ensino secundário e estrategicamente alicerçada 

nas caraterísticas espaciais das diferentes tipologias. 

Em Objetivos políticos do XVII Governo Constitucional, analisa-se o 

processo de transformação dos ideais e a consciencialização da degradação e 

obsoletismo do parque escolar português, descrevendo as novas ambições para a 

educação em Portugal, reconhecendo que foi na interpretação destas que se criou o 

PMEES. 

A terceira parte corresponde ao capítulo A TRANSFORMAÇÃO DO 

PARQUE ESCOLAR PORTUGUÊS, pretendendo-se compreender e caraterizar o 

PMEES, um momento singular na história da arquitetura portuguesa. Em Parque 

escolar e o PMEES, sintetiza-se o processo de implementação do Programa, os 

fatores e ambições que o caraterizam. Em Objetivos da estratégia de 

reorganização espaço-funcional, evidenciam-se os fatores comprometidos na 

transformação da arquitetura escolar, intimamente relacionados com a estratégia da 

reorganização espaço-funcional. Em A implementação de um novo modelo de 
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escola, descrevem-se os objetivos e indicações criados pela Parque Escolar a 

propósito dos modelos espaciais, que orientaram as intervenções.             

A quarta e última parte, organizada por dois capítulos, procede-se à escolha 

e leitura de casos de estudo, analisando as consequências da reorganização espaço-

funcional e a viabilidade dos conceitos introduzidos pelo Programa na construção de 

um renovado ambiente escolar contemporâneo.  

O quinto capítulo, INTERVENÇÕES CONTEMPORÂNEAS, introduz a 

metodologia de escolha dos casos de estudo, desenvolvendo um olhar critico sobre 

o universo de estudo. Paralelamente descrevem-se os casos de estudo, contribuindo 

para a introdução e compreensão do estado original e atual das escolas em análise. 

No sexto capítulo O ESPAÇO DE ENCONTRO, revisitam-se os casos de 

estudo, cruzando-os com os conceitos adotados no Modelo Conceptual e no esquema 

dos Níveis de hierarquia funcional, constituindo os critérios de análise do impacto 

da transformação do ambiente escolar. Nesse contexto, o último subcapítulo O 

ambiente construído da escola, pretende esclarecer o processo da reorganização 

espaço-funcional e, paralelamente as considerações fundamentais para a 

compreensão de um quadro comum, assente na comparação dos casos de estudo. 

Em CONSIDERAÇÕES FINAIS sintetizam-se os conceitos e questões 

essenciais desta investigação. 

O capítulo ANEXOS divide-se em dois momentos, em Fichas síntese dos 

casos de estudo pretende-se reunir numa única página os dados da escola e 

fotografias complementares às expostas ao longo do trabalho. Finalmente em 

Artigos, anexam-se os artigos publicados durante o processo da investigação e que 

refletem as temáticas do presente trabalho. 

Destaca-se, ainda que no início de cada capítulo introduziu-se uma pequena 

explicação da estrutura e essência dos seus conteúdos para a globalidade da 

investigação. 
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fig. 2_ o espaço da escola na relação com os diferentes processos de  aprendizagem_ escola  Apollo, em Amesterdão 

(arquiteto Herman Herzberger). 
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 “A arquitetura molda, renova, determina e modifica a pedagogia. 

O espaço não é um contexto, é um jogador-chave: a organização de 

um espaço significa organizar uma metáfora do conhecimento, uma 

imagem de como nós sabemos e aprendemos.”3 

 

Os séculos XIX e XX, assinalaram um momento importante na valorização 

da educação e do direito universal à escola, despoletando a “… estruturação e 

organização dos sistemas públicos (...), dando início a um período de 

experimentação de concepção de edifícios escolares, sendo estes objecto de 

desenvolvimento no campo da arquitetura escolar no decorrer do século XX.”4. 

Contudo, será dominantemente nos séculos XX e XXI, que a arquitetura escolar e a 

sua relação com os novos processos pedagógicos se destacam na discussão 

contemporânea, comprometida pela pedagogia moderna que despertou a 

investigação e pesquisa sobre o espaço escolar e o valor da criança. 

Nesse sentido, a educação e o espaço escolar assumem-se como “… um dos 

principais investimentos da sociedade no século XXI …”5, envolvidos numa pesquisa 

multidisciplinar que avoca estes como fatores de transformação social. 

Reconhecendo a responsabilidade imposta à arquitetura de integrar 

instituições públicas no contexto urbano, esta assume uma função cultural e 

estruturante na sociedade, afirmando um processo ativo, particularmente relacionado 

com a educação. 

No debate contemporâneo, considerando a instituição escolar como objeto 

de estudo, toma-se fundamental repensar e reavaliar os diálogos que se estabelecem 

entre a arquitetura e a pedagogia. Atendendo que estas são as áreas disciplinares 

imprescindíveis à análise da conceção espacial escolar.    

 
3  RINALDI, Carlina; EMILIA, Reggio. Citado por INNOSCHOOL – “InnoSchool Finland Ltd. 

Consulting. Effective pre school solutions”. (p. 13). 

4  ALEGRE, Alexandra – “Arquitectura para o edifício secundário em Portugal: princípios e 

evolução ao longo do século XX”. In PIMENTA, Joana (coord.) – Escolas Secundárias – 

Reabilitação. (p. 6). 

5  YELLAND, Richard – “Foreword”. In BLYTH, Alastair; ALMEIDA, Rodolfo; 

FORRESTER, David; [et al.] – Modernising secundary school buildings in Portugal. (p. 3). 
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No âmbito deste eixo de investigação, várias entidades públicas, privadas e 

até governamentais conceberam e investiram em iniciativas que incitaram a relação 

entre a arquitetura e a pedagogia. Entidades internacionais de divulgação e discussão, 

como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE)6 e 

a revista Review of Educational Research7, constituindo processos díspares, 

suportam um espaço inclusivo e acessível a todos, contribuindo para uma melhor 

compreensão entre as duas áreas disciplinares, promovendo multidisciplinaridade. 

Paralelamente em Portugal, entre 2016 e 2019, o projeto Atlas da Arquitetura 

Escolar em Portugal- Educação, Património e Desafios (ASAP_EHC)8, pretendeu 

contribuir para a análise da arquitetura escolar nacional, desenvolvendo, refletindo, 

estudando e divulgando este campo de trabalho, através de várias plataformas, tendo 

resultado em vários artigos científicos, a publicação de um livro9, a organização de 

uma conferência e ainda a criação de uma base de dados digital pública.  

Simultaneamente, tantos outros “… especialistas nas áreas de arquitetura, 

educação e gestão de propriedades estão a produzir um número considerável de 

publicações …”10. Torna-se claro que desde o século XX por diversas entidades, se 

tem construído múltiplos mecanismos de investigação e divulgação, consolidando e 

ampliando o interesse pela temática. 

O debate sobre o protagonismo da escola como instituição intimamente 

comprometida com o foro social, cultural e, nomeadamente com o desenvolvimento 

da sociedade e do individuo, despoletou a procura de uma nova identidade para os 

 
6  A OCDE é uma organização internacional composta por 34 países membros com o objetivo de 

promover uma plataforma de discussão e comparação das políticas económicas, procurando 

resolver problemas comuns e coordenar políticas nacionais e internacionais. Fundada em 1948 e 

denominada Organização para a Cooperação Económica Europeia (OCEE), alterando em 1963 

para a designação atual, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). 

7  A Review of Educational Research, desde 1931, que se dedica à divulgação de investigação no 

campo da educação, promovendo uma discussão multidisciplinar sobre a temática da pedagogia e 

da construção escolar. 

8  O Atlas da Arquitetura Escolar em Portugal- Educação, Património e Desafios (ASAP_EHC) é 

um projeto de investigação financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), 

desenvolvido por diversos centros de investigação portugueses, tendo como investigadora 

responsável a professora e arquiteta Alexandra Alegre. 

9    ALEGRE, Alexandra; HEITOR, Teresa (coord.) - Arquitectura Escolar em Portugal: 

Educação, Património e Desafios. Lisboa: Instituto Superior Técnico, 2019. 

10  BOYS, Jos – Towards creative learning spaces. Re-thinking the architecture of post-compulsory 

education. (p. 1). 
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espaços escolares, com o objetivo de responder aos requisitos pedagógicos e 

arquitetónicos impostos às escolas públicas. 

Nesse sentido, conceberam-se novos parâmetros e princípios para as 

metodologias pedagógicas contemporâneas e, paralelamente para o edifício escolar, 

acabando por orientar e motivar vários países, nomeadamente na Europa, a 

reestruturar e analisar os padrões da educação, a nível nacional e internacional. 

Refletindo-se em reformas educacionais, focadas na implementação de programas 

capazes de alterar o paradigma da arquitetura escolar como entidade passiva e 

promovendo o debate entre as práticas pedagógicas e a arquitetura, com o objetivo 

de redesenhar as escolas adaptadas ao futuro. Independentemente das suas 

dissimilitudes e abordagens díspares, desde programas de construção nova, 

reabilitação e de programas didáticos, demonstram focar-se no mesmo objetivo: 

projetar edifícios escolares que suportem os novos métodos de ensino-aprendizagem 

e capazes de acolher positivamente a intensa transformação sociocultural. 

Programas como o Building Schools for the Future (BSF)11, o Building the 

Education Revolution (BER)12 ou o Making Space 201013, são exemplos dessas 

iniciativas. O programa BSF promovido pelo governo inglês, assenta na estruturação 

da educação, centrado na transformação física das escolas e, paralelamente 

promovendo a reavaliação dos métodos pedagógicos contemporâneos, a partir de 

uma estratégia defensora de inter-relação, assumindo como objetivo transcender a 

substituição das “… escolas degradadas por novas, mas sim transformar a maneira 

como aprendemos”14. 

O programa nacional australiano BER, paralelamente à experiência inglesa, 

procura  fornecer  “…   estímulo   económico  através   da   rápida  construção  e  a  

 
11   Building Schools for the Future (BSF) foi o programa de renovação das escolas do ensino 

secundário, lançado em 2003 pelo governo inglês. O objetivo era reabilitar ou reconstruir todas as 

escolas públicas inglesas até 2020.  

12  Building the Education Revolution (BER) foi o programa de renovação da identidade escolar, 

fundado em 2009, pelo governo australiano. Tinha como objetivos estimular a economia, em 

combate à crise de 2007, e instituir edifícios, maioritariamente nova construção, que contribuíssem 

ativamente nos processos educativos. 

13  Making Space 2010 é um programa anual internacional Escocês, composto por uma conferência e 

um prémio, realizado em 10 de outubro 2010, em Edinburgh, atraindo participantes de 26 países. 

14  COMISSION FOR ARCHITECTURE AND THE BUILT ENVIRONMENT – Assessing 

secondary school design quality. Research report. (p. 2). 
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fig. 3_ a materialização da interação da arquitetura com a pedagogia, na relação com a criança_ escola Apollo, em 

Amesterdão (arquiteto Herman Herzberger). 
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reabilitação da infraestrutura escolar …”15, e simultaneamente, “… construir 

ambientes de aprendizagem para ajudar crianças, famílias e comunidades a 

participar em atividades que apoiam a conquista, desenvolvem o potencial de 

aprendizagem e unem comunidades.”16. 

Paralelamente, o governo escocês e o Children in Scotland promoveram um 

programa internacional, intitulado Making Space 2010, em pareceria com a OCDE, 

constituído por uma conferência e um prémio, tendo como objetivo “… promover 

inovação, criatividade e sustentabilidade …”17 na conceção escolar “… para 

crianças e jovens dos 0 aos 18 anos.”18. 

Os programas internacionais mencionados demonstram a preocupação pela 

transformação dos espaços escolares dependentes da relação com os novos métodos 

pedagógicos, manifestando uma transversalidade nos desígnios e na relação que 

pretendem fomentar entre a arquitetura e a pedagogia. 

O reconhecimento da escola como espaço que enquadra as crianças e os 

jovens para a vida em sociedade, demonstra-se decisivo na consciencialização (nos 

programas educacionais e na investigação), da legitimidade da arquitetura escolar 

como veículo de transmissão de conhecimento, transcendendo a sua condição física. 

O impacto e a integração nos espaços escolares são introduzidos numa fase inicial 

do desenvolvimento da criança, maioritariamente, no infantário. Contudo, o percurso 

educacional começa obrigatoriamente, em Portugal19, nos primeiros anos de vida 

prolongando-se durante cerca de treze anos, até aos dezoito anos de idade. Por efeito 

do percurso e dos novos currículos educativos, tanto os alunos como os docentes “... 

passam mais tempo do que nunca na escola e noutros espaços de aprendizagem 

…”20. 

 
15  AUSTRALIAN NATIONAL AUDIT OFFICE – Building the Education Revolution – Primary 

Schools for the 21st Century. (p. 12). 

16  Idem, ibidem. 

17  COHEN, Bronwen – “Space to develop: How architecture can play a vital role in young children’s 

lives”. In YELLAND, Richard (dir.) – CELE Exchange. July 2010. (p. 2). 

18  Idem, ibidem. 

19  No Decreto-Lei n.º 176/2012, em 2012, foi decretado que a escolaridade obrigatória será 

compreendida entre os 6 e os 18 anos. 

20  COHEN, Bronwen – “Space to develop: How architecture can play a vital role in young children’s 

lives”. In YELLAND, Richard (dir.) – CELE Exchange. July 2010. (p. 2). 
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O ambiente escolar acompanha o crescimento pessoal e cívico das crianças, 

assumindo um papel fundamental na vida, formação e integração dos mesmos na 

sociedade. Neste sentido o espaço escolar é “… um lugar de importância vital para 

o seu crescimento e integração social …” 21, sendo neste que os jovens desenvolvem 

competências para as suas primeiras apreensões do espaço arquitetónico, para além 

do espaço da casa. Será fundamentado nas experiências incutidas por esses espaços, 

que se definirá a visão e o carácter dos jovens e, consequentemente das novas 

gerações, considerando que o “… espaço é construído pelos seres humanos, mas 

também é o espaço que nos condiciona e modela, existe um relacionamento contínuo 

que nos dá a nossa identidade espacial.”22. 

A escola representa o contexto onde os jovens irão aprender, relacionar-se e 

adquirir ensinamentos valiosos que terão consequências no sucesso das relações 

pessoais e interpessoais. Considerando que os espaços escolares proporcionaram 

diariamente a interação com adultos e com os colegas, bem como a possibilidade de 

integração em atividades que fomentam o trabalho de comunidade, desenvolvendo 

o espírito de pertença e a responsabilidade para com a sociedade. 

Com a constante metamorfose dos contextos socioculturais a arquitetura 

escolar e o “… conceito de ambiente de aprendizagem tornar-se-á cada vez mais 

significativo à medida que as escolas do futuro se tornarem centros de formação 

contínua.” 23. Consequentemente, admite-se que um discurso visando uma maior 

correlação entre a dicotomia da arquitetura e pedagogia, beneficiará e proporcionará 

condições para que “... a arquitetura nasça a partir de uma forma de pensamento 

pedagógico e a pedagogia tenha em consideração a experiência vital do espaço 

 
21  HEITOR, Teresa – “Secondary Schools Modernisation Programme: The Portuguese Experience”. 

In ZKNAPP, Eberhard - Architectural Quality in Planning and Design of Schools: Current Issues 

with focus on developing countries. (p. 27). 

22  COSTA, Ana; FERNANDES, Francisco Barata, SILVA, Sofia – “Education and architecture: 

Young people´s perspectives and dialogues for a better understanding of built environment”. In 

Philip Plowright & Bryce Gamper (eds.) - Considering research: Reflecting upon current themes 

in Architectural research. (p. 429). 

23  KUUSKORPI, Marko, GONZÁLEZ, Nuria  – “The Future of the Physical Learning 

Environment: School Facilities that Support the User”. In YELLAND, Richard (dir.) - CELE 

Exchange, No. 2011/11. (p. 1). 
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arquitetónico.”24. Consideração enfatizada por Teresa Heitor25, quando defende que 

o edifício escolar deve incorporar o “… currículo educacional e pode funcionar 

como uma interface social, cultural e informacional, ou seja, como o espaço pode 

ser efetivamente usado como uma ferramenta pedagógica.” 26. 

 

 

 

 

*** 

Numa primeira aproximação às temáticas abordadas ao longo do trabalho, 

analisando e remetendo para diversos autores, que permitem uma contextualização 

e enquadramento fundamentado de conceitos e visões que se assumem 

indispensáveis para a argumentação, Diálogos entre a pedagogia e a arquitetura 

ramifica-se em duas partes essenciais. No primeiro subcapítulo, Entre o espaço 

educativo e o espaço físico, estabelece-se um confronto entre esses conceitos, como 

transposição do enquadramento inicial do debate entre a arquitetura e a pedagogia, 

enquadrada na arquitetura escolar.  

Finalmente, o Modelo participativo como estratégia, centra-se na 

necessidade de uma visão multidisciplinar para a realização do projeto de arquitetura 

escolar, como estratégia de diálogo entre as áreas disciplinares da arquitetura e da 

pedagogia.  

 
24  CABANELLAS, Isabel; ESLAVA, Clara (coord.) - Territorios de la infancia. Diálogos entre 

arquitectura y pedagogia. (p. 172). 

25  Teresa Heitor (1959-), arquiteta e professora formada na escola superior de Belas Artes de Lisboa, 

na universidade de Oxford e ainda no instituto Superior Técnico de Lisboa, onde leciona. 

Reconhecida pelo seu contributo na investigação sobre a arquitetura escolar portuguesa. 

26  HEITOR, Teresa – “Potential problems and challenges in defining international design principles 

for schools”. (p. 45). 
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fig. 4_ materialização da relação do espaço físico com o espaço educativo_ escola secundária de Rio Tinto (arquiteto 

Rui Mealha). 
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1.2.  ENTRE O ESPAÇO EDUCATIVO E O ESPAÇO FÍSICO 

 

“Uma abordagem de design sensível abrangeria a ideologia 

educacional, a teoria da prática, que descreve a interação entre o 

discente e o ambiente, e o vincularia com (…) uma abordagem de 

pesquisa que explora a natureza da interação entre os aspetos 

sociais e físicos dos ambientes de aprendizagem. O arquiteto pode 

então criar um ambiente que seja mais sensível às necessidades da 

educação do século XXI.”27 

 

O espaço ou ambiente construído escolar materializa-se através de diferentes 

valências que o caracterizam e definem. Será na consonância e relação das partes 

que o compõem, que este se assume comprometido no desenvolvimento pessoal dos 

indivíduos que se formam nesses espaços. O ambiente construído da escola entende-

se pela sua entidade, formado pelos diferentes elementos que o condicionam e 

transformam: “… o espaço físico, social, educativo e cultural …”28. 

A pedagogia moderna incutiu a valorização da relação entre o espaço físico 

e o educacional, refletindo-se no projeto arquitetónico e pedagógico. Assim, admite-

se um novo intuito para a arquitetura escolar contemporânea: a relação e 

correspondência dos espaços às necessidades pedagógicas, com o objetivo de 

assegurar projetos flexíveis e adaptáveis ao contexto do século XXI, refletindo-se 

paralelamente na responsabilidade do arquiteto, que “… tem inevitavelmente que se 

envolver na dialética da educação moderna.”29. 

O espaço físico da escola carateriza-se como dispositivo espacial, mais 

concretamente na composição que articula a sua “… organização funcional, 

programática, espacial e tipológica.”30. Reconhece-se que frequentemente os 

 
27  LIPPMAN, Peter – “Can the physical environment have an impact on the learning environment?”. 

In YELLAND, Richard (dir.) – CELE Exchange. November 2010. (p. 1). 

28  COSTA, Ana; FERNANDES, Francisco Barata, SILVA, Sofia – “O envolvimento de jovens no 

ambiente construído da escola: Do espaço físico ao espaço educativo”. (p. 68). 

29  HERTZBERGER, Herman - Space and learning. Lessons in architecture 3. (p. 68). 

30  COSTA, Ana; FERNANDES, Francisco Barata, SILVA, Sofia – “O envolvimento de jovens no 

ambiente construído da escola: Do espaço físico ao espaço educativo”. (p. 74). 



31 

 

processos de investigação em arquitetura se focam no desempenho técnico do 

edifício como base para a qualificação, considerando fatores como o conforto 

térmico, a qualidade de renovação de ar ou até a iluminação, admitindo-os como 

decisivos para o sucesso ou insucesso do edifício.  

Contrapondo a essa condição, considera-se que o espaço físico transcende o 

desempenho técnico, reconhecendo-o como um sistema de relações que conjuga os 

aspetos formais, funcionais e pedagógicos na relação com os utilizadores, devendo 

ser a conjugação destes fatores que devem ser analisados e que efetivamente 

determinam a qualidade espacial. Leiringer31 e Cardellino32 enfatizam esta 

consideração remetendo para a complexidade do ambiente escolar, defendendo que 

embora “… seja axiomático que características físicas básicas afetem as perceções 

dos alunos, qualquer estudo sobre o impacto do ambiente físico na educação precisa 

de ter em consideração a complexidade do ambiente escolar. No ambiente escolar 

imediato, o ambiente físico é tanto um fenómeno social quanto físico.”33. 

Paralelamente, o espaço educativo compõe-se pelas relações e os métodos 

de ensino-aprendizagem que ocorrem entre os utilizadores dos espaços, dando ênfase 

nos docentes e discentes, não sendo de desconsiderar o pessoal administrativo e 

auxiliar.  

Nesse sentido, o espaço educacional entende-se como entidade onde a 

pedagogia se desenvolve e transforma. Poder-se-ia pensar que esta, tal como o 

espaço físico, se adapta ao contexto e aos intervenientes, sendo que poderá assumir 

uma identidade diferenciada e adequada a cada grupo, a cada escola ou comunidade. 

Contudo, apesar desta expectativa ser legítima, a pedagogia praticada, normalmente, 

é balizada pelo currículo formal comum a todas as escolas. Tendo em conta, que 

paralelamente, cada agrupamento possui uma certa independência, podendo 

construir o seu currículo informal, atendendo à individualidade de cada comunidade, 

 
31  Roine Leiringer é doutorado em engenharia, com formação no Royal Institute of Tecnology, em 

Estocolmo. Atualmente é docente na Universidade de Hong Kong, onde investiga sobre a temática 

da construção. 

32  Paula Cardellino (1974-) é arquiteta, doutorada e docente investigadora na Universidade ORT de 

Uruguai, onde se formou. A sua investigação centra-se na temática da arquitetura escolar. 

33  LEIRINGER, Roine; CARDELLINO, Paula – “Schools for the twenty-first century: School 

design and educational transformation”. (p. 918). 
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caraterística incentivada e incorporada na intervenção do PMEES.  

  Neste enquadramento, interroga-se a viabilidade de cada função espacial e, 

estendendo-se a cada nível de ensino34, necessitarem de uma contextualização 

individualizada coerente com as suas necessidades específicas. As convicções 

expressas por Anne Taylor35, defendem que tal como “… os diferentes objetivos de 

aprendizagem necessitam de diferentes estratégias de aprendizagem, também 

diferentes estratégias instrutivas requerem diferentes espaços de aprendizagem.”36. 

Paralelamente, também Leiringer e Cardellino salientam a inevitabilidade de que as 

“… características físicas individuais da escola afetarão as perceções dos alunos, 

mas diferentes escolas, crianças, culturas e contextos, em diferentes momentos, 

criarão uma variedade de condições para uma potencial aprendizagem.”37. 

Nesse sentido, defende-se que será incoerente replicar modelos espaciais, 

seja para diferentes níveis escolares ou para diferentes funções. Posto isto, assume-

se que deve-se valorizar a individualidade e particularidade de cada contexto, tendo-

as em conta no processo arquitetónico, valorizando a correlação entre as 

necessidades curriculares, pedagógicas e funcionais.  

 Consolida-se esta ideia ao observar “… os edifícios, as paredes, o 

mobiliário. Pressentimos a vida que percorreu estes espaços, as pessoas que os 

habitaram, tudo o que aqui foi cumprido e tudo aquilo que ficou por cumprir. 

Analisamos a disposição das salas e das carteiras, verificamos as práticas de ensino, 

apreendemos diferentes pedagogias.”38.      

  Sinteticamente, poder-se-á considerar que o espaço físico corresponde à 

 
34  Em Portugal, de acordo com o estipulado na Lei n.º 85/09 de 27 de agosto de 2009, o sistema de 

ensino estrutura-se em quatro níveis: pré-escolar (dos 3 aos 6 anos de idade); ensino básico (dos 6 

aos 15 anos); ensino secundário (dos 15 aos 18 anos) e o ensino superior (a partir dos 18 anos de 

idade). 

35  Anne Taylor é arquiteta doutorada na Arizona State University. Atualmente é docente e diretora 

do Institute for Environmental Education e presidente da School Zone Institute, no Novo México. 

Reconhecida pela sua investigação sobre a relação entre os espaços escolares e as práticas 

pedagógicas. 

36  TAYLOR, Anne – Linking architecture and education. Sustainable design of learning 

environments. (p. 172). 

37  LEIRINGER, Roine; CARDELLINO, Paula – “Schools for the twenty-first century: School 

design and educational transformation”. (p. 918). 

38  NÓVOA, António – “Liceus”. In CATRICA, Paulo - Liceus. (p. 6). 
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pergunta onde? e o espaço educativo à pergunta como?. Idealmente, o espaço físico 

deverá ser estruturado e organizado de modo a suportar o espaço educativo, 

formando um ambiente construído da escola virtuoso, suportando um ensino e uma 

aprendizagem mais viável e satisfatória. Os projetos arquitetónicos e educativos “… 

devem ter em conta os aspetos socioculturais, envolvendo a sociedade e os 

utilizadores.”39.     

Concentrar-se-á a investigação na dialética estabelecida entre o espaço físico 

e o espaço educativo, procurando instituir um debate sobre a sua relação, interseção 

e consequências. 

O autor Viñao Frago40 enfatiza a importância da instituição escolar e 

esclarece com pertinência que o espaço físico e a sua organização são decisivos para 

a implementação dos métodos de ensino-aprendizagem. Reforçando a identidade da 

escola como uma instituição “… social condicionada e condicionadora da realidade 

social, (…) ao mesmo tempo uma instituição social relativamente autónoma, capaz 

de gerar uma cultura específica, suas próprias práticas de transmissão e mediação 

cultural …”41 e que, simultaneamente a educação “… funciona, portanto, como 

agente de transmissão e criação cultural, como instrumento de reprodução de 

estruturas sociais e, ao mesmo tempo, como fator de mobilização e mudança; uma 

natureza dual, portanto, onde a configuração, a distribuição e o uso do tempo e do 

espaço estão longe de serem elementos neutros ou marginais, mas, pelo contrário, 

substanciais e decisivos.”42. 

Perante essa afirmação, torna-se claro que a relação entre o espaço físico e o 

espaço educativo é indispensável para uma solução de ambiente escolar virtuoso, 

confortável, adaptado, inclusivo e fundamental para a prática da pedagogia moderna. 

O espaço físico da escola desvincula-se da imagem de invólucro e avoca-se como 

uma condicionante dos processos pedagógicos, influenciando e modelando a sua 

 
39  COSTA, Ana; FERNANDES, Francisco Barata, SILVA, Sofia – “O envolvimento de jovens no 

ambiente construído da escola: Do espaço físico ao espaço educativo”. (p. 72). 

40 Viñao Frago é professor catedrático de Teoria e História da Educação na Faculdade de Educação 

da Universidade de Múrcia. Reconhecido pelas suas linhas de investigação sobre os processos, as 

políticas e reformas educativas na relação com a cultura escolar. 

41  FRAGO, Antonio Viñao – “L’Espace et le Temps Scolaires comme Object d’Histoire“. (p. 108). 

42  Idem, ibidem. 
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concretização e resultados.        

  Várias investigações relacionam as características físicas e a organização 

espaço-funcional como fatores influenciadores da eficácia da aprendizagem e, 

consequentemente do espaço educacional, isto é, defende-se que as condições físicas 

promovem o bem-estar dos utilizadores, interferindo no sucesso da educação. Este 

conceito é enfatizado por Hannah von Ahlefeld43, Peter Mortimore44 e Rodolfo 

Almeida45, defendendo que existem três fatores arquitetónicos fundamentais que 

condicionam o espaço educativo e, consequentemente, o desenvolvimento dos 

discentes e o seu percurso escolar: as infraestruturas e as condições técnicas do 

espaço, “… salas de aula mal ventiladas não aumentam a eficácia educacional …”46; 

a segurança estrutural dos edifícios,”… a vida dos alunos pode até estar em risco se 

o edifício escolar for mal construído.”47, e por último, a organização espaço-

funcional, “… a aprendizagem dos alunos pode ser comprometida em espaços 

inflexíveis ou inacessíveis…”48.  

Denota-se que a organização espaço-funcional se apresenta como um dos 

fatores imprescindíveis na materialização desse diálogo, sendo que possibilita ou 

não, a relação entre os espaços de aprendizagem. Assim, a relação entre o espaço e 

as funções que o ocupam arroga-se comprometida na qualidade e valorização das 

relações pedagógicas, “… pois ao estruturar ou modificar, abrir ou fechar, ao dispor 

de uma ou de outra maneira as separações e os limites posso modificar o sentido e 

a natureza do espaço. Muda não apenas os limites, as pessoas ou os objetos, mas 

 
43  Hannah von Ahlefeld é analista da OCDE, onde desenvolveu vários estudos centrados na temática 

da arquitetura escolar. 

44   Peter Mortimore é professor e investigador na área da educação. Foi professor na University of 

Lancaster, na University of London e, mais recentemente na University of Southern Denmark. 

45   Rodolfo Almeida é arquiteto, consultor e representante da UNESCO que, simultaneamente 

trabalha para a OCDE. Simultaneamente, é diretor da Division of Architecture Centre for 

Prospective and Higher Studies. 

46  AHLEFELD, Hannah von; MORTIMORE, Peter; ALMEIDA, Rodolfo; [et al.] – “First ad 

hoc experts’ group meeting on evaluating quality in educational facilities”. OECD. (p. 1). 

47  Idem, ibidem. 

48  Idem, ibidem. 
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também as relações que aí ocorrem e o sentido do próprio espaço.”49.  

  A consciencialização da organização espacial em continuidade com as 

necessidades educacionais, aparenta ser fundamental para estabelecer dialética e 

consequentemente para projetar um edifício coerente, flexível, dinâmico e 

relacionado com o contexto e os utilizadores. 

Assim, é inegável a compreensão de que o espaço escolar “… só adquire 

realmente sentido e qualificação quando é mediado, alterado e completado pela 

relação do indivíduo com ele e com os outros indivíduos. (…) O espaço escolar é 

um espaço de aprendizagem (…) onde as pessoas e os objetos se envolvem e se 

transformam.”50. Nesta perspetiva, enfatiza-se que a conceção do projeto escolar 

deve articular e considerar vários contextos, porém o individuo e os seus processos 

pedagógicos devem ser centrais nas decisões projetuais. 

Devido à posição intrínseca que a instituição escolar estabelece com a 

comunidade e com o seu desenvolvimento, comprometendo-se com o bem-estar das 

crianças e dos jovens e, paralelamente, ser-lhe reconhecido um sentido de 

responsabilidade pelas relações e serviços comunitários e inclusive pela relação com 

os contextos familiares. Será pertinente reconhecer a intrínseca relação que esta 

estabelece com a experiência e a apropriação espacial dos seus utilizadores, sendo 

esta fundamental para o sucesso do ambiente escolar. Embora a temática do trabalho 

não se dedique à apropriação e às relações dos indivíduos com o espaço escolar, 

assume-se que esta deve ser compreendida para que seja assegurada a capacidade de 

avaliação qualitativa da dialética entre o espaço físico e o educativo, refletindo-se 

numa avaliação pós-ocupação. Tendo em conta, que se defende51 que este diálogo é 

fundamental para arquitetura escolar plena e igualmente por se defender que o 

espaço físico influência o conforto, e consequentemente o rendimento escolar e a 

qualidade do ensino.  

 
49  ARAÚJO, Alberto; ASSUNÇÃO, Alexandre – “A simbólica do espaço escolar, topoanálise 

como método”. In ALMEIDA, Rogério de; BECCARI, Marcos; ROZESTRATEN, Artur (org) 

– Imaginários Intempestivos: Arquitetura, design, arte & educação. (p. 347). 

50  Idem, ibidem. 

51  A consideração de que o espaço físico do ambiente escolar influência o bem-estar, qualidade e 

sucesso do ensino é defendido unanimemente por autores como Alastair Blyth, Anne Taylor, Kenn 

Fisher, Mark Greenberg e Mark Scheneider. 
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Em 2001, uma equipa da PricewaterhouseCoopers (PwC)52, desenvolveu 

um estudo entre setembro de 1999 e março de 2000, a pedido do Departamento de 

Educação e Emprego (DfEE) de Inglaterra. Este estudo tinha como objetivo fornecer 

uma “… análise empírica do impacto do investimento de capital na realização 

educacional.”53 e, consequentemente, compreender a relação da transformação e 

melhoramento das condições físicas com a qualidade educacional. Deste 

sobressaíram vários testemunhos que apoiam a relação entre o espaço e as atitudes 

dos utilizadores, afirmando que a “… qualidade do ensino é desperdiçada se o 

ambiente for mau. Os alunos foram muito motivados pelos arredores e demonstram 

orgulho neles.”54. Paralelamente, evidenciam a entidade de dispositivo social e 

transformador da escola, na relação com o contexto em que a escola se insere, “Lá 

fora, havia crime, perigo, pobreza e habitações precárias num ambiente danificado. 

Agora, a habitação e o ambiente foram melhorados, a escola está nova e com 

carpete nas salas de aula e possui instalações e equipamentos modernos. Isso ajudou 

a criar as condições prévias para que a qualidade do ensino tenha um impacto - e 

tem.”55. Por último, defendem que a relação do espaço físico e educacional beneficia 

a arquitetura escolar e a educação, argumentando que o “… melhor estado e 

localização das salas de aula permitiu uma maior diversidade de estratégias de 

ensino sejam usados e adaptados para minimizar problemas de comportamento (…). 

Tanto o ensino quanto a aprendizagem - e, portanto, a realização - se beneficiaram 

disso.” 56. 

Similarmente, a análise de David Branham57 defende que “… edifícios 

temporários diminuem a presença nas escolas de ensino básico e do secundário.”58 

 
52  A empresa privada PricewaterhouseCoopers (PwC), fundada em 1998, dedica-se à prestação de 

serviços nas áreas de auditoria, consultoria e fiscalidade. 

53  PRICEWATERHOUSECOOPERS - Building performance: an empirical assessment for the 

relationship between school’s capital investment and pupil performance. Research Report no. 242. 

(p. iii). 

54  Idem. (p. 21). 

55  Idem. (p. 20). 

56  Idem, ibidem. 

57  David Branham é professor e investigador na University of Houston Downtown onde se formou, 

e reconhecido pela sua investigação focada na política e administração educativa. 

58  BRANHAM, David – “The wise man builds his house upon the rock: The effects of inadequate 

school building infrastructure on student attendance”. (p. 1121). 
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fig. 5_ apropriação espacial pelos diversos utilizadores_ universidade de Montessori Oost, em Amesterdão (arquiteto 

Herman Hertzberger). 
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e que a “… presença também será menor numa escola que precisa de reparo 

estrutural.”59, enfatizando a importância da qualidade do espaço físico para o bom 

funcionamento do espaço educacional. 

Paralelamente, Benjamin Cleveland60, na sua investigação de doutoramento, 

reforça que a criação de ambientes de aprendizagem inovadores que apoiem “… a 

participação dos estudantes em sistemas sociais nos quais eles são intervenientes 

ativos e qualificados só pode melhorar as suas perspetivas num mundo que exige 

agilidade e adaptabilidade no local de trabalho e na vida quotidiana.”61. 

Reconhece-se assim preponderância na oportunidade do espaço escolar em replicar 

as dinâmicas e estruturas sociais, visando a legítima formação dos indivíduos. 

Embora, a certeza de que “… os elementos físicos no ambiente escolar têm 

efeitos discerníveis nos professores e alunos.”62, o estudo das implicações deste 

diretamente relacionado com os resultados positivos e negativos dos alunos, 

permanece uma tarefa de análise complexa, pois se reconhece que é “… 

extremamente difícil chegar a conclusões firmes sobre o impacto dos ambientes de 

aprendizagem, devido à sua natureza multifacetada e à subsequente natureza 

diversa e incoerente da literatura de referência.”63. 

Compreende-se  que,  pela  responsabilidade  e  posição  estruturante,  a 

arquitetura  deve  ser  o  mais   comprometida possível  à  realidade  educativa 

de  cada  comunidade  escolar,  minimizando  os  ideais  de  estandardização  e  

a recorrência à tipificação, processos explorados nos primeiros anos de 

construção escolar em Portugal. A ideia de que “Forma segue função: isso tem 

sido mal-interpretado. Deveriam ser um só, junto numa união espiritual.” 64, de  

 
59  Idem, ibidem. 

60  Benjamin Cleveland é professor doutorado e arquiteto, formado pela University of Melbourne, 

onde leciona. A sua investigação centra-se na temática dos ambientes de aprendizagem. 

61  CLEVELAND, Benjamin - Innovative learning environments, pedagogies and student 

engagement in the middle years of school. (p. 258). 

62  HIGGINS, Steve; HALL, Elaine; WALL, Kate; [et al.] – The impact of school environments: A 

literature review. (p. 36). 

63   Idem. (p. 6). 

64  WRIGHT, Frank Lloyd. Citado por CERQUEIRA, César – Pensar um edifício ponte em 

arquitetura com outros usos para além da passagem: edifício ponte Centro Alto rendimento 

Montalegre. (p. 44). 
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Frank Lloyd Wright65, representa uma analogia à inter-relação entre os espaços 

físicos e educacionais. A consciencialização desta relação, será indispensável para a 

implementação dos objetivos educativos nos espaços da escola, sendo que a 

instituição escolar deve assumir-se como dispositivo social, educativo e cultural, 

proporcionando um ambiente favorável à descoberta e exploração do percurso 

educativo dos discentes, no tempo e no espaço.  

Será fundamentado afirmar que “… o espaço físico é peça fundamental para 

a aprendizagem das crianças, visto que ele pode ser considerado um terceiro 

educador, pois oferece uma série de possibilidades ao convidar e instigar as 

crianças a explorá-lo.”66, posição corroborada e enfatizada por Vasco Rodrigues, 

quando afirma que o “… espaço é um fator educativo já que concorre para a 

formação da personalidade do indivíduo.”67. 

 

 

 

“A qualidade do edifício escolar é extremamente importante na procura por 

melhorar a educação. Instalações de boa qualidade proporcionam aos professores 

e alunos ambientes de apoio que respondem às necessidades em constante mudança 

e podem fazer uma diferença significativa na aprendizagem e no ensino.”68 

   

 

  

 
65  Frank Lloyd Wright (1867-1959) foi um arquiteto norte-americano de renome. Reconhecido pelas 

suas obras construídas como a Fallingwater e o museu Guggenheim, ambas designadas pela 

UNESCO como património mundial.  

66  DIAS, Taís; PEREIRA, Maria – A estreita e necessária relação entre a pedagogia e a arquitetura 

escolar. (p. 10). 

67  RODRIGUES, Vasco – Espaço pedagógico. (p. 15). 

68  YELLAND, Richard – “Foreword”. In BLYTH, Alastair; ALMEIDA, Rodolfo; 

FORRESTER, David; [et al.] – Modernising secundary school buildings in Portugal. (p. 3). 
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fig. 6_ o envolvimento da sociedade e da comunidade escolar na conceção da escola será importante para criar 

espaços acomodados para estes_ escola  secundária de Rio Tinto (arquiteto Rui Mealha). 
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1.3. MODELO PARTICIPATIVO COMO ESTRATÉGIA 

 

“O envolvimento da direção escolar, funcionários, alunos e pais no 

processo de briefing, como parte da equipa de design, é fundamental 

para determinar o uso futuro dos edifícios escolares. Além de 

demonstrar como os utilizadores das escolas encaram o seu 

ambiente educacional, também pode ser útil para ajudar a entender 

como os edifícios e seu uso podem ser melhorados e tornados mais 

eficazes.”69 

 

As recentes intervenções no espaço escolar, sucedidas no século XXI70, têm 

sistematicamente diligenciado um processo de projeto inclusivo e, particularmente, 

confrontado com as perspetivas e princípios da comunidade escolar, diretamente 

relacionada com a escola que irá ser transformada. A aposta num modelo 

participativo apresenta-se adequado na medida em que este visa uma estratégia de 

dialética entre o processo arquitetónico e o educativo. Considerando que as “… 

instalações da escola têm um efeito direto sobre o ensino e a aprendizagem.”71, o 

entendimento das necessidades do corpo docente e discente, revelam-se 

determinantes na construção de edifícios escolares contemporâneos. 

Entende-se que o processo projetual terá como objetivo a identificação dos 

problemas, a elaboração das soluções e “… gerir mudanças …”72. Será nesse 

contexto que a incorporação das convicções dos utilizadores, incididas na perceção 

das suas carências espaciais e educativas, se tornam fundamentais para um projeto 

inclusivo, assertivo e consciente do contexto onde cada escola se insere. Embora “… 

os utilizadores geralmente não estão conscientes das maneiras distintas em que 

usam o espaço: os seus padrões do uso espacial só são consciencializados quando 

 
69  HEITOR, Teresa; PINTO, Rafaela Marques – “Thinking critically towards excellence in school 

buildings using space syntax as a catalyst for change”. (pp. 3-4). 

70  Refere-se a programas de requalificação e reabilitação do espaço escolar, especificamente 

programas como o BSF, BER ou o caso português PMEES. 

71  SCHNEIDER, Mark - “Linking school facility conditions to teacher satisfaction and success”. (p. 4). 

72  BLYTH, Alistair; WORTHINGTON, John – Managing the brief for better design. (p. 3). 
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são interrompidos.”73. Alistair Blyth74 acrescenta que o “… briefing é um processo 

evolutivo de entender as necessidades e os recursos de uma organização e combiná-

los com os seus objetivos e a sua missão.” 75.     

A influência e o envolvimento dos diversos grupos de utilizadores que 

compõem a instituição escolar, apresentam benefícios para um entendimento 

inteligível do programa curricular específico de cada escola, de modo que este 

contributo deve ser incutido no início do processo e considerado nas diretrizes do 

projeto. Nesse sentido, o comprometimento dos utilizadores no sistema de resolução 

e definição de problemas e a suas soluções, assume-se fundamental, visto que estas 

serão “… individualizadas, orgânicas e locais …”76, sendo necessário pensar em 

integrar “…  elementos de flexibilidade e adaptabilidade para novos grupos de 

alunos, professores, novas necessidades curriculares e novos desafios.”77.  

Autores como Fernandes78 e Lister79, acrescentam que o envolvimento dos 

jovens pode beneficiar, não só o ambiente construído da escola, como também o 

crescimento pessoal destes, desenvolvendo-se como “… um processo educativo 

…”80, capaz de “…  potenciar o sentido de comunidade …”81 e de “… promover 

responsabilidade …”82, tornando-os sensíveis aos seus objetivos e expectativas. 

Paralelamente, Taylor acrescenta que se deve introduzir no “…  sistema educacional 

mais pontos de vista e competências de indivíduos fora dos campos da arquitetura 

 
73  HEITOR, Teresa; PINTO, Rafaela Marques – “Thinking critically towards excellence in school 

buildings using space syntax as a catalyst for change”. (p. 4). 

74   Alistair Blyth é arquiteto e professor formado na University College London e na University of 

York. Trabalha como analista para a OCDE, e desenvolve investigação centrada na temática da 

forma como os edifícios escolares sustentam as práticas pedagógicas. 

75  BLYTH, Alistair; WORTHINGTON, John – Managing the brief for better design. (p. 3). 

76  HIGGINS, Steve; HALL, Elaine; WALL, Kate; [et al.] – The impact of school environments: A 

literature review. (p. 6). 

77  Idem, ibidem. 

78   Francisco Barata Fernandes (1950-2018) era um arquiteto português com formação na Escola 

Superior de Belas-Artes do Porto e na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, onde 

foi professor catedrático. Foi autor de diversos projetos arquitetónicos e urbanísticos. 

79   Ruth Lister é professora de política social na Loughborough University, na Inglaterra. 

80  COSTA, Ana; FERNANDES, Francisco Barata, SILVA, Sofia – “O envolvimento de jovens no 

ambiente construído da escola: Do espaço físico ao espaço educativo”. (p. 70). 

81  Idem, ibidem. 

82  LISTER, Ruth – “Why Citizenship: Where, When and How Children?”. (p. 708). 
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e da educação.”83. Importa igualmente valorizar as necessidades do contexto exterior 

à escola, especificamente da comunidade extraescolar, contribuindo para um 

comprometimento mútuo entre a escola e a sociedade, perante a educação. 

Steven Higgins84 afirma que, quando a transformação escolar falha em 

mudar o comportamento dos professores e alunos, provavelmente deve-se a “… 

problemas de comunicação que não foram resolvidos …”85, refletindo-se em 

sistemas e processos arquitetónicos que não representam os modos e as relações dos 

utilizadores. Contudo, quando o modelo participativo se materializa num 

procedimento inclusivo, integrado e completo, este retrata uma conceção de espaço 

escolar mais adequado aos seus utilizadores e, principalmente, às suas necessidades 

e objetivos.  

Na história da evolução do edifício escolar português, a determinação de 

transformar os espaços escolares com o objetivo de equacionar a relação entre a 

arquitetura e a pedagogia encontra nos anos 60 e 70 um momento de experimentação 

singular, condicionado pelo pensamento que a arquitetura iria assumir uma posição 

de ferramenta transformadora dos métodos pedagógicos tradicionais. Este momento 

foi protagonizado pela escola-piloto Mem Martins e pelo Projeto Normalizado de 

Escolas Primárias (projeto P3), ambos sob a coordenação da arquiteta Maria do 

Carmo Matos. 

Os contactos de Portugal com a OCDE permitiram a integração portuguesa 

no projeto Desenvolvimento e Economia em Construções Educacionais (DEEB)86, a 

partir de 1963, que incorporava a expectativa de construir várias escolas-piloto a 

partir da análise de “… novos conceitos pedagógicos e novas relações entre o espaço  

 
83  TAYLOR, Anne – Linking architecture and education. Sustainable design of learning   

environments. (p. 395). 

84  Steven Higgins é professor doutorado na Newcastle University. Atualmente leciona na Durham 

University. A sua investigação centra-se na temática do ambiente escolar e a sua relação com as 

crianças e os métodos de ensino e aprendizagem. 

85  HIGGINS, Steve; HALL, Elaine; WALL, Kate; [et al.] – The impact of school environments: A 

literature review. (p. 36). 

86  O projeto DEEB, no original Development and Economy in Educational Building, é iniciado em 

Portugal, em 1963, sendo composto por uma equipa pluridisciplinar, composta por arquitetos, 

engenheiros, pedagogos e professores. A partir deste a OCDE garante apoio técnico no 

desenvolvimento dos projetos escolares, assentes em orientações de caráter pedagógico. 
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 fig. 8_ a articulação de diferentes espaços através da pouca compartimentação enfatizando a 

fluidez espacial_ planta da escola P3 da Quarteira (arquiteta Maria do Carmo Matos). 

fig. 7_ relação entre os núcleos de sala de aula com o espaço 
central de entrada e pátio_ planta da escola-piloto Mem Martins 

(arquiteta Maria do Carmo Matos). 
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escolar e as atividades dos alunos.”87, com o objetivo de desenvolver um modelo e 

tipologia de escola. Contudo, apenas foi construído uma escola-piloto em Mem 

Martins, que inaugurou em 1966. O projeto fundava-se no conceito de espaços 

abertos e da flexibilidade espacial, promovendo quatro células letivas agregadas por 

um espaço central constituído pelos momentos de entrada e de pátio descoberto, 

apresentando “… características inovadoras para a época.”88.  

Paralelamente, sob a iniciativa da Direcção-Geral das Construções 

Escolares (DGCE), no início dos anos 70, desenvolveu-se o projeto P3 ou escola de 

espaços abertos, que fundamentado na experiência da escola-piloto de Mem Martins 

constitui outra proposta estandardizada para a arquitetura escolar de ensino primário. 

Tinha como objetivo consolidar a relação entre as construções escolares e os 

métodos de ensino-aprendizagem, sendo que a primeira escola desta tipologia foi 

construída na Quarteira, inaugurada em 1974. 

Com a finalidade de proporcionar flexibilidade e diversidade espacial, o 

projeto tinha dois objetivos principais: o pedagógico, criando “… um edifício que 

permita várias possibilidades para o ensino individual e em grupo …”89, admitindo 

diversas atividades e métodos de aprendizagem; e o construtivo, visando, uma 

organização modular com “… poucas variáveis em termos de elementos de 

construção, com a possibilidade de se adaptar às mudanças nos números de alunos 

e às diversas condições do local.”90, promovendo diversidade, adaptabilidade e uma 

maior otimização na construção. 

Independentemente da inovação das experiências arquitetónicas 

mencionadas, estas sofreram resistência e renuncia às novas abordagens de ensino 

que o espaço permitia. Nesse sentido, a escola-piloto Mem Martins e as escolas P391, 

não encontraram fundamentos necessários para se desenvolver e consolidar, pois o 

modelo  de  espaços  abertos  foi  imposto aos   seus  utilizadores, sendo  que  “… a  

 
87  MARTINHO, Miguel; SILVA, José - “Open plan schools in Portugal: failure or innovation?”. In 

YELLAND, Richard (dir.) - PEB Exchange. October 2008. (p. 4). 

88  Idem, ibidem. 

89  Idem. (p. 5). 

90  Idem, ibidem. 

91  Apesar de que o projeto P3 tenha sido construído em quantidade apreciável. 
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fig. 10_ interior da escola evidência a fluidez e flexibilidade espacial dos espaços de aprendizagem_ escola  P3 da 

Quarteira (arquiteta Maria do Carmo Matos). 

fig. 9__ espaço da sala polivalente demostrando a possibilidade de atividades diversas neste espaço, desde 

desportivas a letivas_ escola-piloto Mem Martins (arquiteta Maria do Carmo Matos). 
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mudança não foi bem recebida e surgiram protestos contra esse tipo de 

aprendizagem.”92. Importa entender que esta rejeição, é justificada pelo “…  fato 

dos utilizadores das escolas não terem sido chamados a aceitar aquelas inovações 

e de não se envolverem na sua construção.”93. 

Os docentes acabaram por se apropriar dos espaços e transformar o desenho 

de espaços abertos em “… salas de aula tradicionais, onde poderiam ensinar mais 

confortavelmente.”94, estando assim em consonância com os valores culturais e as 

práticas pedagógicas vigentes, que não mudaram com a arquitetura. 

Forster afirma que o “… período das escolas de espaços abertos é 

provavelmente aquele que foi maior objeto de estudos sobre o impacto da 

arquitetura nas pedagogias. No entanto, o espaço aberto dificilmente geraria os 

projetos pedagógicos inovadores que se esperavam. Retirou-se desta experiência a 

convicção de que a arquitetura não foi projetada para causar reformas.”95. 

Atendendo às experiências arquitetónicas mencionadas, conclui-se e 

enfatiza-se que o modelo participativo, onde o espaço físico tem maior probabilidade 

de ser concebido em consonância com o espaço educativo, terá sucesso, em oposição 

a processos semelhantes à escola-piloto Mem Martins ou à tipologia P3, que visaram 

implementar uma “… inovação instituída de fora para dentro, (…) deixando de lado 

os utilizadores prática e desprezando a cultura escolar acabando por produzir o 

fracasso da inovação.”96. A falta de comunicação entre o arquiteto e os educadores, 

presumivelmente criará uma dissonância entre as necessidades dos utilizadores e as 

soluções arquitetónicas, pois a arquitetura pode ser “… um catalisador, mas isso não 

basta parar aí.”97. Estas  experiências  consolidam  a  convicção  de  que  a  inovação  

 
92  MARTINHO, Miguel; SILVA, José – “Open plan schools in Portugal: failure or innovation?”. In 

YELLAND, Richard (dir.) – PEB Exchange. October 2008. (p. 5). 

93  GONÇALVES, Rita – Arquitetura flexível e pedagogia ativa: um (des)encontro nas escolas de 

espaços abertos. (p. 161). 

94  MARTINHO, Miguel; SILVA, José – “Open plan schools in Portugal: failure or innovation?”. In 

YELLAND, Richard (dir.) – PEB Exchange. October 2008. (p. 5). 

95   FORSTER, Simone – “Architecture scolaire: regard historique tourné vers l’avnir”. In 

FORSTER, Simone (coord.) – L’architecture scolaire. (p. 8). 

96  GONÇALVES, Rita – Arquitetura flexível e pedagogia ativa: um (des)encontro nas escolas de 

espaços abertos. (p. 21). 

97  BLYTH, Alastair – “The design of education”. (p. 267). 
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fig. 11_ o entendimento da comunidade escolar como um grupo heterogéneo e múltiplo e a consciencialização de 
que a sua intervenção na construção dos espaços escolares é fundamental_ escola  secundária  Rodrigues de Freitas 

(arquiteto Manuel Fernandes de Sá). 
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arquitetónica terá de ser suportada pela inovação social, cultural, pedagógica e 

política, para que essa transformação seja efetiva. 

Defende-se que o modelo participativo determinou uma estratégia de gestão 

fundamental na implementação dos programas arquitetónicos e pedagógicos 

desenvolvidos nos últimos anos, visto que introduziram uma dimensão abrangente, 

promovendo integridade na  construção  de  edifícios  escolares,  capazes  de  resolver 

as necessidades da comunidade escolar e extraescolar e dos novos métodos de 

ensino-aprendizagem. Os governos constituem um papel determinador e regulador 

nestes processos de colaboração pluridisciplinar, ao “… fornecer regras e 

procedimentos de comunicação a serem seguidos ao longo do processo de projeto, 

visando garantir a coerência da operação e facilitar o processo de projeto, 

garantindo a qualidade das instalações das escolas ...”98. Blyth enfatiza ao afirmar 

que os governos “… podem desempenhar um papel fundamental na facilitação da 

colaboração, por exemplo, (…) incentivar educadores e arquitetos a conversarem e 

entenderem o que devem projetar.”99, visto que apresentam linguagens e 

entendimentos, por vezes, divergentes. 

Assim, reconhece-se o modelo participativo como uma estratégia positiva 

para a construção de um processo que promove o envolvimento da sociedade na 

construção da instituição escolar, refletindo-se na dialética entre a arquitetura e a 

pedagogia e, consequentemente, na relação entre o espaço físico e educacional, 

promovendo “… uma abordagem pluridisciplinar.”100. 

Compreende-se que para uma “... escola bem projetada é preciso investir 

em todo o processo de projeto, que é tudo sobre possibilitar ao arquiteto a obtenção 

de um bom entendimento das necessidades educacionais (…), e possibilitar ao 

cliente o entendimento de como o desenho dos espaços pode apoiar a sua missão 

educativa.” 101.         

 

 
98  HEITOR, Teresa; PINTO, Rafaela Marques – “Thinking critically towards excellence in school 

buildings using space syntax as a catalyst for change”. (p. 3). 

99  BLYTH, Alastair – “The design of education”. (p. 265). 

100  COSTA, Ana; FERNANDES, Francisco Barata, SILVA, Sofia – “O envolvimento de jovens no 

ambiente construído da escola: Do espaço físico ao espaço educativo”. (p. 75). 

101  BLYTH, Alastair – “The design of education”. (p. 265). 
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fig. 12_ o ambiente da escola do século XX, centrado na sala de aula como elemento regulador da organização 

escolar e único espaço de transmissão de conhecimentos_ liceu Garcia de Orta (arquiteto Augusto Pereira Brandão). 
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“A crescente globalização exige que as pessoas desenvolvam novas 

habilidades que lhes permitam trabalhar de maneiras mais 

colaborativas e criativas. É provável que os estudantes que 

abandonam a escola hoje tenham várias carreiras diferentes 

durante a sua vida profissional e, muito provavelmente, os tipos de 

trabalho que os jovens adultos solicitarão quando deixarem a 

escola não existiam quando começaram os seus estudos.”102 

 

Nas últimas décadas, a sociedade tem vindo a sofrer profundas 

transformações, demarcadas por um processo de metamorfose e evolução 

sociocultural, que constitui percussões a vários níveis. O surgimento de novos modos 

de viver, ensinar, estudar e até comunicar reconhecem novos paradigmas para uma 

sociedade que se admite cada vez mais complexa e heterogénea. Perante esta 

constante metamorfose, exigiu-se à instituição escolar uma readaptação ao contexto 

contemporâneo, diligenciando novos métodos de ensino-aprendizagem e 

arquitetónicos capazes de responder às necessidades pedagógicas de uma educação 

ao longo da vida. Desta forma, constata-se uma alteração significativa dos novos 

requisitos impostos ao sistema educativo e, consequentemente às escolas. 

As novas tecnologias facilitaram e aumentaram a conectividade, 

proporcionando novas maneiras de comunicar e partilhar informação. 

Consequentemente, as renovadas relações pessoais e interpessoais transcenderam o 

tempo e o espaço, viabilizando uma sociedade ativa e comprometida na estrutura 

democrática e nas questões de caráter público. 

O confronto entre as implicações dos novos sistemas e da consciencialização 

que os métodos de ensino-aprendizagem e os espaços escolares tradicionais “… 

revelam-se inapropriados para as novas necessidades.” 103, deram “… origem a uma 

necessidade   urgente   de   uma   nova   geração   de   instalações  para  atender  às  

 
102  BLYTH, Alastair – “Perspectives on schools spaces for the future”. (p. 1). 

103  BERNARDO, João – “Pensar a escola do futuro”.  In AFONSO, Rui Bráz; LADIANA, Daniela; 

LOPES, Nuno Lacerda – A escola ideal. (pp. 41-42). 
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necessidades de ensino e aprendizagem do século XXI.” 

fig. 13_ os espaços da escola contemporânea multiplicaram-se e apropriaram as novas tecnologias_ escola 

secundária Garcia de Orta (arquiteto Bak Gordon). 
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necessidades de ensino e aprendizagem do século XXI.”104. 

Destaca-se a confiança imposta à instituição escolar, como entidade 

representativa e apta para satisfazer carências que ultrapassam as educativas, 

arrogando-se como um veículo de relação entre a sociedade e os vários serviços 

públicos, comprometendo-se pela responsabilidade moral e ética perante a 

sociedade. Nesse sentido, coloca-se à instituição escolar “… responsabilidade por 

promover o pleno desenvolvimento das crianças.”105, originando repercussões nos 

espaços da escola.  

Salienta-se, assim, a necessidade da reestruturação de uma nova identidade 

para a escola e os seus espaços, modernizando a tradição com inovação. 

 

 

 

 

*** 

O capítulo, Entre a tradição e a inovação, confronta a transformação do 

espaço escolar e dos novos métodos de ensino-aprendizagem, evidenciando os 

modelos tradicionais e as novas exigências e oportunidades das escolas 

contemporâneas.  

No subcapítulo, Do estrado à carteira convocam-se as caraterísticas do 

ensino tradicional, destacando os espaços e as figuras de autoridade que 

protagonizavam o ambiente desses edifícios escolares. 

O subcapítulo, Do projetor à biblioteca, reflete sobre os novos métodos de 

ensino-aprendizagem e as novas premissas para a arquitetura escolar contemporânea. 

Finalmente o subcapítulo, Nova identidade escolar, conclui com uma 

consideração sobre a construção de uma nova imagem para a escola entre a tradição 

e a inovação. 

 
104  KUUSKORPI, Marko, GONZÁLEZ, Nuria – “The Future of the Physical Learning 

Environment: School Facilities that Support the User”. In YELLAND, Richard (dir.) - CELE 

Exchange, No. 2011/11. (p. 1). 

105  GREENBERG, Mark; WEISSBERG, Roger; O’BRIEN, Mary; [et al.] – “Enhancing School-

Based Prevention and Youth Development Through Coordinated Social, Emotional, and Academic 

Learning”. (p. 466). 
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fig. 14_ a disposição da sala de aula tradicional e a figura do professor como centro da aprendizagem_ escola 

comercial e industrial de Torres Vedras (arquiteto José Costa e Silva). 
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2.1. DO ESTRADO À CARTEIRA 

 

“No passado a missão da escola era a de alfabetizar, selecionar e 

educar as elites. Não enfrentavam a exigência de levar todos os 

alunos até ao final do percurso escolar. Os professores tinham por 

missão ensinar os que aprendiam. Os que não aprendiam iam 

ficando pelo caminho.”106 

 

A transformação da identidade da instituição escolar considera-se recente, 

circunstância evidenciada pela memória e associação, ainda presente, da imagem de 

tradição e disciplina do ambiente escolar. 

O final do século XIX representa um período de valorização da educação, 

impulsionando a construção de arquitetura exclusiva à função educativa. As 

primeiras construções escolares portuguesas constituíam uma imagem de poder e de 

instituição que promove um sentido de responsabilidade e respeito social, 

comprometidas e representativas do estado, destacando-se “… a adoção do regime 

de classes …”107. Importa igualmente reconhecer o ambiente vivido nestes espaços, 

que inevitavelmente são descritos pela distinção entre os alunos e as figuras de poder, 

reconhecendo os professores como representantes desse grupo. Simultaneamente, os 

símbolos do governo e das políticas governamentais ocupavam os espaços do 

edifício escolar, que se assumia como uma ferramenta de propagação e dignificação 

do estado perante a sociedade. 

Caraterizados pela devoção  e  pela  valorização  dos  morais  do  estado,  

também no  início  da  construção  escolar  os seus  utilizadores  pertenciam  às  elites  

sociais, destacando-se  a  exclusividade  do  acesso  à  educação. Contudo, com  a  

evolução  dos  direitos  humanos  e  a  introdução  da  inclusão  nos  espaços  

escolares,  levando  à valorização    da    educação    para    todos,  essa    condição    

foi    atenuada,   apesar     da   discriminação    continuar    implícita    na    separação  

 
106  RODRIGUES, Maria de Lurdes – “Os desafios da política de educação no século XXI”. (p. 171). 

107  ALEGRE, Alexandra – “Arquitectura para o edifício secundário em Portugal: princípios e 

evolução ao longo do século XX”. In PIMENTA, Joana (coord.) – Escolas Secundárias – 

Reabilitação. (p. 8). 
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fig. 15_ a posição elevada da professora em relação à disposição ritmada dos alunos_ liceu Garcia de Orta (arquiteto 

Augusto Pereira Brandão). 
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de sexos108,  que se prolongou até ao início dos anos 70. 

Os métodos de ensino-aprendizagem apresentam-se centrados na figura do 

professor, único detentor do conhecimento, e num processo de transmissão e 

retenção, rejeitando a discussão e avocando-se como um processo unidirecional e 

estático, onde o aluno não tem controlo sobre o seu percurso educativo. Neste 

modelo de aprendizagem é reforçado a submissão e a obediência, negando estimular 

a inteligência e o sentido crítico individual. João Sebastião109 considera que a 

educação moral dos jovens tinha “… tanta importância como o controlo do seu 

comportamento, como garantia de calma nos estabelecimentos escolares.”110. 

No decorrer da história da construção escolar, várias tipologias e modelos 

arquitetónicos, particularmente em Portugal, foram edificados em consonância com 

os modelos pedagógicos vigentes, constituindo uma diversidade de edifícios 

escolares que representam as mudanças políticas e sociais. Independentemente, da 

diversidade apresentada e da identificação de diferentes métodos de ensino-

aprendizagem, é possível reconhecer semelhanças na organização espaço-funcional 

e particularmente no espaço celular que ritma e constitui as escolas - a sala de aula. 

A tradição educativa identifica a sala de aula como sendo praticamente o 

único espaço pedagógico e de transmissão de conhecimentos, constituindo e 

simbolizando a imagem tradicional dos ambientes escolares, “… onde o professor 

está de frente para os seus alunos em grupos homogéneos e rígidos”111. Reconhece-

se a sua entidade unidirecional e homogénea, seja espacial como pedagógica, 

simbolizando um ambiente rígido e autoritário, potenciado pela sua organização 

espacial e por elementos que procuram enfatizar a separação entre o aluno e o 

professor, tendo como exemplo o estrado, que para além de um dispositivo que 

incutia superioridade, enfatizava a distância entre o professor e os alunos, servindo 

 
108  Em Portugal, o Decreto-Lei n.º 482/72 de 28 de novembro de 1972, estabelece o regime de 

coeducação do mesmo sexo no ensino primário e no ciclo preparatório do ensino secundário. 

109  João Sebastião é professor doutorado e investigador do Instituto Universitário de Lisboa, no 

departamento de Ciência Política e Políticas Públicas. 

110  CAMPOS, Joana; SEBASTIÃO, João – “O estatuto do aluno”. In RODRIGUES, Maria de 

Lurdes (org.) – 40 anos de políticas de educação em Portugal. Conhecimento, atores e recursos. 

(p. 471). 

111  FRAGO, Antonio Viñao – “L’Espace et le Temps Scolaires comme Object d’Histoire“. (p. 101).  
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igualmente como dispositivo de vigilância. Esta condição austera, na história da 

educação portuguesa, é enfatizada durante a ditadura do Estado Novo112, com a 

apropriação do espaço escolar como um veículo de transmissão da opressão, 

utilizando elementos como as bandeiras, os retratos de Salazar ou Carmona, a 

palmatória e a cruz, herdados dos ideais da política conservadora. “A professora, por 

sua vez, sentava-se (estava normalmente sentada) numa grande secretária que se 

situava num estrado (…) em cima dela, sempre à mão, é claro, o ponteiro e a 

palmatória. Na parede, por cima da secretária, encontrava-se um crucifixo, (…) o 

retrato de Salazar e, do lado esquerdo, a fotografia de Carmona, fardado…”113. 

Desta forma, a sala de aula representa o espaço modelar que configura a 

organização das escolas, assumindo um estereotipo espacial, regularmente, 

materializada por um espaço retangular orientado unidireccionalmente para o quadro 

e a secretária do docente. O restante espaço é composto por uma estrutura ritmada 

de mesas e as respetivas cadeiras, onde se situam os alunos. Importa igualmente 

compreender que o ensino experimental e a inclusão da educação física, já 

consagravam em alguns destes edifícios, apesar da valorização destas atividades e 

respetivos espaços não se assemelhar à incutida no currículo atual. 

Taylor compara os edifícios escolares tradicionais ao “… antigo modelo de 

fábrica industrial (o modo de educação que depende da uniformidade, 

memorização, e aprendizagem de leitura) …”114. O designado modelo industrial 

remete para uma ambição de “… colocar um grupo de alunos num espaço limitado 

(sala de aula), durante um ano letivo, tendo como objetivo que todos eles adquiram 

as competências básicas dos programas curriculares e assim transitem de ano até 

perfazerem o grau de estudos e atingir a idade de saída da escola.” 115. 

 
112  O Estado Novo foi um regime político que vigorou em Portugal de 1926 a 1974, assinalada pela 

sua inspiração fascista, autoritária, opressiva e conservadora.  

113  CORTESÃO, Luiza – “Organização de espaços educativos e violência simbólica”. In AFONSO, 

Rui Bráz; LADIANA, Daniela (org.) – O espaço da escola. Conceitos, métodos e instrumentos 

para projecto e gestão do património escolar. (pp. 165-166). 

114  TAYLOR, Anne – Linking architecture and education. Sustainable design of learning 

environments. (p. 10). 

115  DUARTE, Alexandra; MARQUES, Joana; MONIZ, Gonçalo Canto; SEBASTIÂO, João; 

VELOSO, Luísa - “Espaços de Aprendizagem e Políticas de Educação: 40 anos de arquitetura 

escolar”. In RODRIGUES, Maria de Lurdes (org.) – 40 anos de políticas de educação em 

Portugal. Conhecimento, atores e recursos. (pp. 532-533). 
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Reconhece-se, uma analogia ao modelo de ensino tradicional, onde 

novamente o professor é o protagonista do processo de ensino, detendo o 

conhecimento e tendo como objetivo o de transmitir aos alunos, avaliando-os através 

de testes que aferiam os conhecimentos retidos. O espaço escolar contribui para a 

eficácia destes métodos, afirmando-se estático e inerte, constrangendo ativamente a 

possibilidade de exercer outras tipologias de processos educativos. 

Destaca-se da afirmação de Taylor a ideia de uma estandardização e 

modelação, que se apresenta intimamente relacionada com os espaços e os métodos 

de ensino-aprendizagem tradicionais. Considera-se, ainda, que uma atmosfera de 

homogeneidade foi explorada e consolidada, seja na arquitetura como na pedagogia. 

Neste contexto, e com a valorização do individuo e, consequentemente das 

suas especificidades e necessidades, a educação e a arquitetura que carateriza o início 

da história do edifício escolar assume-se em decadência. Atendendo a essa 

heterogeneidade a sala de aula “… fechada representa um modelo de ensino 

fisicamente desatualizado que não corresponde ao mundo virtual interconectado em 

que vivemos atualmente.”116. 

Assim, os edifícios escolares “… se tornaram menos funcionais devido a 

vários fatores, como mudanças no uso desde a construção inicial, evolução dos 

currículos e práticas educacionais e aumento do uso da tecnologia da informação e 

comunicação (TIC). As instalações precisam ser mais eficientes e adequadas às 

necessidades modernas…”117. 

Devido à rigidez dos edifícios escolares e das metodologias pedagógicas 

tradicionais, estes assumem-se estagnados no tempo e incompatíveis com as novas 

necessidades pedagógicas e espaciais impostas às escolas públicas, sendo que foi 

necessário diligenciar um processo de modernização e reestruturação dos edifícios 

preexistentes.  

 
116  FISHER, Kenn – “Technology-enabled active learning environments: an appraisal”. In 

YELLAND, Richard (dir.) – CELE Exchange. July 2010. (p. 3). 

117  HEITOR, Teresa – “Modernising Portugal´s secondary schools”. In YELLAND, Richard (dir.) 

– PEB Exchange. February 2008. (p. 1). 
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fig. 16_ a escola contemporânea constitui-se por diversos espaços_ biblioteca da escola secundária Martins 

Sarmento (arquiteto Carlos Guimarães e Luís Soares Carneiro). 
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2.2 DO PROJETOR À BIBLIOTECA 

 

“… os espaços de aprendizagem devem ser reconfigurados para 

apoiar mudanças no contexto social da educação e responder a 

diferentes práticas de ensino e aprendizagem, bem como a um 

processo de aprendizagem mais descentralizado, que não se 

restringe mais exclusivamente ao espaço e tempo da sala de 

aula.”118 

 

A consciencialização de que a arquitetura escolar construída, nos séculos 

XIX e XX, era incapaz de responder aos objetivos estabelecidos para o edifício 

escolar contemporâneo, motivou e operacionalizou um processo de reestruturação 

da identidade e imagem da escola. Kennedy reforça o papel estruturante da escola 

na vida dos jovens, admitindo que esta “… não pode ser alcançada através da 

reprodução das condições educacionais do passado. Em vez disso, devem levar a 

sério as condições que atualmente influenciam os jovens, reconhecendo as vidas 

turbulentas e imprevisíveis que enfrentam.”119. Schuck120 e Aubusson121 acrescentam 

que na “…  competição pela atenção e participação dos jovens, se a educação 

procura permanecer estática e inflexível aos ventos da mudança, a sua posição 

dominante como local de aprendizagem socialmente mediada é fundamentalmente 

ameaçada.”122. 

Atualmente a instituição escolar valoriza e compromete-se em disponibilizar  

 
118  HEITOR, Teresa; PINTO, Rafaela Marques – “Thinking critically towards excellence in school 

buildings using space syntax as a catalyst for change”. (p. 2). 

119  KENNEDY, Kerry – “A new century and the challenges it brings for young people: How might 

schools support youth in the future?”. In OECD – What schools for the future? Schooling for 

tomorrow. (p. 230). 

120  Sandra Schuck é professora na University of Technology Sydney e cofundadora do grupo de 

investigação STEM Education Futures. A sua investigação centra-se nas temáticas da formação de 

professores e dos métodos de ensino-aprendizagem na relação com os novos meios digitais. 

121  Peter Aubusson é professor na University of Technology Sydney e membro do grupo de 

investigação STEM Education Futures. A sua investigação centra-se nas temáticas da formação de 

professores e dos métodos de ensino-aprendizagem na relação com os novos meios digitais, a 

ciência e a tecnologia. 

122  AUBUSSON, Peter, SCHUCK, Sandra – “Educational scenarios for digital futures”. (p. 297). 
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uma educação de qualidade, universal e grátis a todas as crianças e jovens, 

reconhecendo-lhe a sua natureza inclusiva. O compromisso de inclusão nos espaços 

escolares, proporciona uma comunidade escolar diversa e heterogénea, 

diligenciando educar todos e, simultaneamente promover a educação ao longo da 

vida, proporcionando um “… ambiente de aprendizagem que seja favorável e 

produtivo, onde haverá pedagogias centradas no aluno, o seu desenho precisará de 

refletir a diversidade da comunidade, respeitar e valorizar diferentes culturas e 

permitir que os alunos tenham acesso aos professores.”123. 

As mudanças dos paradigmas sociais vieram transformar e afetar a 

educação, seja na reconfiguração dos espaços escolares como na reformulação das 

figuras de autoridade e do seu simbolismo tradicional. A função dos professores e o 

seu estatuto perante os alunos mudou radicalmente nas últimas décadas, 

desvinculando-se da sua posição dominante dentro do espaço da sala de aula e 

transformando-se numa entidade dialogante, acolhedora e motivadora, disponível 

em todos os espaços da escola e, onde simultaneamente o “… processo de 

aprendizagem é cada vez mais cooperativo, transformando o professor em 

aluno.”124. 

O processo educativo desassociou-se da unidirecionalidade, multiplicando-

se e promovendo uma relação inclusiva, aberta e participativa entre os alunos e os 

professores, sendo que o “… professor passa a ser visto não mais como um 

transmissor de saberes, mas como mediador que permite (…) o desenvolvimento e a 

aprendizagem significativa dos alunos.”125.  

As políticas educativas contemporâneas procuram dissimular as barreiras 

impostas pela tradição, seja pela modernização dos espaços escolares, como pela 

reestruturação dos métodos de ensino-aprendizagem. Importa igualmente salientar 

que a integração do aluno no processo da sua aprendizagem, arroga-se indispensável 

para o desenvolvimento individual e coletivo - “… aprender no seio de um coletivo, 

 
123  BLYTH, Alastair – “Perspectives on schools spaces for the future”. (p. 3). 

124  KUUSKORPI, Marko, GONZÁLEZ, Nuria – “The Future of the Physical Learning 

Environment: School Facilities that Support the User”. In YELLAND, Richard (dir.) - CELE 

Exchange, No. 2011/11. (p. 2). 

125  CABRAL, Ana; FÈLIX, Chrisley – “Organização dos espaços na educação infantil: o lúdico 

como facilitador de práticas significativas”. (p. 1). 
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aprendendo com os outros.”126. Os modelos pedagógicos evoluem de forma a 

implementar práticas colaborativas e exploratórias, visando destacar a identidade do 

discente como transmissor e transformador da sua própria aprendizagem, 

contrapondo ao modelo de ensino-aprendizagem tradicional. Cleveland enfatiza 

ainda que os “… ambientes de aprendizagem inovadores funcionam melhor quando 

os estudantes conseguem apropriar a sua própria aprendizagem, trabalham com 

alguma autonomia e interagem diretamente e indiretamente com os colegas, 

professores, tecnologias e o ambiente físico.”127. 

A inovação tecnológica proporcionou um acesso rápido a vários canais de 

informação, permitindo o controlo e posse de diversos instrumentos pedagógicos, 

significando “… que a educação passa a estar acessível em qualquer parte e em 

qualquer altura.”128. A instituição escolar tradicional, assim, perde a sua 

exclusividade na transmissão de conhecimento, levando a uma total desapropriação 

dos seus espaços e métodos de ensino. O desenvolvimento da tecnologia 

proporcionou novos meios de relação, principalmente à distância, influenciando os 

modos de viver, socializar, aprender e ensinar e, simultaneamente ampliou a relação 

entre diferentes contextos e comunidades. A relação deixou de ser uma entidade 

comprometida da proximidade, alastrando-se e difundindo-se em qualquer lugar que 

tenha rede telefónica e ligação à internet. 

O conceito da globalização e da disseminação instantânea de informação e 

comunicação criaram estruturas sociais, que proporcionam a possibilidade dos 

estudantes interagirem e relacionarem-se com os contextos fora daquele onde estes 

se inserem. A nova geração nasceu numa era digital, e por consequente estes são os 

métodos que os discentes reconhecem e se identificam. Defende-se que, atendendo 

à contínua evolução tecnológica, as novas gerações estarão cada vez mais integradas 

 
126  BERNARDO, João – “Pensar a escola do futuro”.  In AFONSO, Rui Bráz; LADIANA, Daniela; 

LOPES, Nuno Lacerda – A escola ideal. (p. 41). 

127  CLEVELAND, Benjamin - Innovative learning environments, pedagogies and student 

engagement in the middle years of school. (p. 1) 

128  BLYTH, Alastair; ALMEIDA, Rodolfo – “Preservar a cultura para o futuro”. In NEVES, José 

Manuel (ed.) – Heritage. Between Time and Movement. Lyceu Passos Manuel. Victor Mestre, Sofia 

Aleixo. (p. 60). 



67 

 

numa sociedade tecnológica, sendo necessário verificar um progressivo aumento da 

relação entre a tecnologia e os métodos de aprendizagem. 

Desta forma, a instituição escolar comprometeu-se com as novas 

tecnologias, assegurando que o ensino é correspondente e adequado à realidade dos 

alunos, proporcionando uma relação socio-espacial. Schuck e Aubusson acreditam 

que a “… tecnologia desempenha um papel significativo na vida dos adolescentes 

do século XXI.”129. Nesse sentido, toma-se pertinente a introdução e a valorização 

dos novos modos de conectividade, assumindo a tecnologia como o recurso 

educativo do século XXI. 

Reconhece-se que a necessidade de estar presencialmente numa sala de aula 

foi colocada em questão com a implementação generalizada das novas tecnologias, 

sendo necessário repensar o ambiente construtivo e, especialmente a organização 

espaço-funcional, para que esta responda às expectativas dos alunos e dos docentes. 

Desta forma, será necessário que os espaços escolares assegurem o acesso às 

tecnologias e possibilitem processos pedagógicos em espaços exteriores à sala de 

aula, tornando a organização espaço-funcional um tópico de extrema pertinência na 

arquitetura escolar contemporânea.   

Motivado pela procura de um programa pedagógico contemporâneo, 

procurou-se criar linhas de ação que pudessem compor a nova identidade da escola. 

Assim foram encontrados cinco objetivos estratégicos, que sucintamente, descrevem 

a inovação e transformação espacial da nova escola projetada para o futuro: 

flexibilidade e adaptabilidade; a inserção das tecnologias de informação e 

comunicação; sala de aula e espaços de ensino informal; espaços estimulantes e 

criativos; abertura e partilha com a comunidade e, por último, condições de conforto. 

Com a transformação sociocultural e as novas exigências impostas ao espaço 

escolar, a instituição escolar deixou de ser apenas um veículo de ensino formal e 

reconhece-se como um espaço que proporciona diversas atividades e que “… para 

satisfazerem as necessidades dos diferentes modelos de aprendizagem e da 

aprendizagem individualizada, as escolas têm de fornecer uma grande variedade de 

 
129  AUBUSSON, Peter, SCHUCK, Sandra – “Educational scenarios for digital futures”. (p. 293). 
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espaços.”130. Taylor enfatiza este argumento, explicando que a “… diversidade de 

atividades de aprendizagem colaborativa, exploratória e experimental oferecidas 

nos currículos contemporâneos exige a presença de espaços e instalações para 

permitir a sua implementação dentro e fora do horário das aulas.” 131. A introdução 

de múltiplos espaços na organização da escola proporciona para além de diferentes 

atividades, uma aproximação às necessidades específicas de cada aluno, 

promovendo um ambiente de inclusão. 

Os programas curriculares contemporâneos assumem-se complexos e com 

divergentes necessidades que ultrapassam a sala de aula. Tendo em conta que os 

novos métodos pedagógicos e as suas correspondentes necessidades “… reflete-se 

na organização espacial das instalações da escola.” 132, surge a necessidade de criar 

espaços que sejam flexíveis para acomodar diversas funções e atividades. Importa 

igualmente enfatizar que a organização da escola se descentralizou da sala de aula e 

que espaços de aprendizagem informal, atualmente, assumem uma importância no 

funcionamento das atividades pedagógicas. A sala de aula tradicional deixou de 

conseguir responder às necessidades educacionais e às premissas impostas às 

escolas, não suportando o sistema de relações que a pedagogia moderna explora.  

Apesar da estruturação e da transformação da identidade escolar, a sala de 

aula continua a representar o espaço privilegiado para a transmissão de 

conhecimentos, assumindo-se como estrutura espacial que promove o currículo 

formal- aprendizagem formal, assim considera-se que este não foi anulado, mas sim 

reconfigurado e adaptado às diversas organizações e caraterísticas do currículo 

escolar. A consciencialização de que as escolas dos séculos XIX e XX, são 

caraterizadas por salas de aula desatualizadas, tornou imperativo a implementação 

de um processo de remodelação, atualização e reconfiguração desses espaços, 

afirmando-se como a estratégia inteligível para a reabilitação da arquitetura escolar 

preexistente. A transição para espaços colaborativos e interdisciplinares poderá 

 
130  BLYTH, Alastair; ALMEIDA, Rodolfo – “Preservar a cultura para o futuro”. In NEVES, José 

(ed.) – Heritage. Between Time and Movement. Lyceu Passos Manuel. Victor Mestre, Sofia Aleixo. 

(p. 60). 

131  HEITOR, Teresa; PINTO, Rafaela Marques – “Thinking critically towards excellence in school 

buildings using space syntax as a catalyst for change”. (p. 2). 

132  Idem, ibidem. 
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passar pela abertura das salas, reforçando a responsabilidade das atividades que 

ocorrem perante o ambiente escolar, ou através da promoção de diferentes 

ambientes, desde estudo individual, de grupo ou até de um ensino especializado. 

  Assim, o espaço da sala de aula já não é o único espaço onde se aprende na 

escola, o que “… estamos a assistir é, portanto, a um maior reconhecimento dos 

espaços que podem ser descritos como entre espaços. Isto pode incluir os espaços 

de circulação e outros espaços, podendo até incluir cafés e espaços de lazer.”133.  

Será a flexibilidade e atratividade dos espaços que suportará os recentes 

métodos de ensino-aprendizagem, na relação entre a aprendizagem formal e 

informal. Efetivamente a experiência da flexibilidade e a permeabilidade nos espaços 

escolares “… já aconteceu antes, os exemplos podem ser encontrados voltando para 

a década de 1960 e ainda mais para trás.”134, contudo atualmente este processo 

verifica-se correlacionado com o aumento da valorização dos espaços escolares 

redefinindo o seu valor simbólico para a sociedade. 

Neste contexto, assume-se que a arquitetura escolar contemporânea se 

compromete na procura de espaços que sejam apropriados facilmente por atividades 

e grupos muito diferentes. Proclama-se espaços que pela sua posição na organização 

da escola, forma e relação com os restantes seja propicio para diversos processos de 

aprendizagem formal e informal.  

A construção do espaço escolar deve assumir a responsabilidade de 

flexibilidade, possibilitando a mudança através do tempo. Considerando que o “…  

aumento da flexibilidade tornou-se fundamental para a capacidade de resposta dos 

sistemas educacionais e a sua capacidade de proporcionar aprendizagem ao longo 

da vida e uma sociedade de aprendizagem.”135. A flexibilidade é entendida por Blyth 

como algo que transcende e pode ser aplicada nos espaços que não conseguem mudar 

a sua forma e tamanho, mas sim a sua utilização, assumindo que a “...  chave para 

um desenho espacial eficaz é a facilidade com que o utilizador pode usá-lo de 

maneiras diferentes em momentos diferentes. (…) A flexibilidade decorre da 

 
133  BLYTH, Alastair – “The design of education”. (p. 266). 

134  Idem, ibidem. 

135  EDWARDS, Richard, CLARKE, Julia – “Flexible learning, spatiality and identity”. Studies in 

Continuing Education. (p. 154). 



70 

 

capacidade de poder alterar o uso desses espaços.”136. Paralelamente, compreende-

se que os conceitos “… de organizações flexíveis e programas flexíveis de 

aprendizagem aparentam implicar que os processos de ensino e aprendizagem 

possam ser liberados das restrições de tempo e lugar.”137. 

A aprendizagem descomprometeu-se do estrado e da carteira, do giz e do 

quadro preto e foi substituído pelo projetor e a sala de aula multiplicou-se por toda a 

escola, em espaços de aprendizagem informal que podem se materializar em diversas 

formas e funções, onde a relação interpessoal entre alunos, assume-se tão pertinente 

como a do aluno e do professor. Agora que a informação está disseminada nas 

plataformas online, a escola terá de assumir um papel proativo na formação cívica e 

intelectual dos jovens, mais do transmitir informação, a escola tem de ensinar o que 

fazer com esta.  

Aparenta existir um consenso na reestruturação da escola do século XXI, 

defendendo-se que a pedagogia contemporânea deve incutir aos estudantes um 

sentido autónomo e cooperativo, comprometido pela relação com os outros e com o 

espaço físico da escola, construindo a sua educação.  

Os novos ambientes construídos da escola deverão ser flexíveis, 

inspiradores, suporte dos novos métodos pedagógicos e sensíveis aos utilizadores e 

à comunidade extraescolar, consistindo em “… quatro contextos de aprendizagem: 

social, individual, formal e processos informais de aprendizagem.”. 138.  

         

  

 
136  BLYTH, Alastair – “Perspectives on schools spaces for the future”. (pp. 3-4). 

137  EDWARDS, Richard, CLARKE, Julia – “Flexible learning, spatiality and identity”. (p. 154). 

138  KUUSKORPI, Marko; GONZÁLEZ, Nuria – “The Future of the Physical Learning 

Environment: School Facilities that Support the User”. In YELLAND, Richard (dir.) - CELE 

Exchange, No. 2011/11. (p. 2). 
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fig. 17_ a transformação do espaço escolar foi intensa e absoluta, consolidando um novo sistema de relações, visando 

uma nova identidade para o ambiente de aprendizagem_ escola secundária de Canelas (arquiteto André Santos). 
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 2.3 NOVA IDENTIDADE ESCOLAR 

 

“Todos os indivíduos têm o direito a uma instituição de ensino de 

qualidade, um espaço físico que suporte múltiplos e diversos 

programas e pedagogias de ensino e aprendizagem, incluindo as 

atuais tecnologias; que demonstre o desempenho e o funcionamento 

ideal e rentável do edifício ao longo do tempo; que respeite e que 

esteja em harmonia com o meio ambiente; e que incentive à 

participação social, proporcionando um ambiente saudável, 

confortável, seguro, protegido e estimulante para os seus 

utilizadores.”139 

 

A construção escolar ao longo dos anos sofreu várias transformações, 

visíveis nas diferentes tipologias construtivas, contudo encontra-se uma rutura 

espacial e pedagógica no início do século XXI, caracterizada pela procura de uma 

nova identidade e avocando as escolas como uma “… metáfora do mundo e da vida 

que seja um veículo da construção do futuro, norteada por seis ideias fundamentais: 

participação-empenhamento, colaboração, criatividade, tecnologia, flexibilidade e 

sustentabilidade.”140. 

Atualmente a identidade da escola desvinculou-se de todos os preconceitos 

e paradigmas associados à tradição como equipamento de disciplina e poder, 

procurando tomar a função de equipamento inclusivo, ao serviço da cultura e da 

educação, promovendo as mais variadas atividades nos seus espaços. A organização 

da escola renasceu e desassociou-se da imagem de corredores e salas 

sistematicamente compondo os únicos espaços da escola, admitindo que estas “… 

são muito mais do que espaços para guardar crianças durante o dia.”141. 

 
139 ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) – 

“Evaluating quality in educational facilities”. (p. 18). 

140  BERNARDO, João – “Pensar a escola do futuro”.  In AFONSO, Rui Bráz; LADIANA, Daniela; 

LOPES, Nuno Lacerda – A escola ideal. (p. 52). 

141  TAYLOR, Anne – Linking architecture and education. Sustainable design of learning 

environments. (p. 182). 
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Reconhece-se a importância que a imagem da escola assume para os seus 

utilizadores e para a comunidade em geral, sendo que esta representa e revela “… 

em termos de investimento político e financeira por parte das autoridades 

competentes, nos valores que transmite em termos de solidariedade social e em 

termos de responsabilidade cívica …”142, sendo que esse comprometimento com a 

sociedade favorece os vínculos das populações e as “… relações de confiança mutua 

entre os cidadãos e as autoridades. “143. 

Nesse sentido, o espaço escolar e a prática pedagógica devem-se articular 

“… como partes indissociáveis de um todo.” 144 e consolidar uma reflexão centrada 

na escola e no projeto pedagógico que a constrói. A introdução do aluno no centro 

do seu próprio processo de aprendizagem, fomenta “... a aprendizagem 

personalizada, reconhecendo que cada estudante é diferente, aprende ao seu 

próprio ritmo, e segue os seus próprios interesses.”145, sendo que o modelo ancestral 

expositivo é recusado e implementam-se métodos pedagógicos centrados num 

processo interdisciplinar. Tendo em conta que as competências necessárias para a 

integração na educação superior e, principalmente no mercado de trabalho se 

tornaram mais exigentes, complexas e diversas, a pedagogia contemporânea teve de 

se modificar permitindo a integração de competências que proporcionam “… a 

participação na vida em comunidade e o exercício de cidadania plena.”146. 

Entende-se que a escola reconhece a necessidade de dignificar os espaços e 

preparar os estudantes para a sua vida futura em sociedade, facultando ferramentas, 

recursos e proporcionando habilidades para a resolução de problemas.  

 
142  AFONSO, Rui Braz – “As preocupações de um trabalho”. In AFONSO, Rui Bráz; LADIANA, 

Daniela (org.) – O espaço da escola. Conceitos, métodos e instrumentos para projecto e gestão do 

património escolar. (p. 133). 

143  Idem, ibidem. 

144  BERNARDO, João – “Pensar a escola do futuro”.  In AFONSO, Rui Bráz; LADIANA, Daniela; 

LOPES, Nuno Lacerda – A escola ideal. (p. 52). 

145  TAYLOR, Anne – Linking architecture and education. Sustainable design of learning 

environments. (p. 16). 

146  CALÇADA, Teresa; MARTINS, Anabela – “A rede de bibliotecas escolares.”. In 

RODRIGUES, Maria de Lurdes (org.) – 40 anos de políticas de educação em Portugal. 

Conhecimento, atores e recursos. (p. 146). 
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  Considerando que a escola contemporânea é desenhada como um todo e o 

“… espaço da escola deve ser (…), uma clara expressão (…) das conquistas da 

pedagogia.”147, o espaço construído tem o objetivo de suportar as necessidades 

educacionais assumindo-se “… seguro, confortável, adequado para a sua 

finalidade, e satisfazer as necessidades para as quais este está a ser usado.”148.  

Independentemente da inovação tecnológica e o acesso fácil à informação, a 

escola reafirma a sua posição estruturadora e comprometida com a educação ao 

longo da vida, para todos. Atualmente as escolas não são apenas as salas de aula, 

mas antes uma multiplicidade de espaços formais e informais com caraterísticas 

diferentes onde se desenvolve a educação que “Agora é entendida como um processo 

descentralizado que ocorre em todos os lugares.”149. 

Como os objetivos da educação mudaram drasticamente, consequentemente 

as exigências impostas na escola também aumentaram significativamente. A escola 

passou a ser responsabilizada pela sua posição na sociedade, pretendendo que o 

edifício escolar e os métodos de ensino-aprendizagem se relacionem com a 

comunidade extraescolar onde a escola se insere. A integração do edifício escolar no 

contexto social, urbano e educativo torna-se uma inevitabilidade sendo que está na 

“… hora de dissolver as barreiras literais e figurativas que isolam as escolas da sua 

comunidade. A total comunidade é um ambiente interdisciplinar que pode ser visto 

como um tesouro das manifestações de aprendizagem e dos recursos 

educacionais.”150. Neste enquadramento compreender em que contexto “… foram 

construídos os edifícios escolares permite relacionar as estruturas  físicas  com  as   

estruturas   sociais    e   assim,   delinear   estratégias  de  reconversão  do edifício  

sempre  que  os  contextos  sociais  que  em  determinado momento conformaram o 

 
147  LADIANA, Daniela – “O projeto do existente”. In AFONSO, Rui Bráz; LADIANA, Daniela 

(org.) – O espaço da escola. Conceitos, métodos e instrumentos para projecto e gestão do 

património escolar. (p. 161). 

148  BLYTH, Alastair – “The design of education”. (p. 264). 

149  HEITOR, Teresa – “Potential problems and challenges in defining international design principles 

for schools”. (p. 45). 

150  TAYLOR, Anne – Linking architecture and education. Sustainable design of learning 

environments. (p. 247). 
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fig. 18_ o espaço escolar é habitado por um grupo de indivíduos cada vez mais heterogéneo_ escola secundária 

Rodrigues de Freitas (arquiteto Manuel Fernandes de Sá). 
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espaço se alterarem, reclamando novas configurações espaciais.” 151. 

Destaca-se assim a procura de uma nova identidade para a escola 

desassociada do modelo tradicional, implementando espaços “… centrados no 

aluno, adequados ao desenvolvimento e à idade, seguros, confortáveis, inclusivos, 

flexíveis, abertos ao uso da comunidade, sustentáveis e inspiradores.”152. 

Defende-se que devido à constante mutação da sociedade o processo de 

readaptação das escolas e a procura de novas “… maneiras de atender às 

necessidades da aprendizagem estão a ser desenvolvidas por meio da educação e da 

inovação em desenho, e é provável que isso continue à medida que o contexto global 

da educação continua a mudar.”153.        

 

 

  

  

  

 
151  AFONSO, Rui Braz – “As preocupações de um trabalho”. In AFONSO, Rui Bráz; LADIANA, 

Daniela (org.) – O espaço da escola. Conceitos, métodos e instrumentos para projecto e gestão do 

património escolar. (p. 133). 

152 AHLEFELD, Hannah von; MORTIMORE, Peter; ALMEIDA, Rodolfo; [et al.] – “First ad 

hoc experts’ group meeting on evaluating quality in educational facilities”. (p. 2). 

153  BLYTH, Alastair – “Perspectives on schools spaces for the future”. (pp. 8-9). 



77 

 

  



78 

 

  



79 

 

  

 



80 

 

“O progresso e especialização acelerados do conhecimento, o 

crescimento exponencial da informação e a multiplicação dos meios 

técnicos do seu processamento, a dispersão, velocidade e rápida 

desatualização da informação, desafiam a escola a encontrar 

respostas mais adequadas às novas funções que lhe cabem na 

atualidade. A escola tem hoje o papel decisivo de fornecer aos 

alunos quadros de inteligibilidade e sistemas de enquadramento e 

de referência (…) promovendo o pensamento critico, o debate de 

ideias, a cooperação, a criatividade e a autonomia.”154 

 

A história da educação em Portugal encontra no final do século XIX o início 

de um processo de evolução e transformação marcado por vários momentos que 

estruturaram e definiram o sistema educativo. A análise das mudanças na educação 

e, consequentemente na arquitetura escolar portuguesa destinada ao ensino 

secundário, permitem compreender as condicionantes, desafios, exigências e 

ambições do novo programa pedagógico implementado no início do século XXI. 

 

 

 

 

*** 

Nesse sentido, o subcapítulo Contexto Português centra-se numa visão 

síntese da evolução e do percurso da educação e da arquitetura escolar portuguesa, 

focada no ensino secundário, até ao final do século XX. Enquanto, que o subcapítulo 

Objetivos políticos do XVII Governo Constitucional apresenta as ambições e 

objetivos para a educação portuguesa do início do século XXI. 

 

 
154  CALÇADA, Teresa; MARTINS, Anabela – “A rede de bibliotecas escolares.”. In 

RODRIGUES, Maria de Lurdes (org.) – 40 anos de políticas de educação em Portugal. 

Conhecimento, atores e recursos. (p. 145). 
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3.1 CONTEXTO PORTUGUÊS 

 

“O aparecimento e desenvolvimento do ensino secundário no 

quadro do sistema de ensino português traduziu-se, ao longo dos 

últimos três séculos, num conjunto de transformações e ruturas no 

que respeita à estrutura, conteúdos, metodologias e agentes 

intervenientes.  Mas foi um processo também marcado por 

continuidades no que respeita às funções efetivamente 

desempenhados por este nível de ensino. nem sempre em sintonia 

com as finalidades definidas politicamente, por força 

da instabilidade produzida pela promulgação de sucessivas 

reformas com pouco tempo de intervalo entre elas e, muitas das 

vezes, sem a possibilidade da sua completa aplicação.”155 

 

Como já foi referido, no final do século XIX, em Portugal, um processo de 

nova construção escolar iniciou-se na procura de espaços específicos para a prática 

da educação156, visto que esta acontecia em espaços destinados a outras funções ou 

vinculado à religião. A integração do ensino secundário no sistema educativo 

português surgiu na perspetiva de desenvolver processos educativos que resultassem 

na preparação dos alunos à entrada no ensino superior, sendo que a integração deste 

no “… quadro do sistema de ensino português tem as suas raízes na 

institucionalização de escolas do Estado pela Reforma Pombalina157, a partir de um 

conjunto de transformações curriculares, metodológicas e instrumentais realizadas  

 

 
155  VELOSO, Luísa - Espaço e aprendizagem: política educativa e renovação de edifícios escolares. 

(p. 45). 

156  Em Portugal, as primeiras construções destinadas exclusivamente à prática educativa, remetem para 

o ensino primário com a concretização dos projetos em série das escolas Conde de Ferreira, em 

1866, e mais tarde com as escolas Adães Bermudes, em 1898. 
157  A Reforma Pombalina do século XVIII induziu transformações profundas, construindo um sistema 

educativo gerido pelo Estado, com estrutura, currículo e objetivos comuns a todos os edifícios 

escolares. Esta convicção será aprofundada na época liberal com a criação dos primeiros liceus e a 

estruturação do ensino secundário oficial. 
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sobre o sistema de ensino promovido por ordens religiosas…” 158. 

  Os processos de industrialização e urbanização afirmam-se intimamente 

relacionados com as transformações “… em diversas esferas da vida social que 

tinham sido consideradas durante séculos do domínio privado, entre as quais a 

educação das crianças.”159. A construção da “criança”, entendida como uma 

categoria social, associou-se a partir do século XIX a uma construção de medidas de 

intervenção na vida infantil e familiar que asseguravam a regulação do 

desenvolvimento físico e psicológico, resultando na institucionalização desses 

mecanismos educativos, concretizando-se “ … através do desenvolvimento de um 

conjunto de regras gerais e abstratas, cuja discussão e implementação se traduziram 

pelo escrutínio na esfera pública das práticas educativas familiares e 

comunitárias.”160. 

Neste sentido, o desenvolvimento das crianças e jovens deixou de estar 

exclusivamente na esfera familiar e passa a ser alvo “… de processos de socialização 

de institucionalização suportados pela atuação de grupos profissionais 

especializados na educação infanto-juvenil.” 161, sendo que durante todo o século 

XX este processo irá progredir de forma sistemática até à viragem do século XXI, 

onde são introduzidos novos problemas e paradigmas para as práticas de socialização 

e educação. Assim, assinala-se que “… o desenvolvimento do sistema educativo 

português dá-se no cruzamento entre o desejo de democratização da educação 

escolar e a resistência ao desaparecimento de um modelo de escola particularmente 

orientada para a reprodução de privilégios sociais e profissionais.”162. Importa 

igualmente compreender que o processo de evolução do sistema educativo português 

teve “… a orientação política das quatro formas de governo que atravessaram este 

 
158  DUARTE, Alexandra; MARQUES, Joana; MONIZ, Gonçalo Canto; SEBASTIÂO, João; 

VELOSO, Luísa - “Espaços de Aprendizagem e Políticas de Educação: 40 anos de arquitetura 

escolar”. In RODRIGUES, Maria de Lurdes (org.) – 40 anos de políticas de educação em 

Portugal. Conhecimento, atores e recursos. (p. 534). 

159  CAMPOS, Joana; SEBASTIÃO, João – “O estatuto do aluno”. In RODRIGUES, Maria de 

Lurdes (org.) – 40 anos de políticas de educação em Portugal. Conhecimento, atores e recursos. 

(p. 467). 

160  Idem. (pp. 467-468). 

161  Idem. (p. 468). 

162  Idem. (p. 469). 
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século: a monarquia, a república, a ditadura e a democracia…”163, influenciando 

os espaços de aprendizagem. 

Tendo em conta a complexidade e diversidade de acontecimentos que 

marcam este processo, abordar-se-á as transformações ocorridas no sistema de 

ensino português, através da análise das mudanças que estruturaram e construíram a 

arquitetura destinada ao ensino secundário, com o objetivo de potenciar uma melhor 

compreensão dos desafios e exigências colocados a nível dos espaços escolares no 

século XXI.  

Com o fim da Guerra Civil164, em 1834, e a expulsão das ordens religiosas, 

ocorreu um fortalecimento do liberalismo e, consequentemente o reforço da 

importância do ensino. Simultaneamente, é criado o ensino liceal165, em 1836, 

consolidando a criação dos primeiros liceus construídos de raiz166, dos finais do 

século XIX e do início do século XX, caraterizados pela sua dimensão simbólica e 

protagonista na malha urbana. Encontram-se implantados em zonas centrais das 

cidades e em lotes de grandes dimensões, ocupando normalmente um quarteirão, e 

assumindo uma representatividade da entidade pública da escola perante a sociedade, 

assegurada pela monumentalidade e racionalidade presente nas fachadas. 

A conceção dos liceus “… é orientada pela concretização dos princípios 

que melhor servem a finalidade social deste equipamento público, assentes na 

procura de uma economia da solução e qualidade técnica do edifício, na melhoria 

da condição de conforto e higienização dos espaços, e na correta resolução 

programática do edifício, que garantam as novas práticas pedagógicas assentes no 

 
163  DUARTE, Alexandra; MARQUES, Joana; MONIZ, Gonçalo Canto; SEBASTIÂO, João; 

VELOSO, Luísa - “Espaços de Aprendizagem e Políticas de Educação: 40 anos de arquitetura 

escolar”. In RODRIGUES, Maria de Lurdes (org.) – 40 anos de políticas de educação em 

Portugal. Conhecimento, atores e recursos. (p. 534). 

164  O fim da Guerra Civil Portuguesa (1828-1834), consolidou o liberalismo e, simultaneamente ditou 

a extinção das ordens religiosas em Portugal.   

165  A criação do ensino liceal em Portugal foi determinada pelo Decreto de 17 de novembro de 1836 

(Decreto da Instrução Secundária). Devido à escassez de recursos financeiros por parte do Estado, 

o ensino liceal, durante o século XVIII, teve de ocupar edifícios provisórios, como os conventos e 

edifícios das ordens religiosas extintas em Portugal. 

166  Os primeiros liceus são influenciados pela reforma de Passos Manuel em 1836, Jaime Moniz em 

1894 e a reforma de Eduardo José Coelho de 1905. 
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contacto com o espaço exterior envolvente.”167.     

  Os primeiros liceus portugueses168, especificamente a sua composição 

formal e a organização funcional, deriva do modelo francês Lycée e anteriormente 

do modelo conventual, apresentando um gosto geométrico de edifício compacto e 

estruturado em torno de pátios, seguindo um programa-tipo que assegurava 

princípios específicos em termos construtivos, pedagógicos e, principalmente 

higiénicos. Este modelo de escola evidência as preocupações higienistas, vinculadas 

num ideal de dignificação humana e do espaço escolar, através da implementação de 

mecanismos de conforto de ventilação e exposição solar. O programa funcional 

considera para além das salas de aula, espaços como bibliotecas, laboratórios, 

anfiteatro e espaços dirigidos ao ensino do exercício físico, destacando-se “… a 

centralidade conferida ao sector administrativo bem como à biblioteca (…). As 

restantes áreas letivas estão descentralizadas.”169. 

Em 1938170, já num momento de regime, ao contrário da primeira república 

marcada pelo liberalismo, o Estado Novo171 promove um novo plano para a 

construção e ampliação de liceus, denominado de Plano de Novas Construções, 

Ampliações e Melhoramentos de Edifícios Liceais172. Em semelhança, aos primeiros 

liceus portugueses, os edifícios provenientes do Plano de 38 implantam-se, 

regularmente nas capitais de distrito e em zonas centrais da malha urbana, 

apresentando uma cuidada inserção urbanística, ocupando lotes de grandes 

 
167 ALEGRE, Alexandra – “Arquitectura para o edifício secundário em Portugal: princípios e 

evolução ao longo do século XX”. In PIMENTA, Joana (coord.) – Escolas Secundárias – 

Reabilitação. (p. 7). 

168 Com a reforma de 1928 e a criação da Junta Administrativa do Empréstimo para o Ensino 

Secundário (JAEES), dependente do Ministério da Instrução Pública, os liceus são construídos ou 

terminados no âmbito da intervenção da JAEES, que é extinta em 1934. 

169  PARQUE ESCOLAR, E.P.E. – Programa de Modernização das Escolas destinadas ao Ensino 

Secundário. (p. 7). 

170  Em 1934, com a extinção da JAEES, é criada a Junta das Construções para o Ensino Técnico e 

Secundário (JCETS), que substitui a anterior, e adquire novas competências, tornando-se 

responsável pelo estudo e construção dos novos edifícios escolares, destinados ao ensino liceal e 

técnico. 

171  Durante o período do Estado Novo o sistema educativo português sofreu de um controlo 

centralizado, mantido através de instrumentos como o currículo, a formação dos professores, a 

pedagogia, a avaliação e o modelo de gestão e administração. Este controlo provocou uma completa 

centralização do poder no Estado, sendo que as escolas dispunham de nenhuma autonomia. 

172  O Plano de 1938 é promulgado pelo Decreto-Lei n.º 28:604/38 de 21 de abril de 1938. 
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dimensões, coincidentes a um quarteirão urbano. Estes edifícios são demarcados pela 

uniformização e pela sua “… conceção de forte sentido nacionalista, reflexo dos 

ideais políticos e pedagógicos do Estado Novo, abandonando os princípios de 

conceção associados ao período moderno.”173. 

Em consonância com o léxico do Estado Novo, o edifício liceal assume uma 

imagem austera e classicizante, correspondente aos materiais construtivos, que 

apostando na “… recuperação/reinvenção de alguns elementos da tradição 

arquitetónica nacional (…) retomam as coberturas inclinadas, (…) opacidade das 

fachadas, e pelo despojamento decorativo”174, apoiam a sua inserção no contexto 

territorial e social. Decorrente de uma organização hierárquica e simétrica, 

desenvolvendo-se por um corpo principal, que suporta as salas de aula e os serviços 

administrativos distribuídos pelas alas, enquanto os “… laboratórios estavam 

localizados nas extremidades das alas (…). A biblioteca e as instalações destinadas 

aos professores ocupavam lugares centrais.”175. Associado ao corpo principal existia 

outro normalmente de dois pisos, ocupado pelo refeitório, sala da mocidade e pelo 

ginásio, com acesso independente pelo exterior. 

Com as alterações das políticas educativas, presentes no final dos anos 40, 

visando a formação de base técnica, em 1947, surge a reforma referente ao ensino 

técnico, proclamando o lançamento do Plano de construção de escolas técnicas para 

o ensino industrial, comercial e agrícola176. Este momento marca a expansão dos 

edifícios escolares, em todo o território nacional, e a criação de uma dualidade do 

ensino secundário, com a introdução de duas modalidades de edifícios escolares e 

tipologias de ensino: o liceal e o técnico. Neste período, a população a frequentar o 

ensino público aumenta tanto nos liceus como na integração de alunos no ensino 

técnico, contribuindo para um “… incremento na construção de estabelecimentos 

 
173 ALEGRE, Alexandra – “Arquitectura para o edifício secundário em Portugal: princípios e 

evolução ao longo do século XX”. In PIMENTA, Joana (coord.) – Escolas Secundárias – 

Reabilitação. (p. 8). 

174  PARQUE ESCOLAR, E.P.E. – Programa de Modernização das Escolas destinadas ao Ensino 

Secundário. (p. 8). 

175  Idem, ibidem. 

176  O Plano de 1947 foi promulgado pela Lei n.º 2:025/47 de 19 de junho de 1947. 
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públicos destinados ao ensino técnico...”177.     

  Com o objetivo de acelerar o processo de construção do ensino técnico 

publico português, a JCETS desenvolveu diversos estudos visando a sistematização 

das soluções arquitetónicas178, facilitando “… a sua execução e o controlo 

administrativo do seu processo de conceção e construção.”179. As escolas técnicas, 

sofrem da mesma racionalidade que os projetos anteriores, apesar de apresentarem 

uma imagem menos austera e se organizarem através da articulação de três corpos 

independentes e com diferentes funções. 

Relativamente ao ensino liceal do regime, é criado o Plano de construção de 

novos liceus, em 1958180, devido ao crescimento urbano para as periferias das 

cidades e, consequentemente do aumento da população escolar. Na tentativa de 

reverter a condição escassa de infraestruturas e equipamentos nas periferias, as 

escolas construídas no âmbito do Plano de 58 tinham como objetivo a 

implementação em áreas de encontro e de limites, proporcionando a coesão da malha 

urbana desordenada. Em 1964 marca o início da participação da OCDE no Plano de 

58, este “… contato estabelecido pela JCETS com grupos de trabalho internacionais 

veio alterar toda a filosofia de projeto, baseada agora numa metodologia de 

trabalho assente em equipas pluridisciplinares, integrando também técnicos da área 

da educação, em metodologias de conceção assentes no controlo e planeamento de 

custos, na normalização e pré-fabricação dos elementos da construção, e na 

proposta de uma nova tipologia de organização espacial - o pavilhão.”181.  

 
177 ALEGRE, Alexandra – “Arquitectura para o edifício secundário em Portugal: princípios e 

evolução ao longo do século XX”. In PIMENTA, Joana (coord.) – Escolas Secundárias – 

Reabilitação. (p. 9). 

178 Em 1950, o projeto-tipo desenvolvido para as escolas técnicas começa a abranger o ensino 

profissional. Devido aos Estudos sobre Escolas Técnicas, em 1952 o projeto-tipo sofre algumas 

alterações, procurando melhorar o funcionamento e a economia da solução anterior. 

179 ALEGRE, Alexandra – “Arquitectura para o edifício secundário em Portugal: princípios e 

evolução ao longo do século XX”. In PIMENTA, Joana (coord.) – Escolas Secundárias – 

Reabilitação. (p. 9). 

180  Também denominado de Plano de 58, foi desenvolvido a partir de 1958 em dois períodos, a segunda 

fase, com início em 1964, marca o início da participação da OCDE no desenvolvimento dos 

programas de construção de edifícios escolares em Portugal. O plano é promulgado pelo Decreto-

Lei n.º 41.572/58 de 28 de março de 1958. 

181 ALEGRE, Alexandra – “Arquitectura para o edifício secundário em Portugal: princípios e 

evolução ao longo do século XX”. In PIMENTA, Joana (coord.) – Escolas Secundárias – 

Reabilitação. (p. 10). 
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Reconhece-se os mesmos princípios de composição anteriormente praticados, 

assentando numa organização de edifícios contíguos apesar destes não se assumirem 

com plena autonomia. Contudo, a imagem austera dos liceus do Plano de 38, é neste 

plano abandonada convocando uma maior sobriedade compositiva e a dialética da 

arquitetura moderna. 

Face à emergência de construção de edifícios escolares referentes ao ensino 

secundário, a década de sessenta marca o início de um processo de construção 

escolar baseada numa estratégia de normalização. Nesse sentido, foram 

desenvolvidos vários estudos normalizados e projetos-tipo em todo país, ao longo 

de vários anos: o 1.º Projeto Normalizado destinado a escolas industriais e 

comerciais182, em 1960; o 2.º Projeto Normalizado destinado aos liceus de Cascais 

e de Vila Nova de Gaia183, em 1964; o 3.º Projeto Normalizado destinado a escolas 

industriais e comerciais184, em 1964; o 4.º Projeto Normalizado destinado aos liceus 

D.Pedro V e Garcia de Orta185; o Estudo Normalizado aplicado à Escola 

Preparatória do Ensino Secundário186, em 1968; e o Estudo Normalizado para o 

Liceu-Tipo187, em 1968.  

 
182  Coordenado pelo arquiteto Augusto Brandão, também denominado de Projeto Mercúrio, nome 

influenciado pelo programa espacial que estava a ser desenvolvido pelos Estados Unidos lançado 

em 1961. O modelo de escola organiza-se na articulação de três edifícios através de galerias 

exteriores, sendo que cada edifício é independente.  

183 Autoria do arquiteto Augusto Brandão foi desenvolvido com o intuito da construção do liceu 

nacional de Vila Nova de Gaia (1964-1968) e o liceu nacional de Cascais (1964-1968), atualmente 

a escola secundaria de São João do Estoril. O edifício liceal passa a ser constituído por uma 

tipologia pavilhonar, em semelhança às escolas técnicas, por três tipos de edifícios com autonomia 

funcional e formal, associados por galerias exteriores. 

184  Coordenado pelo arquiteto Augusto Brandão, o projeto resulta de uma adaptação do modelo 

experimentado no projeto anterior, mas implementado nas escolas industriais e comerciais. 

Novamente a escola é constituída por edifícios autónomos com funções diferentes e relacionados 

por espaços de galeria coberta exterior. 

185  O projeto-tipo é condicionado pelo anteriormente desenvolvido, visando a continuidade desse pela 

construção do liceu Garcia de Orta no Porto (1968) e o liceu D. Pedro V em Lisboa (1966-1969). 

186  Coordenado pelo arquiteto Augusto Brandão, o Projeto Normalizado aplicado à Escola 

Preparatória do Ensino Secundário, implementado com o objetivo de criar escolas que integrassem 

o Ciclo Preparatório do Ensino Secundário, criado em 1967. Com a perspetiva de aplicar este 

projeto-tipo em todo o território nacional, este segue a tendência marcada pelos anteriores na 

separação das funções em edifícios distintos e independentes, apesar de não assumir as mesmas 

formas e materialização que os outros projetos-tipo. Esta tipologia não foi intervencionada pelo 

PMEES. 

187  Coordenado pela arquiteta Maria do Carmo Matos, este projeto-tipo reafirma a tipologia pavilhonar 

como estratégia a aplicar na construção de edifícios escolares. O último dos projetos-tipo 
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Os projetos-tipo dos anos 60, assentam num processo de experimentação e 

consolidação de um modelo de escola centrado na construção pavilhonar, 

perspetivando a estandardização, decorrente de uma construção rápida e de fácil 

execução, aumentando a eficácia na adaptação a diferentes contextos e topografias. 

Correlacionado com a redução de custos “… esta solução correspondeu assim ao 

abandono do conceito de centros de interesse dentro do espaço da escola, reduzindo 

o potencial de vivência e caráter pedagógico do espaço da escola.”188. Importa 

igualmente compreender que estes decorrem de uma necessidade eminente de nova 

construção escolar, devido ao incremento da população escolar, consequente do 

aumento da escolaridade obrigatória decretado em 1964189 e implementado em 

1979190. Estes projetos evidenciam uma uniformidade “… a nível das opções e 

linguagens arquitetónicas, das opções urbanas, tipológicas e construtivas…”191. Em 

particular no caso da tipologia liceu, reconhece-se que a função estruturante atribuída 

aos liceus construídos no início do século XX, é através do projeto normalizado 

abandonada, deixando assim de ser um “… elemento estruturante e de referência no 

contexto urbano e a sua função simbólica e monumental.”192. 

Com a implementação de uma nova reforma educativa, é desenvolvido o 

modelo de escolas pavilhonares de base técnica, que a partir de 1969193 é a tipologia 

eleita a implementar nas novas construções, sendo este uma adaptação do edifício 

consolidado no 3.º projeto normalizado da JCETS. A tipologia de escolas 

 
desenvolvido pela JCETS, também designado por base liceal, é implementado na consequência da 

necessidade emergente de nova construção escolar. Novamente o modelo de escola baseia-se na 

articulação de pavilhões independentes funcional e formalmente, por circulações exteriores 

cobertas. O projeto admite quatro modelos distintos de pavilhões, remetentes para as funções: 

administrativa e social; ensino formal; ensino especializado; prática desportiva. 

188 ALEGRE, Alexandra – “Arquitectura para o edifício secundário em Portugal: princípios e 

evolução ao longo do século XX”. In PIMENTA, Joana (coord.) – Escolas Secundárias – 

Reabilitação. (p. 11). 

189  Decreto-Lei n.º 45.810/64 de 9 de julho de 1964, amplia o período de escolaridade obrigatória de 

4 para 6 anos letivos. 

190  Decreto-Lei n.º 539/79 de 31 de dezembro de 1979. 

191 ALEGRE, Alexandra – “Arquitectura para o edifício secundário em Portugal: princípios e 

evolução ao longo do século XX”. In PIMENTA, Joana (coord.) – Escolas Secundárias – 

Reabilitação. (p. 11). 

192  Idem, ibidem. 

193  Em 1969, é criado a Direção Geral das Construções Escolares (DGCE), que tomou a 

responsabilidade da construção de edifícios destinados ao ensino secundário. 
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pavilhonares de base técnica surge como a estratégia construtiva implementada até 

meados da década de setenta, constituindo um período de grande número de escolas 

construídas, caraterizadas “… por espaços mais flexíveis e adaptáveis, não só aos 

diferentes contextos urbanos e sociais, mas também a diferentes modelos 

pedagógicos. Inicia-se o período da constituição de um grande número de escolas 

secundárias, acompanhando a crescente democratização deste nível de ensino.”194. 

O ano de 1974, marca o início da implementação de um regime democrático, 

“… onde se preconiza o modelo descentralizado da administração pública, mas se 

permanece com um modelo centralizado, que se organiza em torno do ministério da 

educação com estruturas desconcentradas, mas sem autoridades regionais ou locais 

e as escolas sem autonomia pedagógica, administrativa ou financeira.”195. A 

democratização do sistema educativo, traduziu-se na unificação do ensino, 

extinguindo a separação entre o ensino liceal e o técnico, originando o que se designa 

atualmente de escolas secundárias196. 

Sebastião considera que a democracia tornou evidente a massificação do 

sistema educativo e a falta de espaços escolares em comparação com a necessidade 

de inclusão da população, sendo que o “… acesso a escolaridades mais longas 

constituía um progresso desejado por muitas famílias, como o provou a procura 

crescente de educação…”197. 

Consequente das mudanças políticas, a necessidade de suprimir as carências 

generalizadas, de otimizar meios e custos, e igualmente de corresponder à massiva 

necessidade de nova construção, resultou na implementação, em 1974, da tipologia 

de escolas de pré-fabricação mista e pesada. Centrada no modelo pavilhonar e 

 
194  DUARTE, Alexandra; MARQUES, Joana; MONIZ, Gonçalo Canto; SEBASTIÂO, João; 

VELOSO, Luísa - “Espaços de Aprendizagem e Políticas de Educação: 40 anos de arquitetura 

escolar”. In RODRIGUES, Maria de Lurdes (org.) – 40 anos de políticas de educação em 

Portugal. Conhecimento, atores e recursos. (p. 540). 

195  BATISTA, Suzana – “Percursos das políticas para a autonomia das escolas num sistema educativo 

centralizado”. In RODRIGUES, Maria de Lurdes (org.) – 40 anos de políticas de educação em 

Portugal. Conhecimento, atores e recursos. (p. 253). 

196  No Decreto-Lei n.º80/78, define-se que os estabelecimentos do ensino secundário passem a ser 

referidos de escolas secundárias 

197  CAMPOS, Joana; SEBASTIÃO, João – “O estatuto do aluno”. In RODRIGUES, Maria de 

Lurdes (org.) – 40 anos de políticas de educação em Portugal. Conhecimento, atores e recursos. 

(pp. 468-469). 
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caraterizado por três tipos de edifícios diferentes (funções administrativas e sociais; 

função letiva e a função desportiva), interligados por percursos exteriores cobertos, 

semelhantemente à tipologia anteriormente praticada. Este novo modelo decorre de 

novos meios construtivos baseados na pré-fabricação que marca a imagem destes 

edifícios. Em consonância com os projetos normalizados anteriores, o conjunto 

escolar não afirma grande ligação com a envolvente urbana ou com o lote de 

implantação.  

A consciência da iminente necessidade da expansão da rede escolar, que vem 

a ser reconhecida desde os anos 60, é durante os anos 70 e 80 enfatizada, obrigando 

a privilegiar a quantidade em relação à qualidade. A eleição de soluções que 

reduzissem a diversidade de tipologias, apostando num modelo de escola racional, 

de simplicidade material e formal, vem desde os anos 60 a ser ensaiada e 

implementada, com o objetivo de reverter a situação precária da educação 

portuguesa. O recurso “… generalizado às soluções-tipo inicialmente ensaiadas bem 

como a outras de maior pragmatismo, rapidez de execução e menor custo de 

construção, entretanto desenvolvidas provocaram uma inevitável uniformização da 

arquitetura escolar.”198, incapaz de responder às necessidades de cada contexto. A 

implementação destas escolas “… para locais de difícil acesso ou com ligações 

precárias aos locais de residência da população a servir, contribuindo para a sua 

perda de centralidade, quer topológica, quer simbólica, e consequentemente 

desarticulação do ponto de vista urbanístico.”199. 

Corroborado com a enfatização da necessidade de expandir a rede nacional 

escolar e da necessidade de reduzir a complexidade programática e formal presente 

nas soluções arquitetónicas implementadas anteriormente, em 1980, surge um 

projeto-tipo, designado de Programa Especial de Execução de Escolas 

Preparatórias e Secundárias200 ou Projeto 3x3. Decorrente do modelo pavilhonar e 

 
198  HEITOR, Teresa – “40 anos de Construção escolar: cartografia de um percurso”. In 

RODRIGUES, Maria de Lurdes (org.) – 40 anos de políticas de educação em Portugal. 

Conhecimento, atores e recursos. (p. 497). 

199  Idem. (pp. 497-498). 

200  O Programa Especial de Execução de Escolas Preparatórias e Secundárias ou Projeto 3x3, foi 

promulgado pelo Decreto-Lei n.º 76/80 de 15 de abril de 1980. O projeto foi desenvolvido no 

âmbito da DGCE-MOP, com a arquiteta Maria do Carmo Matos em parceria com o engenheiro 

Victor Quadros Martins. 
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apostando numa flexibilidade funcional, linguagem arquitetónica de extrema 

racionalidade, assegurando simultaneamente um modelo de escola económico e de 

rápida construção. As escolas 3x3 assentam num ideal de modelação na composição 

formal, sendo que o “… seu princípio de conceção no módulo dimensional da sala 

de aula de planta quadrada com 50 m2, desenvolvendo blocos também quadrados 

com a dimensão final de 22mx22m, com um ou dois pisos (ou mesmo três, quando a 

topografia o implica), autónomos e normalizados, com ou sem galerias de 

ligação.”201. Os pavilhões quadrangulares resolvem todas as funções através da 

apropriação dos módulos, com a exceção do módulo central onde se desenvolve as 

escadas, iluminadas naturalmente por um sistema de lanternins. Os espaços sociais 

eram integrados “… num outro bloco de piso único, com uma métrica de 5x3 

módulos de 7.20x7.20m, ocupando em regra uma posição de topo, relativamente ao 

eixo principal do conjunto da implantação dos pavilhões de aulas.”202. Esta tipologia 

de escola não contemplava edifícios para a prática desportiva. 

Reconhece-se que os projetos-tipos e normalizados, especialmente o Projeto 

3x3, apresenta um princípio de anonimato e de fragilidade na relação com o contexto 

urbano, resultando num afastamento da imagem da escola e do seu protagonismo 

como equipamento ao serviço da sociedade, transmitida pela proximidade e 

responsabilidade do edifício escolar no tecido e espaço urbano. André Santos203 

reforça essa condição ao afirmar que o “… edifício funciona como um contentor, 

seja na capacidade de comportar as necessidades funcionais mais específicas 

(independentemente da sua natureza) e os espaços letivos, seja ainda pela 

neutralidade com que a expressão acompanha aquela indiferenciação.”204. 

 
201 ALEGRE, Alexandra – “Arquitectura para o edifício secundário em Portugal: princípios e 

evolução ao longo do século XX”. In PIMENTA, Joana (coord.) – Escolas Secundárias – 

Reabilitação. (p. 13). 

202  Idem, ibidem. 

203   André Santos (1964-) é arquiteto e professor doutorado em arquitetura pela Faculdade de 

Arquitectura da Universidade do Porto, onde atualmente leciona. Paralelamente é membro do 

CEAU, onde a sua investigação centra-se na temática da arquitetura escolar, particularmente sobre 

as intervenções recentes no âmbito do PMEES. 

204  SANTOS, André - Similaridades e singularidades na reabilitação arquitetónica do parque 

escolar: programa promovido pela Parque Escolar, E.P.E no norte de Portugal (2007-2011). 



93 

 

Em 1986205, surge a Lei de Bases do Sistema Educativo206 (LBSE) que 

determina que o Ministério da Educação assumia total responsabilidade pela 

construção das escolas secundárias, “… delegando essa competência em gabinetes 

especializados das Direções Regionais de Educação (DRE).”207. Contudo, o sistema 

educativo público continuava a sofrer de subdesenvolvimento e carências na 

cobertura da população em idade escolar.  

Os novos princípios organizativos e objetivos definidos pela LBSE atribui 

como prioridade a criação de uma estabilidade na rede de escolas e na sua gestão, 

assumindo-se como um “… elemento agregador do consenso e do compromisso 

entre as forças políticas, sindicais e sociais do país que esteve na base de fortes 

linhas de continuidade nas políticas de educação.”208. Fomentou-se uma 

desconcentração e descentralização administrativa, procurando dar poder às 

autarquias e às escolas, sendo que é, simultaneamente, criado o “… conceito de 

território educativo e são lançadas as bases para a elaboração das cartas 

educativas, apontando para um novo modelo de planeamento da rede escolar 

prospetivo e territorializado de modo a assegurar a coerência da rede e uma melhor 

utilização dos recursos educativos.”209.  

Este processo corrobora e influência o desenvolvimento da educação 

portuguesa, estendendo-se até ao início do século XXI, onde com a subida ao poder 

do XVII Governo Constitucional, existe uma rutura no sistema educativo que procura 

responder às novas necessidades e requisitos impostos à escola contemporânea, 

procurando se afastar de um modelo de escola normalizado e de projeto-tipo.  

 
205   No mesmo ano Portugal entra para a Comunidade Económica Europeia. 

206  A Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86 de 14 de outubro), reformula o sistema 

educativo português, estabelecendo novos parâmetros, principalmente na democratização da 

educação, determinando a descentralização da gestão dos processos educativos integrando 

departamentos regionais na coordenação e acompanhamento da ação educativa. 

207  DUARTE, Alexandra; MARQUES, Joana; MONIZ, Gonçalo Canto; SEBASTIÂO, João; 

VELOSO, Luísa - “Espaços de Aprendizagem e Políticas de Educação: 40 anos de arquitetura 

escolar”. In RODRIGUES, Maria de Lurdes (org.) – 40 anos de políticas de educação em 

Portugal. Conhecimento, atores e recursos. (p. 541). 

208  RODRIGUES, Maria de Lurdes (org.) – 40 anos de políticas de educação em Portugal. 

Conhecimento, atores e recursos. (p. 13). 

209  HEITOR, Teresa – “40 anos de Construção escolar: cartografia de um percurso”. In 

RODRIGUES, Maria de Lurdes (org.) – 40 anos de políticas de educação em Portugal. 

Conhecimento, atores e recursos. (pp. 516-517). 
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Reconhece-se que ao longo da estruturação da educação portuguesa e da 

arquitetura escolar destinada ao ensino secundário, houve um sentido de 

oportunidade na conquista de estabelecer diferentes critérios correspondentes à 

realidade política e social de cada época histórica, visto que “… as escolas são um 

veículo de transmissão dos valores característicos da identidade, língua, história e 

cultura portuguesas. De tal forma que, ao olhar para uma escola, procura-se de 

maneira instintiva aferir o estado em que se encontra o país e o modo como estão a 

ser formados os mais jovens.”210. A sucessiva implementação de reformas, por vezes, 

contraditórias constroem um universo diverso e heterogéneo de edifícios escolares, 

traduzindo-se nas escolas secundárias de várias tipologias que representam as 

preexistências do início do século XXI.      

  

 

 
210  AFONSO, Rui Braz – “As preocupações de um trabalho”. AFONSO, Rui Bráz; LADIANA, 

Daniela (org.) – O espaço da escola. Conceitos, métodos e instrumentos para projecto e gestão do 

património escolar. (p. 133). 
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3.2 OBJETIVOS POLÍTICOS DO XVII GOVERNO 

CONSTITUCIONAL 

 

“Superar o atraso educativo português face aos padrões europeus, 

integrar todas as crianças e jovens na escola e proporcionar-lhes 

um ambiente de aprendizagem motivador, exigente e gratificante, 

melhorar progressivamente os resultados, fazendo subir o nível de 

formação e qualificação das próximas gerações, tudo isto constitui 

uma urgência nacional. A superação destes desafios é essencial 

para o desenvolvimento pessoal e cívico de cada um, para a 

promoção da ciência e da cultura, para a coesão da sociedade, para 

a produtividade e a competitividade da economia.”211 

 

A tomada de posse em 12 de março de 2005 do XVII Governo 

Constitucional, presidido pelo Primeiro-ministro José Sócrates e tendo como 

Ministra da Educação a Dr.ª Maria de Lurdes Rodrigues, representa um ponto de 

viragem para a educação portuguesa. 

O Programa do XVII Governo Constitucional de 2005-2009212, afirma a 

consciência do Estado português, que a educação é uma entidade estruturante e um 

“…  fator insubstituível de democracia e desenvolvimento… “213, assumindo como 

opção política colocar em prática políticas capazes de promover avanços claros “… 

na organização e gestão dos recursos educativos, na qualidade das aprendizagens 

e na oferta de várias oportunidades a todos os cidadãos para melhorarem os seus 

níveis e perfis de formação.”214. 

Alicerçado na consciencialização dos novos desafios impostos à escola 

contemporânea, consequente de uma sociedade democrática, aberta e complexa que 

 
211  Programa do XVII Governo Constitucional de 2005-2009. (p. 42). 

212  O Programa do XVII Governo Constitucional de 2005-2009, define para o período de 2005-

2009 as orientações políticas para prosseguir a modernização do País de modo a preparar o futuro 

e preconiza o reforço das políticas sociais e do Estado Social. 

213  Programa do XVII Governo Constitucional de 2005-2009. (p. 42). 

214  Idem, ibidem. 



96 

 

se determina “… legitimamente à escola que não se preocupe apenas com a 

transmissão de conhecimentos organizados em disciplinas. De um lado, há que 

centrar o trabalho pedagógico na aquisição de competências, que sustentem a 

aprendizagem ao longo de toda a vida.” 215. Destaca-se o ideal de uma educação 

inclusiva como um princípio estruturante das políticas de educação e os objetivos 

deste Governo, sendo valorizado a educação intercultural.  Nesse sentido, considera-

se que a escola admite múltiplas responsabilidades entre elas: “… a formação cívica, 

incluindo o conhecimento das instituições democráticas, o estímulo da participação 

cívica, (…) a capacidade empreendedora individual e de grupo, o diálogo entre 

civilizações e culturas; e o aprender a viver em conjunto….”216. 

Reconhece-se como objetivo a universalização do acesso à educação a todos 

os portugueses, independentemente da região onde moram ou do contexto familiar 

onde se inserem, “… defendendo e valorizando o serviço público de educação e a 

escola pública, aberta a todos.”217, promovendo a qualidade educativa. 

É apresentado na legislatura cinco ambições: estender a educação 

fundamental, integrando todos os indivíduos em idade própria, até ao fim do ensino 

ou formação de nível secundário; alargar progressivamente a todas as crianças em 

idade adequada a educação pré-escolar e consolidar a universalidade do ensino 

básico de nove anos; dar um salto qualitativo na dimensão e na estrutura dos 

programas de educação e formação dirigidos aos adultos; mudar a maneira de 

conceber e organizar o sistema e os recursos educativos; enraizar em todas as 

dimensões do sistema de educação e formação a cultura e a prática da avaliação e da 

prestação de contas. 

Expressa-se ambições para os vários níveis de ensino, sendo que para os 

objetivos do presente trabalho concentrar-se-á nas indicações para o ensino 

secundário.  

O governo propõe a aproximação das escolas secundárias, as escolas 

profissionais e os centros de formação profissional, procurando criar “… uma rede 

 
215  Programa do XVII Governo Constitucional de 2005-2009. (p. 42). 

216  Idem. (p. 43). 

217  Idem, ibidem. 
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de oferta articulada e complementar, de modo a potenciar uma malha fina de vias 

diversificadas de educação e formação pós-básica.”218. Paralelamente, assume como 

prioridade promover o acesso equilibrado e eficiente de recursos educativos, sociais 

e psicológicos de apoio às escolas e professores, sendo que o Governo se assume 

exigente com a formação inicial e contínua dos educadores e professores como pilar 

da educação portuguesa.        

Complementarmente, afirma fundamental estimular a autonomia das 

escolas, dando-lhes recursos e capacidade de gerir e administrar a educação, “… 

definindo os termos e as condições do desenvolvimento de projetos educativos e da 

fixação calendarizada de resultados.”219. A gestão das escolas parte de uma 

iniciativa de participação integrada das comunidades escolares e das comunidades 

locais, procurando uma incorporação mais consciente no contexto social, económico 

e empresarial, adaptando-se à procura de formação e às necessidades educativas.  

Face à taxa de frequência do ensino secundário ser considerada inaceitável 

e as taxas de abandono escolar demasiado altas, o Governo implementa cinco 

medidas fundamentais que procuram expandir e reverter a situação do ensino 

secundário. Primeiro, prevê tornar obrigatória a oferta pública de cursos secundários 

que satisfaçam as necessidades do país e tornar obrigatório para todos, até os jovens 

já inseridos no mercado de trabalho a frequência do ensino até os 18 anos220.  

Simultaneamente, procura valorizar o ensino secundário, pela sua entidade 

de proporcionar qualificação e certificação, proclamando alargar a oferta dos cursos 

tecnológicos, artísticos e profissionais, com o objetivo de aumentar o número de 

jovens que optam por estes percursos formativos. Promove-se assegurar o ensino 

recorrente diversificado quer a partir de programas diurnos, quer de pós-laborais, 

 
218  Programa do XVII Governo Constitucional de 2005-2009. (p. 43). 

219  Idem. (p. 44). 

220  Implementou-se o ensino e formação obrigatória de 12 anos de escolaridade, tornando o ensino 

básico e secundário como um tronco de educação fundamental. Só a partir dos 12 anos de 

escolaridade se colocará a opção de prosseguir estudos para o ensino superior ou a primeira entrada 

no mercado de emprego. A Lei n.º 85/09 de 27 de agosto de 2009, determina o regime da 

escolaridade obrigatória para todas as crianças e jovens em idade escolar (entre os 6 e os 18 anos), 

consagrando a universalidade da educação pré-escolar a partir dos 5 anos de idade, alargando a 

escolaridade obrigatória estabelecida na LBSE. Esta medida foi apenas implementada com o 

Decreto-Lei n.º 176/12 de 2 de agosto de 2012, tornando-se efetiva a partir do ano letivo de 2012-

2013. 
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usando as novas tecnologias de informação como recurso para a realização desses, 

sendo que paralelamente será implementado um programa específico para reduzir a 

repetência e o abandono escolar. 

Em sequência das necessidades da população portuguesa e da falta de 

escolarização da camada adulta, tornou-se imperativo o investimento na educação 

de adultos com o objetivo de educar todos, num mundo cada vez mais competitivo e 

exigente, condição enfatizada face ao défice ou desajustamento de qualificações que 

os adultos sentem na relação com o mercado de trabalho. 

Todas as medidas implementadas traduzem-se num esforço de concentração 

das funções de financiamento e regulação do sistema educativo no Ministério da 

Educação, perspetivando o desenho e desenvolvimento curricular, avaliação e 

inspeção das escolas básicas e secundárias. Contudo, emprega-se competências às 

autarquias na gestão e planeamento educativo dos recursos físicos e humanos não 

docentes, e simultaneamente as escolas adquirem capacidades para a organização e 

gestão, assumindo maior responsabilidade e avaliação de processos e resultados, 

descentralizando e democratizando a educação. 

 Finalmente, o XVII Governo Constitucional compromete-se na educação de 

todos com o objetivo de assegurar um ensino inclusivo e de qualidade para os 

portugueses em idade escolar e também para todos aqueles que queiram voltar a 

estudar, procurando reverter a realidade do início do século XXI. 

 “Uma primeira linha de preocupações diz respeito a importância de 

concretizar a total escolarização secundária das novas gerações simultaneamente 

com a recuperação do enorme passivo educacional acumulado ao longo de 

gerações. Trata-se de questionar os fins da escola secundária, construindo uma 

escola inclusiva que integre nas suas preocupações não apenas a preparação pré-

universitária, mas igualmente a ideia de contribuir ativamente para a requalificação 

das populações, o que implicará obrigatoriamente a construção de objetivos e 

ofertas escolares em conjunto com outros atores sociais e económicos as respetivas 

regiões.”221.  

 
221  VELOSO, Luísa - Espaço e aprendizagem: política educativa e renovação de edifícios escolares. 

(p. 52). 



99 

 

  



100 

 

  



101 

 

 

fig. 20_ apesar da introdução do ensino experimental, os espaços destinados à prática demonstram uma fraca 

qualidade física e funcional face às exigências impostas ao ensino _ antiga escola  Soares dos Reis. 

fig. 19_ no início do século XXI as escolas apresentavam um estado degradado físico e funcional face às mudanças 

pedagógicas_ antiga  escola  Soares dos Reis. 
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“A descentralização do processo de ensino-aprendizagem 

relativamente ao tempo e ao espaço convencional da sala de aula,  a 

passagem de um modelo de ensino baseado quase exclusivamente 

na transmissão de saberes organizados por via expositiva, 

para  práticas pedagógicas mais ativas e socializadoras,  de hábito 

colaborativo e exploratório,  o uso intensivo  das novas tecnologias 

de informação e de comunicação,  não só transformaram as formas 

de  aprendizagem,  como requerem uma permanência prolongada 

de alunos e de docentes na escola ao longo dia, implicando a 

presença de uma grande  diversidade espaços letivos e não- 

letivos,  de recursos e de equipamentos.”222 

 

Com a subida ao poder do XVII Governo Constitucional, reconhece-se a 

ambição e comprometimento do novo programa na estruturação e implementação de 

mudanças estruturais na gestão e funcionamento da educação portuguesa. Esta 

preocupação potenciou uma revisão intensa de todos os fatores relacionados com a 

educação, sendo a arquitetura escolar indispensável para a discussão de um ensino 

de qualidade para todos. Desde o início do mandato, que a Ministra Dr.ª Maria de 

Lurdes Rodrigues ressaltou o estado degradado das escolas existentes, proclamando 

uma emergência a intervenção nos edifícios escolares preexistentes. 

Nesse sentido, foi levada a cabo, pelo Ministério da Educação, uma ação de 

consciencialização do estado do parque escolar português, tendo sido procurado 

estabelecer e compreender as necessidades e os problemas de cada escola. No 

despacho n.º 7503/2006, de 4 de abril publicado no Diário da República, o 

Ministério da Educação torna inteligível a preocupação com as condições da 

arquitetura escolar, assumindo que esta está intimamente relacionada com a 

qualidade do ensino, sendo que “… assumirá importância fundamental a oferta aos 

alunos, docentes e demais agentes do sistema educativo de instalações escolares 

com condições de funcionalidade, conforto, segurança, salubridade e aptas a uma 

 
222  HEITOR, Teresa – “Modernizar as escolas do ensino secundário”. In PIMENTA, Joana (coord.) 

– Escolas Secundárias – Reabilitação. (p. 18). 
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sua integração e adaptação ao processo dinâmico da introdução de novas 

tecnologias.”223. Torna-se clara a consciência da “… progressiva degradação que ao 

longo das últimas décadas tem vindo a observar-se no estado de conservação dos 

estabelecimentos do ensino secundário …”224, apesar das intervenções pontuais que 

denotam a ausência de uma estratégia global, que considerasse uma intervenção de 

manutenção, ao longo dos anos, integrada e consciente das tipologias das diversas 

escolas. Verifica-se que a situação em que se deparava a arquitetura escolar estava a 

originar “… grandes disparidades na qualidade da oferta de instalações...”225. 

No documento afirma-se a intenção de desenvolver de forma inovadora, uma 

solução capaz de promover um processo abrangente e sistémico, que “… permita 

inverter o curso do processo de degradação dos estabelecimentos do ensino 

secundário, criando condições para, por um lado, concretizar uma efetiva 

reabilitação dos edifícios escolares e, por outro, promover a sua modernização por 

referência às exigências que os novos padrões e modelos pedagógicos impõem 

…”226. Nesse contexto, é criado um grupo de trabalho227, para a materialização de 

um diagnóstico e um estudo abrangente sobre o estado e condições do parque escolar 

português do ensino secundário, “… tendo em vista a elaboração de um programa 

integrado de modernização das escolas do ensino secundário.”228.  

Em julho de 2006, foi entregue à ministra o relatório, intitulado Programa 

Integrado de Modernização das Escolas do Ensino Secundário de Lisboa e Porto 

(PIMEES)229. Reconhece-se a importância na correlação que este documento tem 

com a eficácia e pertinência posteriormente aplicada no Programa, desenvolvido pela 

 
223  Despacho n.º 7503/2006, de 4 de abril. (p. 5049). 

224  Idem, ibidem. 

225  Idem, ibidem. 

226  Idem, ibidem. 

227  O grupo de trabalho consistia na Dr.ª Alexandra Viela, gestora da Intervenção, Operacional da 

Educação; no engenheiro Vítor Freitas, assessor principal da Secretária-geral do Ministério da 

Educação; na arquiteta Teresa Heitor, professora associada do Instituto Superior Técnico; num 

representante da Parque EXPO 98, Arquiteto Rolando Borges Martins (presidente) e a Dr.ª Helena 

Medina, e finalmente dois representantes das Direções Regionais de Educação de Lisboa e do 

Norte, Dr. José Leitão e Dr.ª Margarida Moreira, respetivamente. 

228  Despacho n.º 7503/2006, de 4 de abril. (p. 5049). 

229  O documento referido é simultaneamente um relatório e um programa de intervenção para as 

escolas selecionadas. 
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Parque Escolar. Salienta-se que o PIMEES foi coordenado e gerido pela empresa 

Parque EXPO97230 e que se concentrava nas cidades do Porto e Lisboa, duas 

condições revogadas posteriormente pelo Ministério da Educação, que declara que 

se deve explorar outras soluções de organização e gestão do programa e expandi-lo 

para uma gestão e manutenção do património escolar nacional destinado ao ensino 

secundário. 

 

 

 

 

*** 

Tendo em conta o percurso descrito no último capítulo e no início deste, o 

subcapítulo Parque Escolar e o PMEES procura introduzir os conceitos e objetivos 

do Programa. 

Os subcapítulos Objetivos da estratégia de reorganização espaço-

funcional e A implementação de um novo modelo de escola visam centrar-se nos 

objetivos e estratégias que o Programa implementou em correlação com a inevitável 

e necessária reorganização espaço-funcional que se assume como estratégia central 

na intervenção arquitetónica e pedagógica portuguesa no século XXI. 

 
230  A empresa do setor empresarial do estado, Parque Expo 98, S.A., foi criada em 1993 (Decreto-lei 

n. º 88/93 de março de 1933), com o objetivo de realizar o projeto de reordenação urbana da zona 

de intervenção da exposição internacional, denominada de EXPO’98, em Lisboa. A empresa 

continua a trabalhar através do desenvolvimento de projetos de requalificação urbana, focando-se 

em projetos de ordenamento do território, espaço publico e em alguns projetos de equipamentos 

públicos. 
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fig. 21_ a intervenção nas escolas preexistentes decorreu de uma necessidade iminente de requalificação e 

modernização do espaço escolar português_ escola secundária de Canelas (arquiteto André Santos). 



106 

 

4.1 PARQUE ESCOLAR E O PMEES 

 

“A condução destes programas inverteu a estratégia de 

normalização até então adotada, de aplicação de projetos-tipo, 

para se tentar aproximar de soluções particularizadas, baseadas no 

projeto educativo de cada escola e adaptadas às realidades locais e 

às expectativas das respetivas comunidades educativas. Com um 

património valorizado e qualificado para a função a que se destina, 

procurou-se agora obter um melhor aproveitamento da escola pela 

comunidade onde se insere, criando condições para uma maior 

articulação com o meio envolvente e garantindo o aproveitamento 

integral das potencialidades instaladas.”231 

 

A publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 1/2007, declara a 

conclusão do grupo de trabalho e do PIMEES, já referidos no capítulo anterior, e 

resolve a aprovação do PMEES232, determinando a criação de uma entidade pública 

empresarial que assumisse “… o planeamento, a gestão, o desenvolvimento e a 

execução da política de modernização e manutenção da rede pública de escolas 

secundárias.”233.  

Na sequência deste documento, o Ministério da Educação em 21 de 

fevereiro de 2007 publica o Decreto-Lei n.º 41/07, concretizando a criação da 

entidade pública empresarial Parque Escolar, E.P.E. e aprovando os respetivos 

estatutos, afirmando que se mostra necessário o desenvolvimento de um modelo de 

gestão, sistemático e abrangente, tendo em conta que para além “… da manifesta 

degradação que ao longo das últimas décadas tem vindo a observar-se no estado de 

conservação das instalações escolares destinadas ao ensino secundário, decorrendo 

essencialmente da idade das mesmas e da ausência de uma correta e contínua 

 
231  HEITOR, Teresa – “40 anos de Construção escolar: cartografia de um percurso”. In 

RODRIGUES, Maria de Lurdes (org.) – 40 anos de políticas de educação em Portugal. 

Conhecimento, atores e recursos. (p. 499). 

232  O Programa de Modernização do parque Escolar destinado ao Ensino Secundário será utilizado a 

designação de Programa ou PMEES, quando mencionado. 

233  Resolução do Conselho de Ministros n.º 1/2007. (p. 10). 
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política de conservação e manutenção, acrescem ainda problemas de obsolescência 

funcional, resultado da alteração das condições iniciais de uso e da própria 

evolução dos curricula e didáticas aplicadas.”234.  

A criação de uma entidade que supervisiona cada intervenção independente 

afirma-se como uma estratégia de implementar apenas um dono de obra comum, 

capaz de garantir os objetivos estabelecidos para a educação nacional e, 

especialmente, para o espaço escolar contemporâneo, considerando que “… é 

determinante assegurar oportunidades de aprendizagem alargadas a todos, em 

ambientes adequados, confortáveis e estimulantes, que favoreçam o desempenho 

educativo dos alunos e que ofereçam a docentes e funcionários condições de 

trabalho adequadas, contribuindo para o seu bem-estar e consequente satisfação e 

desempenho profissional.”235.                                                                                                                                                  

Complementarmente, na Resolução do Conselho de Ministros n.º 1/2007, 

também foram descritos os conceitos programáticos236 e a calendarização do 

Programa. Reforça-se que no “… âmbito das políticas educativas em curso pelo 

Ministério da Educação tem sido evidente a vontade e a oportunidade política de 

uma reforma do sistema de educação há muito esperada em Portugal.”237, e 

reconhece-se que o Programa é implementado em consonância com as reformas e 

políticas do Governo, objetivando “… uma resposta eficaz a um ensino que se 

pretende exigente e a constituir-se como uma referência internacional: uma escola 

a tempo inteiro, inclusiva e aberta à comunidade.”238. Importa igualmente enfatizar 

a consciencialização de que a eficácia das políticas educativas, dependem de uma 

rede escolar coesa e agregadora correlacionada com as caraterísticas do território e 

da população e, igualmente da qualidade arquitetónica dos edifícios escolares. 

Nesse sentido, sendo a escola “… entendida como um elemento estratégico 

na construção de uma nova cultura de aprendizagem, então os elementos 

 
234  Decreto-Lei n.º 41/0, de 21 de fevereiro de 2007. (p. 1287). 

235  Resolução do Conselho de Ministros n.º 1/2007. (p. 10). 

236  Reconhece-se o conhecimento de investigações e programas arquitetónicos internacionais em curso 

que serviram de exemplo. 

237  Resolução do Conselho de Ministros n.º 1/2007. (p. 11). 

238  Idem, ibidem. 
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fundamentais dessa cultura deverão estar presentes no espaço escolar, quer em 

termos da concepção arquitectónica desse espaço, quer no que se refere à sua gestão 

quotidiana.”239. 

Em concordância com os objetivos já mencionados para a educação 

portuguesa, o documento consolida a ideia de que a escola deve ser revalorizada e 

capaz de proporcionar um serviço de educação que se enquadra simbolicamente no 

tecido social e urbano, sendo capaz de responder às necessidades da comunidade 

educativa.  

Uma análise dos objetivos do Programa materializar-se-á através da leitura 

do documento legal anteriormente mencionado, o primeiro documento240 elaborado 

pela Parque Escolar a descrever o Programa e eventualmente a referência aos 

restantes documentos241 elaborados pela Parque Escolar, na intenção de 

complementar alguma informação. 

No seguimento do levantamento e diagnóstico do parque escolar português, 

perspetivando uma visão abrangente e completa, identificou-se os três fatores de 

desqualificação, provenientes de uma falta de manutenção, ao longo dos anos, sendo 

que certas tipologias arquitetónicas eram mais afetadas que outras. O primeiro 

refere-se à desqualificação físico-construtiva resultado do desgaste provocado pelo 

uso e do envelhecimento dos materiais de construção e, consequentemente pelos 

problemas construtivos, caraterísticas sentidas nos edifícios e nos espaços exteriores. 

O segundo é relacionado com a desqualificação ambiental, traduzindo-se nos 

parâmetros de conforto ambiental e das exigências sanitárias se encontrarem 

inferiores aos exigidos pela legislação imposta. Finalmente, a terceira remete para a 

desqualificação funcional resultado da discrepância dos espaços escolares face ao 

modelo educativo e aos processos de ensino-aprendizagem do século XXI. 

 
239  Resolução do Conselho de Ministros n.º 1/2007. (p. 11). 

240  O primeiro documento escrito pela Parque Escolar, em 2007, foi distribuído às equipas projetivas 

com o intuito de divulgar o Programa, sendo anexado uma brochura destinada à apresentação 

pública com o slogan “Renovar as escolas para o futuro”. 

241  Considera-se importante mencionar que ao longo dos anos vários documentos foram elaborados 

com o intuito de divulgar, não só, as intenções do Programa como também das intervenções nas 

escolas, sendo que estes também foram investigados e estudados no enquadramento deste trabalho, 

servindo ainda como referência. 
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Nesse sentido, os três objetivos elencados para o Programa estão 

intimamente relacionados com os objetivos pedagógicos anunciados pelo Ministério 

da Educação, propondo a criação de uma nova identidade para a escola 

contemporânea portuguesa e a correção dos problemas identificados. Como primeiro 

objetivo o Programa assegura a recuperação e modernização dos edifícios, 

trabalhando em três vertentes que procuram a correção das desqualificações 

mencionadas. A primeira centra-se na reposição da eficácia físico-construtiva, 

corrigindo défices na qualidade da construção, reparação das infraestruturas de 

águas, de esgotos e de eletricidade existentes, melhoria e introdução das redes 

informáticas, assegurando condições de segurança e de acessibilidade e ainda de 

preservação da integridade e entidade dos edifícios com valor patrimonial. A 

segunda vertente relaciona-se com a reposição da eficácia ambiental através da 

melhoria das condições higrotérmicas e acústicas, de ventilação e de qualidade do 

ar, simultaneamente com a criação de sistemas de tratamento de resíduos e com a 

introdução de condições que assegurem a autossuficiência energética das escolas 

com o uso das energias renováveis. A última vertente refere-se à reposição da 

eficácia funcional procurando uma oferta diversificada e qualificada de espaços 

letivos e não letivos, a melhoria do sistema de sinalização, dispositivos de 

informação e exposição, a aquisição de mobiliário adequado e por último o 

investimento na criação de uma nova “imagem” contemporânea para a escola. 

O segundo objetivo centra-se na ambição da abertura da escola à 

comunidade, consolidando a relação entre a educação e o contexto social e urbano, 

onde a escola se insere. Propõe-se assim que através do recentramento das escolas 

nos meios urbanos e na atratividade e abertura dos espaços escolares, para o uso da 

comunidade, fomentem um “… espírito democrático de abertura que convida o 

público e encoraja a aprendizagem ao longo da vida …”242. 

O terceiro objetivo procura criar um sistema eficiente e eficaz de gestão dos 

edifícios, garantindo três condições: a resposta eficaz em intervenções de reparação, 

manutenção e conservação; fomentar a consciência do uso correto dos edifícios, 

 
242  TAYLOR, Anne – Linking architecture and education. Sustainable design of learning 

environments. (p. 247). 
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através de ações de formação, acompanhamento e responsabilização dos 

utilizadores; e por último assegurar a plena utilização das instalações. 

O Programa foi desenvolvido em fases243, sendo que em cada, a seleção das 

escolas é feita de acordo com as prioridades, estabelecidas à priori pelo Ministério 

da Educação e pelas Direções Regionais, sendo estas: o grau de degradação dos 

edifícios, a carência de instalações, reordenamento da rede escolar, a otimização de 

financiamento comunitário e a distribuição geográfica. Em 2007, já tinham sido 

iniciadas as quatro intervenções piloto, correspondendo à fase 0244, sendo que estava 

previsto a “… intervenção em 330 escolas até ao ano de 2015 …”245.  

“Após a definição do ano de início das obras e estabelecido o tipo de 

intervenção a desenvolver e os recursos financeiros a mobilizar pela Parque 

Escolar, inicia-se um conjunto de ações tendo como intervenientes a Parque 

Escolar, a equipa de consultores e de projetistas contratados, as Escolas 

representadas pelas suas equipas diretivas e as Direções Regionais de 

Educação.”246 

O processo de intervenção, desenvolvido pela Parque Escolar, assume-se 

conduzido pela ambição de criar um método colaborativo e inclusivo, relacionado e 

considerando as reflexões dos vários participantes nas intervenções das escolas, 

possibilitando discussão entre estes, destacando-se a introdução do contacto direto 

da comunidade escolar no desenho do ambiente construído da escola. Assente num 

modelo participativo, o processo de intervenção desdobra-se em 7 fases, sendo a 

primeira a aproximação às necessidades e perspetivas educativas da escola – 

Proposta de Plano Estratégico. Este documento elaborado pela direção da escola e 

depois revisto pela Direção Regional e aprovado pela Parque Escolar, “… constitui 

 
243  No início do Programa este foi faseado em quatro fases. A fase 0, de 2007 a 2008, intervencionando 

quatro escolas e afetando 5500 alunos; a fase 1, de 2008 a 2009, intervencionando 26 escolas e 

afetando 32000 alunos; a fase 2, de 2009 a 2010, intervencionando 75 escolas e afetando 90000 

alunos; por último a fase 3, de 2010 a 2011, intervencionando 100 escolas e afetando 120000 alunos. 

A Parque Escolar ainda prevê o desenvolvimento de fases adicionais no período de 2011 e 2015. 

244  Na fase 0, as escolas escolhidas fazem parte das escolas investigadas pelo PIMEES, sendo: a Escola 

Secundária D. Dinis e o Pólo de Educação Formação D. João de Castro em Lisboa e a Escola 

Secundária Artística de Soares dos Reis e a Escola Secundária Rodrigues de Freitas no Porto.  

245  PARQUE ESCOLAR, E.P.E. – Programa de Modernização das Escolas destinadas ao Ensino 

Secundário. (p. 17). 

246  Idem. (p. 18). 
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o elemento orientador do projeto de modernização da escola, tendo como objetivo 

assegurar a coerência da intervenção. Trata-se de um documento onde a escola 

sintetiza e explicita os objetivos estabelecidos no seu projeto educativo, identifica as 

necessidades em termos de recursos infraestruturais e de equipamentos daí 

decorrentes e estabelece a ordem de importância e de prioridade das ações a 

desenvolver a médio e longo prazo.”247.  

A segunda fase centra-se na Inspeção Técnica ao edificado248, visando o 

diagnóstico pormenorizado das patologias e anomalias do edifício escolar, 

possibilitando informar posteriormente a Parque Escolar e os projetistas 

encarregues da intervenção. A terceira fase procura relacionar as duas anteriores com 

o Desenvolvimento do Programa Funcional249, elaborando o programa funcional, 

tendo em conta o Plano Estratégico e o Modelo Conceptual desenvolvido pela 

Parque Escolar, que serão explicados posteriormente.  

A quarta fase é o Desenvolvimento do Projeto de Arquitetura e de 

Especialidades250, a quinta corresponde ao Planeamento da Intervenção refletindo 

no faseamento da obra, assegurando a conclusão da intervenção no tempo estipulado 

e na possibilidade de em simultâneo manter o funcionamento das atividades letivas. 

As duas últimas fases correspondem à Assinatura do Acordo de Parceria de 

Utilização e Gestão das Escolas251 e ao Lançamento do Concurso para Obra, 

Conservação e Manutenção.     

 
247  PARQUE ESCOLAR, E.P.E. – Programa de Modernização das Escolas destinadas ao Ensino 

Secundário. (p. 18). 

248  A Inspeção Técnica ao edificado é da competência de uma equipa de consultores contratada pela 

Parque Escolar, designadamente da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, no caso 

da região Norte e Centro. 

249  O programa funcional é da responsabilidade dos projetistas e dos técnicos da Parque Escolar, sendo 

posteriormente analisado e aprovado pela Escola. 

250  Esta fase é da responsabilidade da equipa projetista, tendo sempre o apoio dos técnicos da Parque 

Escolar. 

251  O Acordo de Parceria de Utilização e Gestão das Escolas é assinado pela direção das escolas, a 

respetiva Direção Regional de Educação e a Parque Escolar.  
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4.2 OBJETIVOS DA ESTRATÉGIA DE REORGANIZAÇÃO  

ESPAÇO-FUNCIONAL 

 

“Tendo a escola deixado de ser um lugar de estadia limitada, a sala 

de aula abdicado do seu protagonismo como o núcleo base da sua 

programação e os modos como os vários membros da comunidade 

escolar interagem entre si, se relacionam com a aprendizagem e 

adquirem conhecimentos e competências várias serem hoje 

entendidos como aspetos fundamentais do processo de 

aprendizagem, torna-se necessário repensar a organização 

tradicional do espaço escolar e apostar na criação de ambientes 

que privilegiem a construção de uma nova cultura de 

aprendizagem: uma escola orientada para ministrar 

conhecimentos, facilitar competências várias aos alunos e ao 

mesmo tempo fomentar a formação continuada.”252 

 

Considera-se a reorganização espaço-funcional dos edifícios preexistentes, 

como uma estratégia intrínseca do Programa, afirmando-se como o processo 

consolidador para a implementação dos objetivos e caraterísticas implícitas na escola 

contemporânea, capaz de reconhecer e integrar os novos métodos educativos. 

Neste contexto, apresenta-se pertinente identificar a desqualificação 

funcional dos edifícios preexistentes, decorrente da evolução do modelo educativo e 

dos processos de ensino-aprendizagem. A Parque Escolar afirma que a 

desqualificação funcional sobressai a partir de três vertentes: na organização e 

condições dos diversos setores funcionais; a insuficiência de espaços destinados à 

aprendizagem formal e informal; e a imagem geral da escola. A organização e 

condição funcional representa uma carência universal em todos os setores 

funcionais, verificando-se que as escolas são compostas, maioritariamente, por salas 

de aula e por salas específicas, em menor número, como laboratórios, salas de 

 
252  HEITOR, Teresa – “Modernizar as escolas do ensino secundário”. In PIMENTA, Joana (coord.) 

– Escolas Secundárias – Reabilitação. (p. 18). 
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informática, e em casos específicos, salas especializadas como de música ou de 

desenho. As salas apresentam mobiliário e dimensões que dificultam a flexibilidade 

e a implementação de diferentes práticas pedagógicas. Em específico, os 

laboratórios, destinados ao ensino experimental das ciências, associados a salas de 

preparação e armazenamento, estão localizadas em zonas de fraco acesso e 

visibilidade, em relação ao resto do edifício escolar, simultaneamente estes sofrem 

de um desgaste físico, resultante do uso e da precariedade infraestrutural, “… 

incapazes de responder às exigências atuais, denotam sinais de obsolescência 

funcional derivados da alteração das condições de uso iniciais, da evolução do 

curricula e das práticas experimentais e do recurso continuado a meios informáticos 

e multimédia de suporte.”253. Apesar da existência de espaços destinados a funções 

sociais e de apoio, também estes apresentam uma desqualificação geral. Os espaços 

destinados ao apoio docente e discente são limitados e com fracas condições, 

enquanto que os espaços sociais não promovem a reunião dos diferentes grupos que 

compõem a escola, criando espaços segregados e pouco confortáveis. Os espaços 

administrativos são reduzidos e com padrões funcionais ultrapassados, promovendo 

fracas condições. As instalações sanitárias e os balneários são, geralmente, 

desqualificados e desatualizados, face aos padrões de privacidade e higiene do século 

XXI. Devido à intervenção nas bibliotecas e centros de recursos, no âmbito do 

Programa da Rede de Bibliotecas Escolares (PRBE)254, a maioria, apresentavam-se 

bem equipadas e com boas condições, contudo a sua falta de centralidade, 

simbologia e localização face aos restantes espaços da escola, evidencia a falta de 

acessibilidade, “… portanto a sua presença na escola e potencial enquanto 

instrumento de ensino-aprendizagem não são maximizados.”255. Por último, os 

espaços de refeitório apresentam condições pouco atrativas e, na maioria das escolas, 

 
253  PARQUE ESCOLAR, E.P.E. – Programa de Modernização das Escolas destinadas ao Ensino 

Secundário. (p. 14). 

254  O Programa da Rede de Bibliotecas Escolares foi implementado em 1996 pela iniciativa conjunta 

dos Ministérios da Educação e da Cultura. O PRBE tinha como objetivo a instalação e 

desenvolvimento das bibliotecas escolares das escolas públicas dos vários níveis de ensino, 

afirmando-as como centros de recursos multimédia, possuindo de recursos de acesso à informação 

e conhecimento.  

255  PARQUE ESCOLAR, E.P.E. – Programa de Modernização das Escolas destinadas ao Ensino 

Secundário. (p. 14). 
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estão encerrados fora do período de refeição, interditando o seu uso flexível durante 

todo o tempo letivo. A Parque Escolar defende que a “… mensagem transmitida 

pelo espaço na sua globalidade é pouco estimulante e não encoraja alunos e 

docentes a uma participação ativa na escola.”256.  

Face à ambição de que as escolas secundárias assumam a identidade de 

centros educativos, nos quais a comunidade se serve, se revê e reconhece, a 

identificação da nova cultura de aprendizagem e, a respetiva materialização espacial 

tornou-se fundamental para a intervenção do Programa. Considerando os objetivos 

elencados pela Parque Escolar, a nova cultura de aprendizagem procura responder 

com inovação aos novos paradigmas educativos, ambientais e espaciais. Pretende-se 

que a intervenção nas escolas preexistentes potencie espaços atrativos, confortáveis, 

seguros e inclusivos, consolidando uma estratégia de flexibilidade que promove que 

cada espaço seja capaz de se adaptar às diferentes atividades, às constantes mudanças 

curriculares e à rápida evolução das novas tecnologias de informação e comunicação. 

Os objetivos do PMEES e o novo modelo de aprendizagem revelam a 

inevitabilidade de uma reorganização espaço-funcional absoluta, exigindo novos 

espaços capazes de criar condições para execução flexível das múltiplas atividades 

inseridas no currículo formal e informal. A reorganização espaço-funcional assume-

se como a estratégia base do Programa na relação com a renovação da imagem da 

escola, afirmando-se que foi necessário a criação de ferramentas capazes de 

transmitir os objetivos arquitetónicos e pedagógicos do Ministério da Educação. 

O PMEES perspetivava a construção de um novo modelo de edifício escolar, 

não sendo “… uma escola tipo, mas um tipo de escola que responde ao projeto 

pedagógico, às necessidades, objetivos e caraterísticas das comunidades locais, ao 

conforto da comunidade educativa, bem como à natural evolução dos modelos 

educativos e práticas pedagógicas.”257.  

Nesse sentido, desenharam-se seis grandes áreas de intervenção, servindo de 

estrutura para o novo modelo, constituindo-se como “… verdadeiras bandeiras do 

Programa de Modernização do Parque Escolar destinado ao Ensino 

 
256  PARQUE ESCOLAR, E.P.E. – Programa de Modernização das Escolas destinadas ao Ensino 

Secundário. (p. 14). 

257  PARQUE ESCOLAR, E.P.E. – Relatório e contas. 2008. (p. 13). 
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Secundário.”258. O primeiro, Núcleo de Ciências e Tecnologia e/ou Artes refere-se à 

criação de novas áreas e total modernização dos espaços de formação especializada, 

como laboratórios, salas TIC, oficinas, salas de desenho, Artes e Expressões.  

De seguida, o Núcleo de Biblioteca/Centro de Recursos e de Conhecimento 

e Memória (espaço museológico), destacando-se a biblioteca pelo simbolismo 

incutido, centrando-se no desenvolvimento de áreas modernizadas específicas para 

a consulta de informação e exposição de espólios escolares. Reconhece-se que para 

“… responder aos desafios atuais, decorrentes da revolução digital, o sistema 

educativo necessita, mais do que nunca, de bibliotecas sólidas, capazes de ensinar 

e apoiar os alunos na obtenção de bons resultados escolares, no domínio das 

literacias indispensáveis para o futuro e no combate à infoexclusão, essa nova forma 

de exclusão social.”259. 

Em terceiro lugar, salienta-se o Espaço Escola destinado à introdução de 

diferentes áreas específicas não letivas, capazes de fomentar condições de conforto 

e atratividade para atividades de estudo e trabalho, atividades sociais, lazer e cultura, 

fora do espaço de sala de aula e do horário letivo, estabelecendo-se quatro vertentes. 

O Espaço Estudante, caraterizado pela criação de espaços de aprendizagem 

informal, individuais e de grupo, promovendo atividades sociais, de lazer e de 

cultura, como a sala polivalente e clubes. Simultaneamente cria-se o Espaço 

Professor, assegurando áreas específicas que garantam condições para o 

desenvolvimento de atividades complementares ao trabalho diário em sala de aula, 

como pausa e convívio do grupo docente tal como para a programação, preparação 

e avaliação dos alunos. A Loja Escolar e o Espaço de Alimentação afirmam-se pela 

ambição de garantir a um conjunto de serviços à comunidade escolar, respetivamente 

as funções de livraria, papelaria e reprografia caraterizado pela imagem e pela 

qualidade dos produtos disponíveis à comunidade escolar, e zonas específicas de bar 

e cantina associados às respetivas áreas de apoio e serviço, assegurando a sua 

polivalência e flexibilidade.  

 
258  PARQUE ESCOLAR, E.P.E. – Relatório e contas. 2010. (p. 20). 

259  CALÇADA, Teresa; MARTINS, Anabela – “A rede de bibliotecas escolares.”. In 

RODRIGUES, Maria de Lurdes (org.) – 40 anos de políticas de educação em Portugal. 

Conhecimento, atores e recursos. (p. 146). 
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A Abertura à Comunidade centra-se na criação de espaços e setores da 

escola que assegurem condições de abertura para a utilização da comunidade exterior 

em períodos não letivos, em particular a Biblioteca, o espaço de Conhecimento e 

Memória (núcleo museológico), salas polivalentes (exposições, teatro, cinema, 

dança), bar, cantina e áreas desportivas.  

As duas últimas áreas de intervenção referem-se ao Conforto Térmico e 

Acústico, Eficiência e Auto-suficiência Energética e ao Modelo de Gestão em Fase 

de Funcionamento. O Programa afirma a sua correlação com o cumprimento integral 

das novas legislações relacionadas com o comportamento térmico, o ruído, os 

sistemas energéticos de climatização e o desempenho energético, garantindo 

igualmente a introdução de soluções que se aproximem da autossuficiência das 

instalações, através de energias renováveis, principalmente recorrendo a painéis 

solares térmicos e fotovoltaicos. Por último, foi considerado oportuno incluir um 

modelo de gestão, capaz de garantir a longevidade dos edifícios através do Contrato 

de Manutenção e Conservação, que garante por um período de 10 anos após 

construção, abrangendo quatro vertentes: a manutenção preventiva260, a manutenção 

corretiva261, grande conservação262 e a manutenção funcional263. 

 

  

 
260 A manutenção preventiva assegura um plano de manutenção pré-definido incluindo ações 

periódicas. 

261  A manutenção corretiva carateriza-se pela correção de anomalias decorrentes da má utilização das 

instalações e equipamentos. 

262  Grande conservação garante operações de conservação após 5 e 10 anos da receção da obra. 

263  A manutenção funcional refere-se ao conjunto de ações de correção e adaptação funcional devido 

à evolução do programa educativo e necessidades da escola resultantes das alterações curriculares. 
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fig. 22_ o novo modelo de escola enfatiza o espaço da biblioteca como o coração da escola, protagonista no processo 

de disseminação do ambiente de aprendizagem_ escola secundária da Trofa (arquitetos Camilo Cortesão, Hugo 

Araújo e Mercês Vieira). 
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4.3 A IMPLEMENTAÇÃO DE UM NOVO MODELO DE ESCOLA 

 

“Pretende-se que o espaço escolar no seu todo se estabeleça como 

um elemento difusor de um ambiente de aprendizagem.”264 

 

Com o intuito de assegurar uma interpretação correta da organização 

espacial capaz de responder às ambições da renovação das escolas e da 

implementação do novo Modelo de Escola, a Parque Escolar desenvolve dois 

modelos conceptuais complementares. 

O Modelo Conceptual de Organização Espaço-Funcional assume-se como 

reflexo da oportunidade em responder e satisfazer as “…  novas necessidades e 

desafios do ensino, associadas às novas práticas pedagógicas e à evolução 

tecnológica do modelo de ensino …”265, através de uma reorganização e 

transformação global das funções e dos espaços escolares, refletindo as seis grandes 

áreas de trabalho. Defendendo uma estratégia que convida a repensar cada espaço e 

a sua simbologia para a comunidade escolar e que, assentando numa perspetiva de 

hierarquização, afirma um ideal de maior polivalência e flexibilidade espacial, capaz 

de induzir atividades diversificadas, a serem implementados na conceção dos novos 

equipamentos escolares, considerando que a “… organização espacial da escola 

reflete-se neste processo, na medida em que define o suporte físico de todas as 

atividades realizadas e em particular interfere na forma como os diferentes 

membros da comunidade escolar (alunos; docentes; funcionários; encarregados de 

educação) interagem entre si, se relacionam com a aprendizagem e adquirem 

conhecimentos e competências várias.”266.  

O Modelo Conceptual proposto assenta na articulação dos vários setores 

funcionais identificados da escola, incluindo áreas letivas e não letivas, através da 

garantia de condições para o funcionamento integrado desse sistema e, em 

simultâneo, possibilitando  a  abertura  de  setores  para  a utilização pela comunidade 

 
264  PARQUE ESCOLAR, E.P.E. – Manual de projecto: Arquitectura. (p. 14). 

265  PARQUE ESCOLAR, E.P.E. – Relatório e contas. 2010. (p. 22). 

266  PARQUE ESCOLAR, E.P.E. – Programa de Modernização das Escolas destinadas ao Ensino 

Secundário. (p. 20). 
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fig. 23_ esquema do Modelo Conceptual da organização do espaço escolar, materializa graficamente os objetivos 

para a reorganização dos espaços, consolidando um novo modelo de escola. Verifica-se a identificação de grupos 

funcionais, as relações que estes devem estabelecer e, ainda a possibilidade  de certas áreas poderem ser autónomas 

das restantes, possibilitando o funcionamento fora do horário letivo. 
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exterior267, fora do horário letivo. Nesse sentido, destaca-se dez núcleos funcionais 

como áreas da organização da escola, que se afirmam como espaços fundamentais 

para a construção de uma escola contemporânea. 

O Núcleo de Aprendizagem Formal incorpora as atividades de aprendizagem 

formais inseridos no curriculum nacional, constituído por dois grupos de espaços 

relacionados com a tipologia de ensino: os espaços não especializados suportados 

pelas salas de aula e as salas de apoio letivo; e, complementarmente os espaços 

especializados destinados ao ensino experimental das ciências, tecnologias268 e 

artes269.  Em consonância com os objetivos pedagógicos, os espaços de sala de aula 

destinados ao ensino não especializado devem ser dotados de flexibilidade e de 

dimensão270, configuração, equipamento271 e mobiliário272 capaz de se adaptar e 

responder aos diferentes tipos de práticas pedagógicas.  

Em particular, os espaços para o ensino experimental das ciências preveem 

uma maior modernização, resultante da consciencialização273 de que “… a eficácia 

do ensino das ciências está dependente da existência de espaços próprios, física e 

visualmente acessíveis no conjunto do espaço escolar e concebidos de modo a 

permitir diferentes modos de ensino (…) ao criar oportunidades de aprendizagem 

 
267  Os núcleos que se assumem como áreas com a possibilidade de autonomização e abertura para a 

comunidade exterior, fora dos horários letivos são a formação de adultos e certificação de 

competências (CNO), o núcleo referente à biblioteca, o centro de recursos e os espaços de 

conhecimento e da memória, a sala polivalente e auditório, bar e cantina, e por último o núcleo das 

áreas desportivas. 

268  O espaço de ensino experimental tecnológico advém de indicações para as áreas: oficina (75 m2 de 

sala + 25 m2 de armazém, com três frentes de bancadas), a sala TIC ou laboratório (50 m2 e três 

frentes de bancada) e a sala de projeto (75 m2 e uma frente de bancada). A Parque Escolar explicita 

também a configuração e organização de espaços específicos para o ensino de cursos especializados 

como: o curso de eletricidade/eletrónica; cursos de informática e cursos de mecânica. 

269  A Parque Escolar indica diferentes áreas para os vários espaços destinados ao ensino das artes: sala 

de desenho, sala de ET e sala de EVT (75 m2), sala de EV (90 m2) e oficina de artes (100 m2). 

270  O Programa indica dimensões base para as salas de aula normais (50 m2), sala de aula de pequenos 

grupos (20 a 40 m2) e para sala de aula de grupos grandes (100 m2), tendo todas o pé-direito mínimo 

de 2,70m. 

271  Todas as salas de aula devem prever uma tela de projeção sobre quadro branco na inexistência de 

quadro interativo e placares expositivos. 

272  As salas de aula devem ser compostas por mesas individuais possibilitando versatilidade na 

configuração destas e promovendo diferentes métodos de aprendizagem. 

273 As soluções propostas resultam de uma análise dos currículos escolares, de desenvolvimentos 

recentes na conceção de espaços escolares, nomeadamente no Reino Unido, e da reflexão conjunta 

entre de vários especialistas. 
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(…) em ambientes apropriados, adaptáveis e estimulantes (…), como também a 

contribuir para despertar o interesse e o envolvimento dos alunos para conteúdos 

de valência cientifica.”274. Nesse sentido, os laboratórios devem ser configurados aos 

pares possibilitando uma sala de apoio e preparação comum275, com visibilidade para 

ambos os laboratórios e um espaço de arrumos individual. As bancadas de trabalho 

devem ser amovíveis, possibilitando a organização espacial flexível, enquanto as 

bancadas fixas nas paredes laterais devem ter acesso a pontos de água e armários de 

arrumação sob estas. 

O ensino experimental de artes276 também tem indicações para a organização 

espacial, prevendo bancadas com acesso a pontos de água, armários até ao teto, 

quadros brancos e interativos, placares expositivos e ainda estiradores individuais 

permitindo diferentes configurações. As salas de tecnologia de informação e 

comunicação (TIC), tal como as salas de aula e as de artes devem ter quadro branco 

e interativo, bancadas periféricas e bancadas de trabalho com acesso a equipamento 

tecnológico. Complementarmente, estes devem ser suportados por espaços de 

oficinas associados a espaços de apoio, arrumo e salas de projeto.  

O Programa previa a estratégia de transparência nos espaços destinados ao 

ensino especializado pretendendo difundir uma cultura científica, tecnológica e 

artística à escola, “… de modo a que a comunidade escolar não só tenha 

conhecimento da sua existência, mas que possa tirar partido da sua presença, (…) 

e deste modo estimular a atenção e o interesse dos alunos para este tipo de 

aprendizagem.” 277.     

Salienta-se de seguida o Núcleo de biblioteca/Centro de Recursos, que pela 

sua localização privilegiada na relação com o conjunto do espaço escolar, assume-

se como “… o centro funcional e simbólico da escola.”278 e “… o coração da 

escola…”279, correspondendo aos princípios funcionais, de dimensão e de conforto 

 
274  PARQUE ESCOLAR, E.P.E. – Manual de projecto: Arquitectura. (p. 56). 

275  Na inevitabilidade de emparelhar, o laboratório deve ter acesso a uma sala de apoio sem utilização 

de escadas, num raio de 20 metros. 

276  O núcleo de artes deve ter acesso a uma sala de preparação e apoio, com cerca de 25 m2. 

277  PARQUE ESCOLAR, E.P.E. – Manual de projecto: Arquitectura. (p. 16). 

278  Idem. (p. 17). 

279  Idem. (p. 44). 
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ambiental estabelecidos pelo PRBE. Nesse sentido, o espaço da biblioteca afirma 

uma grande flexibilidade, possibilitando diversas atividades, assegurando a 

utilização inclusiva e adaptando-se “… no tempo a novas solicitações decorrentes 

do crescimento populacional e de alterações curriculares e tecnológicas, mediante 

alterações pouco dispendiosas.”280. O valor simbólico procura ser disseminado 

através de um espaço de trabalho aberto e confortável, investindo na acessibilidade 

física e visual, fomentando “… a sua utilização e difundir uma prática de 

aprendizagem.”281.  

A biblioteca deve ser organizada por cinco áreas, reconhecendo-lhe diversas 

funções e atividades. A Área Nuclear constituída por quatro zonas distintas: a zona 

de acolhimento referente à área de atendimento, ajuda e serviço, normalmente 

localizada junto à entrada com controlo visual; a zona de leitura informal, localizada 

perto da entrada; a zona de consulta de documentação deve fomentar apoio ao 

trabalho de grupo e individual, e acesso aos diferentes suportes de informação; por 

último a zona de consulta e produção multimédia deve assegurar o acesso a 

equipamentos informáticos e apoiar o trabalho individual e de grupo. 

Complementarmente, a Sala TIC de apoio à biblioteca carateriza-se pelo seu uso 

polivalente destinado à apresentação de multimédia, de apoiar as atividades 

curriculares de grandes grupos e devendo possibilitar o acesso ao exterior. A Área 

expositiva refere-se a um espaço destinado à exposição temporária de conteúdos 

temáticos devendo se posicionar na zona de circulação e com acesso à área nuclear. 

As duas últimas áreas são a Área de gestão e do tratamento documental e a Área de 

armazenamento, sendo que a primeira assegura um espaço para o trabalho da equipa 

de funcionários e o tratamento documental tendo acesso visual à zona pública da 

biblioteca. 

O Núcleo de Espaços Desportivos constitui-se pelos espaços destinados ao 

ensino da educação física e do desporto, incorporando o ginásio, pavilhão 

polidesportivo, normalmente consequente de uma modernização e remodelação do 

preexistente, os campos desportivos cobertos e descobertos, e as zonas de balneários 

 
280  PARQUE ESCOLAR, E.P.E. – Manual de projecto: Arquitectura.  (p. 17). 

281  Idem. (p. 44). 
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que devem ser associadas aos anteriores facilitando a sua utilização.   

  Os balneários282 associados às áreas desportivas devem ter zonas separadas 

masculinas e femininas, sendo que estes são igualmente compostos por duas áreas 

opostas de entrada (sujo) e saída (limpo), duas zonas de vestiário, instalações 

sanitárias e uma zona de duches comuns.  

O conjunto de espaços que diligencia a relação alargada a toda a comunidade 

escolar constituindo condições que promovem a concentração de atividades sociais 

e de convívio, denomina-se de Núcleo de Espaços Sociais e de Convívio. Este é 

constituído por um conjunto de quatro núcleos que asseguram diferentes funções: 

sala de alunos (núcleo dos alunos), sala polivalente/auditório (espaço polivalente), 

loja de conveniência e bar/cantina (espaço de alimentação). O Núcleo dos Alunos 

procura criar uma grande flexibilidade funcional possibilitando a polivalência 

espacial e o conforto funcional e ambiental283 necessário para o uso intenso por parte 

dos alunos, em particular nos intervalos, encerramento das atividades letivas e 

perspetivando a utilização nos períodos de fins de semana e férias escolares. A sala 

de alunos é constituída por quatro áreas: a área nuclear polivalente equipada de 

mobiliário transportável e capaz de proporcionar condições para a aprendizagem 

informal e o convívio; a área informativa com expositores, quiosques virtuais ou 

bancadas com acesso à internet; a associação de estudantes284; e uma área coberta 

exterior. Devido ao uso prolongado do núcleo de alunos, também a Loja de 

Conveniência associada às áreas de livraria/papelaria e a reprografia devem ser 

inseridas neste conjunto. Este conjunto de espaços deve se inserir na confluência de 

percursos, assumindo uma posição central e garantindo vigilância. O Espaço 

Polivalente potência o acontecimento de atividades que envolvem várias pessoas, 

como assembleias, eventos e convívio, devendo ser uma zona de fácil acesso pelo 

exterior, podendo ser independente face aos restantes espaços escolares. O espaço 

 
282  Os balneários devem ter o equipamento mínimo de quatro duches individuais e oito coletivos para 

casa sexo, enquanto as instalações sanitárias devem nas masculinas ter duas sanitas, quatro urinóis 

e quatro lavatórios, e nas femininas quatro sanitas e seis lavatórios. 

283  O conforto ambiental neste espaço afirma-se de extrema importância devido ao ruído provocado 

pela concentração de pessoas, nomeadamente alunos, e das atividades de lazer e convívio que o 

espaço fomenta. 

284  A associação de estudantes deve localizar-se numa área de confluência e com visibilidade para o 

espaço polivalente. 
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deve suportar a instalação de uma bancada retrátil285, permitindo a polivalência do 

espaço e possibilitando atividades como ginásio, sala de dança, sala de convívio e 

exposições. Deve ainda, existir o acesso a instalações sanitárias sem comprometer a 

total separação dos restantes espaços da escola. Devido ao seu uso esporádico, o 

Programa assume que “… nem sempre se justifica a construção de um espaço com 

caraterísticas de auditório (com custos de construção, equipamento e manutenção 

elevados), podendo estas atividades serem suportadas em espaços multifuncionais, 

i.e., reconvertíveis, com base em estratégias de flexibilidade …”286. Por último, o 

Espaço de alimentação composto pelos espaços da cantina e do bar, procura que as 

áreas associadas a estas funções sejam capazes de garantir polivalência, 

possibilitando o seu uso fora do horário previsto para o funcionamento da 

alimentação, preferencialmente na contiguidade da sala do aluno.  

O quinto núcleo funcional, Núcleo de receção287, gestão/administração e 

atendimento geral centra-se nos espaços que representam a face pública da escola 

“… e como tal é importante que estes espaços sejam visualmente agradáveis e 

transmitam sinais que permitam reconhecer o ambiente e a “visão” da escola.”288. 

Os espaços administrativos289 afirmam-se como a área de contacto com a face 

institucional da escola, devendo decorrer de uma transparência espacial entre os 

vários setores de atendimento e dos utilizadores, diligenciando paralelamente a 

tipologia de open space para as áreas de trabalho, associando-as às zonas de arquivo. 

A secretaria290 deve ser configurada por uma zona de espera com acesso público, 

uma área de atendimento e trabalho com postos individuais, uma zona privada de 

 
285  Para a introdução da bancada retrátil, o Programa indica a área aproximada de 250 m2 para o espaço 

de sala polivalente/auditório e capacidade mínima de 200 pessoas. Prevê-se, simultaneamente que 

a escola suporte no seu programa curricular, cursos de expressão dramática, os espaços atribuídos 

a essa função devem estar próximos da sala polivalente/auditório. 

286  PARQUE ESCOLAR, E.P.E. – Manual de projecto: Arquitectura. (p. 18). 

287  Na entrada da escola deve ser prevista uma portaria com um compartimento para o funcionário, 

arrumos e umas instalações sanitárias. 

288  PARQUE ESCOLAR, E.P.E. – Manual de projecto: Arquitectura. (p. 19). 

289  Salienta-se, também, que deve ser considerado a localização e a visibilidade dos dispositivos de 

exposição da informação, como painéis informativos e “quiosques” informáticos, na conceção 

espacial. 

290  As áreas previstas para a área de secretaria são: espaço de trabalho/atendimento (60 m2); área de 

espera (9 m2); atendimento SASE (6 m2) e a zona privativa (18 m2). 
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reunião e trabalho para a chefia dos serviços administrativos com acesso visual e 

físico à zona de atendimento, um espaço de atendimento especializado da SASE e 

uma área de arquivo. 

O Núcleo da Direção deve ser posicionado numa centralidade e visibilidade 

face às restantes funções, promovendo o acesso facilitado da equipa diretiva aos 

diferentes espaços, devido à sua responsabilidade direta no funcionamento da escola.  

A área destinada à direção da escola deve integrar espaços variados como gabinetes 

de trabalho individuais, salas de reunião articulados aos gabinetes de trabalho e áreas 

de atendimento e receção com acesso público. A área de espera associado ao 

secretariado da direção deve, se possível, ter ligação à secretaria. 

Considerando que a atividade do docente transcende o espaço da sala de aula 

e da relação com os respetivos discentes, o Núcleo de Docentes prevê acomodar 

espaços que facilitem as restantes valências do trabalho docente291 e paralelamente 

possam reunir, socializar e descontrair com os colegas. Neste contexto, torna-se 

necessário a inclusão de cinco tipologias de espaços: espaços de pausa, normalmente 

denominado de sala dos professores, numa área central da escola e fomentando um 

espaço sossegado, confortável e atrativo; gabinetes de trabalho organizados por 

departamentos, com capacidade de arrumação e, é aconselhável a proximidade com 

o centro de recursos; salas de reunião e formação associadas aos gabinetes de 

trabalho; áreas de atendimento aos pais e encarregados de educação; e por último 

instalações sanitárias de uso exclusivo. 

Paralelamente, o Núcleo de funcionários destina-se à concentração de 

espaços de uso exclusivo dos funcionários da escola, integrando uma sala de pausa 

com copa e área de vestiário, associados a duas instalações sanitárias. 

Por último, o Núcleo Destinado a Formação de Adultos e Certificação de 

Competências292, contribui para a realização das atividades referentes à formação de 

adultos. O seu posicionamento deve ser de fácil acesso ao exterior e à entrada da 

 
291  Para além das atividades dentro do espaço de sala de aula, os professores desenvolvem outras 

tarefas como o planeamento e preparação de aulas, a avaliação de trabalhos, a transmissão de 

informação aos encarregados de educação e a participação em ações de formação continua (PPAF). 

292  Para a reutilização dos recursos numa perspetiva sustentável, as áreas de trabalho podem ser as 

salas de aula normais, visto que o programa de ensino adulto funciona maioritariamente fora do 

horário letivo. 
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escola, prevendo a capacidade de autonomização face à restante escola e próximo da 

biblioteca, bar e auditório. O núcleo deve ser composto por gabinetes de trabalho, 

sala dos formadores, arquivo, salas de reunião e formação associadas aos gabinetes 

de trabalho e áreas que possibilitem a receção e o atendimento. 

O modelo de intervenção aposta na articulação dos diferentes setores 

funcionais através da adaptação e integração do conceito de learning street, onde a 

aprendizagem informal assume o principal mote orientador - Núcleo de 

aprendizagem informal. Este núcleo consiste na sucessão de espaços e “… constitui 

o ponto de convergência de percursos e de atividades escolares (learning street), 

devendo ser encarado como uma zona de utilização alargada a toda a comunidade 

escolar.”293. A learning street assume-se como um elemento estruturador, 

aglutinador das várias construções e capaz de articular um conjunto de funções, e 

ainda, de proporcionar condições espaciais para a realização de atividades 

diversificadas.   

O arquiteto Herman Hertzberger294 idealiza e introduz este conceito nos anos 

60 na escola de Montessori, em Delft, Holanda. A identidade do corredor como 

elemento de distribuição e circulação, “… que era originalmente um espaço de 

passagem é agora um espaço de estar.”295, apropriando novas funções e forma, 

conectando espaços interiores e exteriores, proporcionando novas e diversificadas 

valências, experiências e onde, essencialmente se partilha conhecimento. Nesse 

sentido, o “… percurso deve ser facilmente legível e identificável e os espaços que 

lhe estão associados devem dispor de boas condições de acessibilidade visual, 

potenciando condições de vigilância natural.”296.  

 
293  PARQUE ESCOLAR, E.P.E. – Programa de Modernização das Escolas destinadas ao Ensino 

Secundário. (p. 23). 

294   Herman Hertzberger (1932- ), arquiteto holandês formado em 1958 no instituto holandês Delft 

University of Technology, onde lecionou entre 1970 e 1999. Reconhecido pelas suas obras 

construídas, salientando-se a escola de Montessori, Delft (1966-70), o edifício de oficinas de 

Central Beheer, Apeldoorn (1972) e o Chassé Theater, Breda (1995), e pela sua obra escrita 

destacando-se Lessons for students in architecture (1991), Space and the architect: lessons in 

architecture 2 (1999) e Space and learning (2008). 

295  HERTZBERGER, Herman - Space and learning. Lessons in architecture 3. (p. 113). 

296  PARQUE ESCOLAR, E.P.E. – Manual de projecto: Arquitectura. (p. 16). 
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fig. 25_ esquema dos Níveis de hierarquização funcional, complementa o Modelo Conceptual, identificando a 

hierarquia da reorganização dos grupos funcionais e a relação com a comunidade extraescolar. 

fig. 24_ o conceito de learning street é potenciador da introdução da aprendizagem informal no espaço escolar_ 

escola Apollo, Holanda (arquiteto Herman Hertzberger). 
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Reconhece-se, ainda, a introdução dos Núcleos Museológicos ou Espaços da  

memória e do conhecimento como área integrada na aprendizagem informal, 

destinados à preservação e exposição do património das escolas297. Desenvolveu-se 

uma organização capaz de aproveitar e ocupar os espaços museológicos das escolas, 

através de dois anéis: o anel externo (anel da memória) constituído por armários 

vitrina com os objetos expostos; e o anel interno (anel do conhecimento) formado 

pelas costas dos armários, concebendo uma superfície para receber exposições. Este 

espaço destina-se ao encontro, debate e apresentação, permitindo “… não só a 

reutilização dos espaços museológicos como estimular a construção de exposições 

e narrativas interdisciplinares a partir dos espólios existentes e agora 

evidenciados.”298. 

Complementarmente, a Parque Escolar elabora um segundo diagrama que 

define os níveis de hierarquização funcional, pretendido para a organização espaço-

funcional das novas escolas secundárias. São definidos cinco níveis de 

hierarquização dos grupos funcionais, considerando reconhecer a visibilidade e 

acessibilidade às diferentes áreas que constituem a escola.  

Paralelamente, reconhece-se a afirmação de dois anéis interligados, 

verificando que na sua interseção se define o espaço destinado às atividades 

informais - aprendizagem informal. O primeiro anel, determinado pelas áreas de 

receção, administração, formação de adultos, espaços desportivos, auditório e sala 

polivalente, espaços destinados aos funcionários, a biblioteca, espaço da memória e 

do conhecimento, sala de alunos, loja de conveniência e a área destinada ao bar e 

cantina, integra os primeiros quatro níveis de hierarquia, prevendo possibilidade de 

uma maior acessibilidade à comunidade escolar e extraescolar. O segundo anel, 

composto pelos grupos funcionais da aprendizagem formal e dos espaços destinados 

aos docentes, constitui o quinto nível de hierarquização. 

O diagrama reforça a centralidade das áreas destinadas ao ensino informal 

em relação com o núcleo da aprendizagem formal, onde se aposta numa posição de 

resguardo e privacidade face às áreas mais públicas da escola destinadas à abertura 

 
297  A maioria das escolas continham património, como materiais zoológicos e geológicos, materiais 

didáticos e pedagógicos em desuso e instrumentos científicos. 

298  PARQUE ESCOLAR, E.P.E. – Manual de projecto: Arquitectura. (p. 79). 
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para a comunidade escolar e extraescolar, correspondendo ao último nível da 

hierarquia funcional. Consolida-se, novamente, a posição central e a importância da 

biblioteca no contexto da escola, sendo um dos espaços previstos a assumir a relação 

com a comunidade.  

Paralelamente, o terceiro nível de hierarquia, constituído pelos espaços 

desportivos e de formação de adultos, destaca-se pela sua autonomia curricular 

podendo estes não integrar a lógica do edifício único. Especificamente as áreas 

desportivas devem ser acessíveis por entradas próprias possibilitando o uso dos seus 

espaços pela comunidade exterior, podendo decorrer de uma dependência dos 

restantes espaços da escola. 

Admite-se que os modelos espaciais assumem uma complexidade na 

caraterização das soluções arquitetónicas, procurando idealizar uma forma e 

organização do espaço escolar, mas não uma imagem definida deixando espaço para 

a interpretação e criatividade. Atendendo a essa condição coloca-se um desafio 

enorme à arquitetura na adaptação destes modelos correlacionados com a 

transformação física dos edifícios preexistentes.  

Face às questões enunciadas reconhece-se que a reorganização espaço-

funcional está intimamente relacionada com uma reforma educativa e ideais de 

índole pedagógica “…que visam transformar significativamente os modos de 

ensinar e aprender, na definição de um renovado conceito de escola, tendo sido, 

também, este ideal que despoletou e estimulou a transformação dos edifícios 

escolares.”299.  

A intervenção nos edifícios considera uma estratégia que ultrapassou o 

melhoramento das condições físicas procurando se afastar de um programa-tipo, 

considerando um projeto capaz de fomentar uma reforma educativa, sensível às 

necessidades pedagógicas das várias comunidades escolares e, simultaneamente 

responder aos novos princípios pedagógicos impostos às escolas de todo o País, 

sendo fundamental assegurar  “… um sentido de coesão, isto é, criar uma escola que 

seja coerente no seu todo, que assegure uma grande variedade de atividades e que 

 
299  COSTA, Jéssica; SANTOS, André - ESPAÇO ESCOLAR: A Reorganização Espaço-Funcional 

na Construção de uma (nova) Identidade. (p. 43). 
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possa manter a sua identidade, sem perder contudo a capacidade para acolher 

atividades por vezes díspares.”300.      

  

 

  

 
300  BLYTH, Alastair; ALMEIDA, Rodolfo – “Preservar a cultura para o futuro”. In NEVES, José 

Manuel (ed.) - Heritage. Between Time and Movement. Lyceu Passos Manuel. (p. 61).  
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fig. 26__ as intervenções contemporâneas, no âmbito do PMEES corresponderam a uma profunda transformação do 

significado do ambiente de aprendizagem e, consequentemente da imagem e organização dos espaços da escola_ 

escola secundária da Trofa (arquitetos Camilo Cortesão, Hugo Araújo e Mercês Vieira). 
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“… a resposta destas escolas exigiu assim repensar os espaços 

existentes, adaptando-os de forma a obter uma melhor resposta, 

centrada na aprendizagem e nos modos como se aprende.”301 

 

Identificados as orientações e os objetivos estabelecidos pela Parque 

Escolar, tornou-se imperativo a introdução de casos de estudo, especificamente 

escolas intervencionadas no âmbito do PMEES, pretendendo compreender, 

aprofundar e esclarecer as várias temáticas e conceitos defendidos e expostos nos 

capítulos iniciais. 

Nesse sentido, pretende-se fomentar uma análise, decorrente de uma visão 

aproximada às escolas reabilitadas, assegurando uma leitura comparativa entre o 

estado anterior à intervenção e os resultados do processo de modernização.  

 

 

 

 

*** 

Nesse contexto, abordar-se-á neste capítulo, Intervenções 

Contemporâneas, as três etapas introdutórias que caraterizam a investigação dos 

casos de estudo. 

Os subcapítulos, Metodologia para a definição dos casos de estudo e 

Sistema de leitura e descrição dos casos de estudo desenham a estratégia 

desenvolvida para a escolha e leitura introdutória das escolas escolhidas a integrar a 

investigação. Os restantes subcapítulos referem-se à análise individual de cada 

escola. 

 

  

 
301  HEITOR, Teresa – “Modernizar as escolas do ensino secundário”. In PIMENTA, Joana (coord.) 

– Escolas Secundárias – Reabilitação. (p. 19). 
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fig. 27_ representação dos espaços destinados à aprendizagem informal do universo de estudo. 
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5.1 METODOLOGIA PARA A DEFINIÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO 

 

Esta investigação tem como objetivo estudar e analisar o atual parque escolar 

português, focando-se na operação de reabilitação e transformação contemporânea, 

que se desenvolve ao abrigo do PMEES.  

A partir da análise e leitura do universo constituído pelas 74 escolas302, 

localizadas a norte do país, integradas no projeto de investigação ESCOLAS: 

Complexidade e Interpretação, torna-se necessário definir os edifícios escolares que 

se entendem pertinentes para a discussão da temática proposta e que constituirão os 

casos de estudo. O processo de seleção foi alicerçado no conhecimento, adquirido 

na participação daquele projeto e complementarmente, na análise prévia da 

totalidade das 74 escolas, assegurando uma visão de conjunto, que ampliou a 

capacidade de as entender.  

O presente trabalho socorre-se de casos de estudo na estrutura e metodologia 

desta, considerando-se indispensável para a compreensão das atuais estratégias e 

processos de modernização do espaço escolar, que procuram dar resposta aos 

requisitos pedagógicos e arquitetónicos requeridos às escolas públicas. Neste 

contexto, a expectativa é a de verificar o impacto da reorganização espaço-funcional 

como estratégia de relação entre os objetivos pedagógicos e a reestruturação 

identitária dos espaços escolares.  

Nesse sentido, reconhece-se que os casos de estudo devem verificar uma 

profunda transformação da relação entre os espaços e as funções que os ocupam, e 

simultaneamente, sejam capazes de representar diversas abordagens e, 

consequentemente resultados diferenciados, refletindo o mesmo Programa. 

Em resposta aos princípios estabelecidos, instituíram-se quatro critérios, que 

estruturam o processo de seleção, sendo que os dois primeiros classificam a 

intervenção arquitetónica e os dois últimos identificam e consideram os valores 

absolutos de cada uma das escolas intervencionadas. 

 
302  Representadas nas páginas 135 e 137 pelas imagens que refletem o ambiente de cada escola, 

especificamente dos espaços destinados à aprendizagem informal e se existente da estrutura de 

learning street. As 74 escolas estão dispostas por sequência pelas duas páginas, sendo que na 

primeira estão representadas as primeiras 37 e na segunda as restantes. 
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fig. 28_ representação dos espaços destinados à aprendizagem informal do universo de  estudo. 
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Tendo em conta que a escolha dos casos de estudo está intrinsecamente 

relacionada com a significância da reorganização espaço-funcional na 

reestruturação do edifício escolar contemporâneo, o primeiro critério analisa a 

relevância da reorganização espaço-funcional na construção de uma nova 

identidade para o espaço escolar, fator necessariamente explorado pela leitura 

comparativa com o estado anterior à intervenção. 

O segundo critério confronta a organização funcional e o sistema de 

circulação na relação com os espaços da escola, especificamente os de natureza 

mais social e os destinados ao ensino formal. Procurando de forma intuitiva 

compreender a correspondência da intervenção com os objetivos do Modelo 

Conceptual.  

Constata-se que as intervenções do mesmo autor, recorrentemente assumem 

semelhanças no procedimento de interpretação e implementação do Programa e nos 

resultados arquitetónicos. Paralelamente, considera-se que as diferentes tipologias 

das preexistências se avocam como valores decisivos na configuração das soluções 

arquitetónicas. Importa igualmente reconhecer que o estado original da escola não 

existe meramente do seu valor absoluto, dependendo sobretudo do juízo critico do 

autor, na interpretação das caraterísticas, valores e disponibilidades das 

preexistências. Assim, propõe-se que, de forma a enriquecer a investigação, a análise 

assegure um sentido de diversidade, pelo que se pretende convocar e comparar 

diferentes tipologias de edifícios originais, e, simultaneamente, autores 

diferentes, desenhando-se os dois últimos critérios. 

Neste sentido, e após a análise de cada um dos 74 edifícios escolares, 

segundo aqueles critérios, o processo de conhecimento foi sintetizado numa tabela 

que assegura a comparação entre os valores absolutos e os relativos de cada escola. 

Torna-se, assim, oportuno esclarecer as quatro etapas que a caraterizam, sendo a 

primeira etapa materializada pela barra (de 0 a 5 em intervalos de 0,5), expressa a 

legitimidade do primeiro critério no universo das 74 escolas. As 38 escolas 

(assinaladas a preto) que atingiram quatro valores são, agora na segunda etapa, 

analisadas perante o segundo critério, igualmente materializado por uma barra de 

intensidade (de 0 a 5 em intervalos de 0,25). A terceira, toma em consideração as 16  

 



ES. Martins Sarmento
ES. Trofa

ES. Artística Soares dos Reis
ES. Canelas

139

fig. 29_ representação da localização dos casos de estudo no território nacional
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escolas (assinaladas a preto) que, na segunda etapa atingiram quatro valores, 

verificando e sinalizando em cada autor a escola de pontuação mais elevada. 

Procura-se finalmente determinar quais das 18 escolas, (assinaladas a preto) 

obtiveram a pontuação mais elevada em cada tipologia, conciliando estas com a 

desejada diversidade de autores. Perante a análise dos edifícios escolares, são 

evidenciados aqueles que formam as condições necessárias para integrar a 

investigação. 

  Assim, e considerando o processo de seleção, definem-se como casos de 

estudo (assinalados a bordeaux) desta reflexão as seguintes escolas: 

 

 Local Tipologia Autor original Autor PE 

ES Artística 

de Soares dos 

Reis Porto 

Escola 

industrial e 

comercial 

(MOP/JCETS) 

António José 

Pedroso 

(1970) 

Carlos Prata 

Nuno Barbosa 

(2008) 

ES Martins 

Sarmento Guimarães 

Liceu 

(MOP/JCETS) 

Luís Benavente 

(1962) 

Carlos 

Guimarães 

Luís Soares 

Carneiro 

(2011) 

ES Trofa Trofa 

Pavilhonar 

base técnica 

Augusto 

Brandão 

(1982) 

Camilo 

Cortesão 

Hugo Araújo 

Mercês Vieira 

(2011) 

ES Canelas Canelas Pavilhonar 3x3 

Maria do 

Carmo Matos 

(1987) 

André Santos 

(2011) 

 

Nas duas páginas seguintes apresenta-se a tabela que sintetiza a metodologia 

de análise e definição dos casos de estudo. 
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fig. 30_ tabela que representa a metodologia para a definição dos casos de estudo. 



142 
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5.2. SISTEMA DE LEITURA E DESCRIÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO 

 

Neste capítulo procura-se identificar as caraterísticas fundamentais do 

estado anterior e posterior ao processo de modernização no âmbito do PMEES, 

pretendendo apresentar cada um dos casos de estudo como um momento introdutório 

antes da investigação e análise aprofundada no capítulo seguinte. 

Esta condição será analisada a partir da leitura das peças desenhadas dos 

projetos, colocando em comparação a preexistência e o espaço escolar depois da 

intervenção, possibilitando o confronto e a verificação da transformação diligenciada 

pela reorganização dos espaços e das suas funções. Considera-se fundamental 

assegurar uma chave de leitura coerente e transversal às diferentes intervenções, 

procurando aproximar e constituir uma leitura rigorosa e assente em critérios 

uniformes. 

A informação síntese de cada projeto será organizada em dois momentos: a 

escola original e a escola atual. Para uma melhor compreensão do processo de 

transformação, os desenhos síntese acompanham o texto que descreve a intervenção 

contemporânea.  

A informação de cada escola é apresentada, primeiramente por plantas 

síntese à escala 1/5000, esclarecendo a implantação anterior e posterior à 

intervenção, bem como o processo de transformação entre o edifício reabilitado e o 

novo, apresentando a sequência: implantação preexistente; implantação proposta; 

esquema do confronto entre o edifício preexistente e o proposto; imagem aérea 

preexistente; imagem aérea da intervenção. No primeiro e segundo esquema, as áreas 

a cinza-escuro representam o edificado e a cinza-claro os espaços exteriores 

cobertos. No terceiro, o cinza-escuro representa a construção nova e o cinza-claro a 

construção reabilitada. O quarto e quinto esquema, representa em imagem satélite a 

implantação da escola anterior e posterior à modernização dos espaços. Em todos os 

esquemas a linha bordeaux indica o limite exterior do lote escolar.  

Num segundo momento, os casos de estudo são apresentados pelas plantas 

dos diferentes pisos da escola, à escala 1/3000, identificando primeiramente os 

grandes grupos funcionais que constituem o espaço escolar, seguindo a chave de 
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leitura apresentada no final desta página. Por último, apresentam-se ainda os 

desenhos que caraterizam o sistema de circulação (a cinza-escuro) e a relação com 

os espaços (cinza-claro), assinalando-se os acessos principais e secundários da 

escola (circunferência a bordeaux). 

Os desenhos apresentados foram efetuados com base nos desenhos e 

elementos gráficos cedidos pelos autores dos projetos, tendo sido adaptados, visando 

adequar-se à apresentação pretendida. 
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fig. 31_ vista da implantação da escola comercial Oliveira Martins, verificando-se a individualidade dos dois corpos, 

ligados pela galeria exterior. 

fig. 32_ a entrada na escola fazia-se através de umas escadas, visto que o edifício se implantava num talude 

afastando-o do espaço público. 
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 5.3. ESCOLA SECUNDÁRIA ARTÍSTICA DE SOARES DOS REIS 

 

 A escola original  

 

A escola secundária Artística de Soares dos Reis assume-se como um caso 

de estudo particular, visto que a intervenção, em vez da reabilitação do edifício onde 

se instalava a escola, implantado no quarteirão definido pela interseção da rua da 

Firmeza e da rua D. João IV, decorreu da reabilitação e reinstalação no edifício 

devoluto da escola comercial Oliveira Martins. Tendo em conta, que a escola 

original, antiga fábrica de chapéus desativada, que ao longo dos anos foi alterada e 

transformada adaptando-se às necessidades da escola, encontrava-se comprometida 

pela falta de espaço, surgiu o sentido de oportunidade na deslocação desta escola 

para outro local. No lote da escola Oliveira Martins, reuniam-se as condições 

necessárias para a reabilitação e construção de um novo edifício, com dimensão 

capaz de satisfazer as necessidades da escola secundária Artística de Soares dos 

Reis. Face à singularidade da intervenção, estudar-se-á o edifício reabilitado, 

correspondendo à única intervenção que não teve de articular nem fasear o processo 

de construção, já que não interferiu com o funcionamento letivo. 

O edifício da escola Oliveira Martins fazia parte do conjunto de escolas 

construídas no âmbito do Plano de 47, tendo sido coordenado em 1966, pelo 

arquiteto António José Pedroso. Inaugurada em 1970, a escola situava-se no centro 

consolidado da cidade do Porto, implantada no interior de um quarteirão com caráter 

habitacional e com nenhum relacionamento com os eixos viários estruturantes do 

contexto urbano. O lote escolar encontrava-se numa condição interior, enfatizada 

pelo contacto exclusivo com a rua Major David Magno, onde se localizava a entrada 

no recinto escolar. O complexo escolar era constituído por dois edifícios paralelos, 

independentes e separados quer fisicamente, quer funcionalmente. Localizados nos 

dois extremos do lote, eram unidos por uma galeria exterior que acompanhava os 

espaços desportivos exteriores, que paralelamente funcionavam como recreio. 

O edifício que constituía frente urbana e onde se localizava a entrada da 

escola, albergava a totalidade do programa funcional, à exceção do ginásio, 

balneários, cantina  e  sala  polivalente  que  se  organizavam  no  segundo  edifício, 
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fig. 33_ os espaços letivos correspondiam a um ambiente estático. 

fig. 35_ o espaço de ginásio localizava-se no segundo 

piso do volume independente no centro do lote. 

fig. 34_ os espaços interiores não incorporavam 

espaços de aprendizagem informal, sendo que os 
corredores apenas suportavam as funções de 

circulação. 
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implantado no interior do recinto escolar. Com entrada pelo extremo sul da rua Major 

David Magno, o edifício principal assentava sobre um talude, afastando-o do limite 

do lote, sendo que o acesso era assegurado pelo elemento de escadas. Estruturado 

em três pisos, o piso da entrada era ocupado pelo átrio, a partir do qual se acedia aos 

serviços administrativos e de apoio, e ao corredor de distribuição para a secretaria, 

as salas de aula normais, um anfiteatro e um espaço de cantina. No primeiro piso 

encontrava-se a sala destinada ao trabalho e descanso dos professores, a biblioteca e 

salas de aula normais e destinadas ao ensino experimental laboratorial. O segundo 

piso organizava as salas de aula normais, um anfiteatro e uma sala TIC. 

O segundo corpo, numa condição interior do lote e sem visibilidade a partir 

do espaço público, suportava as funções de refeitório e da atividade desportiva, 

estruturando-se em três pisos. No piso térreo reuniam-se os balneários, a cozinha, os 

vários espaços de apoio e o espaço de refeitório. O primeiro e segundo pisos eram 

ocupados pelo ginásio, de pé-direito duplo, a bancada que se debruçava sobre o 

espaço desportivo, a sala polivalente, as áreas técnicas e de apoio, instalações 

sanitárias e uma área destinada a balneários femininos. 

Torna-se evidente a divergência morfológica entre os dois edifícios, 

enfatizada pelo único elemento de ligação, a galeria coberta, e a grande área não 

construída conformada pelas construções. Contudo, também uma discrepância 

programática consolidava a organização da escola, contribuindo para a distinção dos 

dois corpos, visto que o edifício em contacto com o contexto urbano se assumia como 

a “escola”, devido à sua imponência e expressão da ocupação do programa funcional, 

enquanto o segundo ocupava uma posição mais resguardada e secundária. O sistema 

de circulação do corpo principal funcionava através da introdução de um corredor 

central que articula os diferentes espaços e rematado nos topos por caixas de escadas 

que estabeleciam as articulações verticais. No segundo corpo, apesar das escadas se 

localizarem numa posição idêntica ao anterior, nos dois extremos não existe a 

transversalidade praticada no corpo principal. As escadas localizadas no extremo 

norte se relacionavam com as áreas de serviço e as escadas a sul acediam aos espaços 

de alimentação e de atividade desportiva. 
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fig. 39_ fotografia aérea da escola preexistente.
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fig. 40_ fotografia aérea da escola atual.

fig. 38_ esquema síntese do processo de transformação.

fig. 37_ planta de implantação da escola atual.fig. 36_ planta de implantação da escola preexistente.
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A escola atual  

 

“Cento e vinte e quatro anos depois renasce a expectativa. Um novo 

edifício, feito a pensar na escola, nos seus cursos, na sua vontade 

de crescer e dar resposta ao que o futuro vai anunciando no 

horizonte. Movimentaram-se vontades e cresceu a esperança. É 

agora! Sim, é agora que a Soares dos Reis vai rasgar os espartilhos 

que a sufocaram durante anos e lhe tolheram os movimentos.”303 

 

O projeto de modernização da escola secundária Artística de Soares dos 

Reis integra uma das quatro intervenções piloto do Programa, assumindo-se um 

caráter experimental de profunda reorganização espaço-funcional, correspondente à 

implementação dos ideais do PMEES. A intervenção foi coordenada pelos arquitetos 

Carlos Prata304 e Nuno Barbosa, durante o período de 2007 a 2008, sendo inaugurada 

em 15 de setembro de 2008. 

A antiga escola sofria de problemas funcionais, decorrentes de uma 

concentração e fraca hierarquização na distribuição dos espaços escolares. 

Atendendo às novas necessidades programáticas, funcionais e espaciais tornou-se 

necessário uma profunda reorganização espaço-funcional e, consequentemente a 

construção de novos corpos. Dado o aumento significativo do programa funcional, 

correlacionado com aumento expressivo da área de construção, sendo que cerca de 

55,4% do projeto é área nova, o espaço correspondente ao afastamento dos corpos 

existentes, que foram reabilitados, tornou-se ideal para a construção de novos 

volumes que suportassem a área construtiva necessária para dar resposta às 

necessidades funcionais e pedagógicas da escola.  

Nesse sentido, o projeto encontrou na readaptação dos edifícios existentes, 

na construção de novos e em demolições parciais a sua  base  para  a  construção da 

 
303  TEIXEIRA, Alberto – “Perspetivas de um presidente de conselho executivo”. In HEITOR, 

Teresa (coord.) – Escola artística de Soares dos Reis. (p. 7). 

304  A empresa responsável pela intervenção é a Carlos Prata Gabinete de Arquitectura e Serviços, 

Lda, fundada em 1985, pelo arquiteto Carlos Prata na sequência da sua atividade profissional 

liberal. 
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fig. 41_ plantas dos pisos evidenciando a reorganização das funções da escola.Piso -1

Piso 0

Piso 1

Piso 2

Piso 3



152 

 

nova escola.  A construção de dois novos edifícios paralelos aos corpos existentes e, 

perpendicularmente, um corpo de distribuição que estabelece a ligação entre todos 

os corpos, consagrou-se como o desenho da nova implantação.  

A relação que a escola estabelecia com o contexto urbano, tornou-se um 

aspeto a considerar, incidindo principalmente no “… modo como a escola se 

distancia do exterior, sendo delimitada por um muro com um gradeamento de altura  

significativa, implantando-se a uma cota mais alta, a que se acede por uma 

escadaria com uma imagem “monumental” e com um desenho que reforça a 

agressividade da pendente …”305. A nova implantação contribuiu para a deslocação 

da entrada principal, invertendo o momento de entrada na escola para o extremo 

oposto, acentuando a condição de interioridade urbana. Para atenuar essa condição 

explora-se a introdução de um corpo aglutinado ao edifício principal preexistente, 

destacando-o formalmente e simbolicamente, enfatizando a entrada na escola.  

Face às necessidades estabelecidas pela direção e pelo DREN, determinou-

se que o programa se destinava a 60 turmas, comportando cerca de 1380 alunos, 150 

docentes e 75 funcionários. A oferta pedagógica da escola constitui o ensino 

secundário, enquadrando cursos destinados ao ensino das artes e cursos 

profissionais. 

A intervenção decorre da introdução de dois novos volumes, que 

completando e agregando os dois edifícios originais, redistribuem as funções e, 

simultaneamente reduzem a condição isolada do segundo volume, que se encontrava 

no interior do lote, adquirindo uma posição de remate e integrando-se no conjunto. 

Reconhece-se a individualidade de cada corpo, salientando-se que o autor afirma que 

pretende que a solução “… que expresse a ideia de uma articulação equilibrada de 

diferentes volumes construídos em tempos e com objectivos distintos…”306. 

O volume principal, estruturado em quatro pisos, preservou a sua condição 

privilegiada, agravando a sua responsabilidade perante o espaço público com a 

introdução do acrescento do volume de entrada, e viu as suas funções originais 

redistribuídas com o novo corpo, que se localiza paralelamente a este. 

 
305  PRATA, Carlos – “Parque Escolar. Escola Secundária Artística Soares dos Reis. Estudo prévio. 

Memória descritiva”. (p. 6). 

306  Idem, ibidem. 
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fig. 42_ plantas dos pisos evidenciando o sistema de circulação na relação com os espaços interiores.Piso -1

Piso 0

Piso 1

Piso 2

Piso 3
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O novo corpo destaca-se formalmente do principal, afirmando a 

contemporaneidade da intervenção e, paralelamente é condicionado pelas “… 

exigências do programa das oficinas, impondo grandes áreas e uma articulação 

funcional bastante condicionada, pelo que o volume é mais profundo e quase tão 

extenso como o edifício existente, sendo, no entanto, mais baixo.”307, estruturando-

se em três pisos. Em conjunto, o corpo principal (exceto o piso térreo) e o novo são 

ocupados pelas funções letivas, caraterizadas pelas especificidades do programa 

pedagógico direcionado para a ensino das artes, sendo que a biblioteca e o auditório 

se localizam no prolongamento do segundo volume. No piso térreo, o edifício 

original é totalmente reestruturado em continuidade com o acrescento da entrada, 

suportando as atividades de secretaria, espaços de gestão e os espaços destinados aos 

docentes. O segundo novo corpo alberga a sala polivalente e os restantes espaços de 

apoio, relacionando-se visualmente com o último volume preexistente reabilitado, 

que se estrutura em dois pisos e mantêm as suas funções originais de refeitório, no 

piso térreo, ginásio e respetivos balneários no primeiro piso. 

O sistema de circulação foi totalmente reformulado, decorrente da 

demolição da passagem exterior coberta que relacionava os dois edifícios originais 

foi necessário explorar uma nova forma de congregar os volumes, visando um único 

edifício. Nesse sentido, esse elemento excecional pela sua ortogonalidade é agora 

redesenhado num eixo estruturante da circulação e da relação entre os corpos, 

aglutinando-os e onde surge o sentido de oportunidade para materializar e 

implementar o conceito da learning street. Complementarmente, os eixos de 

circulação perpendiculares distribuem a partir do eixo principal.  

Reforça-se a relação entre o corpo de entrada e o segundo corpo letivo com 

a introdução de duas caixas de escadas envidraçadas, resolvendo as circulações 

horizontais, aproximando as funções letivas, facilitando a circulação e o acesso 

rápido do grupo discente e docente e desenhando ainda os pátios exteriores, 

atualmente com funções de galeria de exposição. 

  

 
307  PRATA, Carlos – “Escola secundária Artística Soares dos Reis: uma vida nova”. In HEITOR, 

Teresa (coord.) – Escola artística de Soares dos Reis. (p. 21). 
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fig. 43_ vista aérea do Liceu de Guimarães, expondo a implantação dos edifícios na relação com o contexto urbano 

e as vias estruturantes da cidade. 

fig. 44_  vista do corpo principal a partir do pátio exterior, verifica-se que a relação com o espaço exterior é 

materializada por dois acessos no corpo principal. 
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  5.4. ESCOLA SECUNDÁRIA MARTINS SARMENTO 

 

A escola original 

 

O Liceu de Guimarães, constitui-se como um dos edifícios de referência da 

cidade de Guimarães, decorrendo de uma inserção urbanística cuidada e uma 

localização de charneira perante o desenvolvimento urbano, ocupando a totalidade 

de um quarteirão, circundado pela Alameda Professor Abel Salazar, a rua Dr. Carlos 

Malheiro Dias, a rua Raúl Brandão e a rua Dr. Eduardo Almeida, na proximidade do 

centro histórico. Nesse sentido, a relocalização da escola que ocupava os espaços do 

Convento de Santa Clara para um novo edifício (Liceu de Guimarães), proporcionou 

a consolidação do edifício escolar como elemento estruturador, capaz de promover 

o desenvolvimento urbano em redor. 

A construção do Liceu de Guimarães, enquadrou-se no Plano de 58, 

consolidando uma tipologia de edifício “…  que o Estado Novo tinha já amplamente 

experimentado e difundido, onde tradicionalismo, solidez e monumentalidade 

estavam presentes, sempre com uma expressão pública ligada às aspirações do 

regime de então: severa e duradoura.”308. O projeto do arquiteto Luís Benavente de 

1958, constitui-se em consonância com as caraterísticas que estão na base da 

conceção deste modelo de edifício, sendo inaugurado em 1962. 

Contudo, a herança de implantação em torno de pátios, dos liceus do Estado 

Novo, é aqui minimizada, sendo que o complexo escolar não se desenvolveu em 

torno de um pátio fechado. O conjunto de corpos definia quatro espaços exteriores 

diferenciados, sendo dois na cota superior, possibilitando relação com os espaços do 

piso térreo, enquanto os últimos dois localizavam-se nas cotas mais baixas, 

destinando-se às práticas desportivas exteriores. 

Implantado num terreno retangular com entrada principal para a Alameda 

Professor Abel Salazar, o corpo principal assumia uma posição marcante perante o 

 
308  CARNEIRO, Luís Soares; GUIMARÃES, Carlos – “Parque Escolar. Escola Secundária Martins 

Sarmento – Guimarães. Projeto de execução. Memória descritiva.”. (p. 1). 
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fig. 46_ vista do segundo pátio onde se verifica as diferenças nas volumetrias dos corpos que constituem o edifício 

escolar. 

fig. 45_ vista do corpo que suportava as funções letivas, verificando-se o desfasamento entre a área construída do 

piso térreo e a do primeiro e segundo pisos. 
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contexto urbano, através do corpo paralelo à rua, com a sua caraterística fachada “… 

monumental (…) em granito, diante da qual foi realizada uma escadaria de vários 

patamares, no mesmo material, interligada com o portão principal que dá entrada 

a partir da via de acesso.” 309. Igualmente, o muro que define o lote, “… com pilares 

de granito, fechado com guardas em ferro …”310, assume-se como elemento 

marcante e simbólico perante a comunidade. Na rua Raúl Brandão localiza-se uma 

entrada de serviço. 

Face à substancial diferença de cotas do terreno, criaram-se duas plataformas 

onde pousavam os edifícios, paralelamente para a resolução das diferentes 

altimetrias das plataformas na relação com as ruas circundantes do lote, existia cerca 

de sete metros de terreno vegetal inclinado com árvores. O edifício único era 

composto por um conjunto de corpos paralelos e perpendiculares aos limites do lote, 

assumindo alinhamentos variados.  

O edifício principal face à sua simbologia perante o contexto urbano, 

compreensivelmente, assumia o programa social, administrativo e de apoio geral, 

articulado em dois pisos e uma pequena cave. O piso térreo incluía uma zona de 

entrada imponente que dava acesso ao primeiro pátio, associada aos espaços de 

secretaria e gabinetes articulados a instalações sanitárias, o bar, uma área destinada 

aos professores, a direção, a papelaria, a reprografia e ainda três salas de aula no 

extremo norte. A biblioteca, associada a salas de leitura, e as salas destinadas ao 

ensino experimental laboratorial ocupavam o primeiro piso. A cave constituiu uma 

solução de aproveitamento da inclinação do terreno, reunindo espaços de arquivo e 

de apoio como arrumos.  

O conjunto de corpos estreitos, longos e perpendiculares ao principal, 

articulavam-se em três pisos, sendo que maioritariamente, eram ocupados pelo 

programa letivo virado a sul, e a fachada norte ocupada pelo sistema de distribuição 

e acessos. O primeiro e segundo pisos eram constituídos por salas de aula normais, 

sendo que apenas o  piso  térreo  assumia  diferentes  funções. Na relação com o 

edifício principal, organizava uma sala de professores  e  uma sala   de  multimédias,  

 
309  CARNEIRO, Luís Soares; GUIMARÃES, Carlos – “Parque Escolar. Escola Secundária Martins 

Sarmento – Guimarães. Projeto de execução. Memória descritiva.”. (p. 2). 

310  Idem, ibidem. 
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fig. 47_ vista do pátio principal, verifica-se a pouca relação entre o espaço exterior com os edifícios que o 

conformam. 

fig. 48_ o espaço de recreio exterior possibilita o acesso ao edifício e, simultaneamente um espaço de convívio e 

encontro. 
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enquanto o corpo no topo nascente era ocupado pelas oficinas e “… utilizado como 

espaço complementar e de salas de aulas.”311. Ainda neste corpo, no piso térreo e no 

topo nascente era desenhado um espaço exterior coberto que funcionava como área 

de recreio na relação com o pátio exterior.  

Os dois últimos corpos que constituíam o Liceu de Guimarães, 

perpendiculares aos corpos anteriores, formavam uma separação entre os espaços 

exteriores e albergavam o programa destinado essencialmente, à prática desportiva. 

O corpo de apenas piso térreo relacionava o corpo de três pisos aos restantes. No 

primeiro localizavam-se os espaços de apoio, especificamente gabinetes, e no 

segundo situavam-se, no piso térreo, os ginásios de pé-direito duplo associados a um 

anfiteatro e, no piso inferior, acompanhando a inclinação do terreno situavam-se os 

balneários e vestiários, algumas salas de uso diverso e a cantina. As instalações 

sanitárias localizavam-se, maioritariamente, nos topos dos corpos relacionados com 

os elementos de acesso e distribuição.  

A articulação e acesso dos diferentes corpos era feita através de volumes 

com escadas que garantiam a distribuição e a permeabilidade interior pelos diferentes 

volumes que constituíam um único edifício.     

           

 

  

 
311  CARNEIRO, Luís Soares; GUIMARÃES, Carlos – “Parque Escolar. Escola Secundária Martins 

Sarmento – Guimarães. Projeto de execução. Memória descritiva.”. (p. 3). 



N N
N

fig. 52_ fotografia aérea da escola preexistente. fig. 53_ fotografia aérea da escola atual.

fig. 51_ esquema síntese do processo de transformação.

fig. 50_ planta de implantação da escola atual.fig. 49_ planta de implantação da escola preexistente.
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A escola atual 

 

“A estratégia geral foi a de manter o essencial das edificações 

existentes e, de facto, apenas os dois volumes térreos existentes 

foram demolidos, pois era nossa convicção de que a compacticidade 

máxima e a clareza da lógica interna do conjunto era um valor mais 

importante do que a estrita manutenção de todos os volumes. Caso 

contrário, implicaria, para cumprir o programa, uma excessiva 

extensão do conjunto, com a inevitável e concomitante redução de 

espaços exteriores que daí resultaria. A distribuição do programa e 

o acrescento ou crescimento dos novos corpos e espaços foram 

pensados em simultâneo.”312 

 

Com a abolição das diferentes tipologias de ensino nos anos 70, o Liceu de 

Guimarães assumiu uma nova denominação: escola secundária Martins Sarmento. 

Em 2009, começa o processo de intervenção no âmbito do PMEES, da autoria dos 

arquitetos Carlos Guimarães e Luís Soares Carneiro313. 

Reconhecem-se as boas condições físicas do edifício preexistente, contudo 

a intervenção procura estabelecer “… em termos de dimensão, de conforto, de 

infraestruturas tecnológicas, de adaptação a novos e diferentes modos de estar na 

escola, assim como a novas práticas didácticas (…). A intervenção que a PE está a 

promover, obedecendo a novos critérios e padrões de qualidade, visa redimensionar 

e diversificar o programa existente adaptando-o às necessidades actuais.”314. 

Atendendo às novas necessidades educativas e espaciais considerou-se que a 

organização espaço-funcional sofria de grandes limitações e que não cumpria os 

requisitos impostos à escola, salientando-se a falta de espaços letivos e sociais, a 

falta de hierarquização espacial, principalmente   no  piso  térreo  e  no  primeiro piso 

 
312  CARNEIRO, Luís Soares; GUIMARÃES, Carlos – “Parque Escolar. Escola Secundária Martins 

Sarmento – Guimarães. Projeto de execução. Memória descritiva.”. (p. 6). 

313  A empresa responsável pela intervenção é a Carlos Guimarães e Luís Soares Carneiro, Arquitectos, 

Lda., fundada em 1988, pelos arquitetos Carlos Guimarães e Luís Soares Carneiro. 

314  CARNEIRO, Luís Soares; GUIMARÃES, Carlos – “Parque Escolar. Escola Secundária Martins 

Sarmento – Guimarães. Projeto de execução. Memória descritiva.”. (p. 2). 
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fig. 54_ plantas dos pisos evidenciando a reorganização das funções da escola.Piso -1
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do corpo principal, decorrente da pouca distinção ou agrupamento das tipologias de 

funções. 

Considerando o valor patrimonial do Liceu de Guimarães, tornou-se 

imperativo que a intervenção preservasse e respeitasse a simbologia, identidade e 

memória do edifício original, bem como o local de implantação e alguns dos seus 

aspetos físicos, apesar da transformação ocorrida ser extensa e profunda. A 

preservação do muro exterior que delimitava o lote e a faixa permeável que 

relacionava com a área exterior da escola, as escadas que estão no alinhamento com 

a entrada principal e a sua fachada, ambas reabilitadas, tornaram-se elementos a 

preservar, tendo em conta que a sua imagem é uma forte referência à memória da 

instituição. Paralelamente, também o átrio de entrada foi alvo de uma operação de 

reabilitação, sendo preservado a aparência geral e os seus materiais, reconhecendo-

se, também, a reabilitação do espaço de biblioteca pela sua simbologia para a escola, 

apesar de ser ocupada por outra função. 

Face às necessidades estabelecidas pela direção e pelo DREN, determinou-

se que o programa se destinava a 60 turmas, cerca de 1380 alunos, 150 docentes e 

75 funcionários. A oferta pedagógica da escola integra o ensino secundário, 

enquadrando cursos cientifico-humanísticos e cursos profissionais. Dada a 

necessidade de reduzir custos e da expectativa imposta da reabilitação pela Parque 

Escolar, o projeto admite que a preservação da maioria da estrutura do Liceu de 

Guimarães tornou-se a estratégia, “… visto que a clareza lógica interna era essência 

no valor patrimonial …”315, tendo sido apenas demolidos dois volumes térreos, 

ampliados os preexistentes e construídos novos corpos.   

A intervenção e manutenção do edifício preexistente assumem-se fortes, 

sendo que os “… curtos prazos, a complexidade do trabalho, a imposição de 

métodos e processos específicos e exigentes colocam (…) desafios difíceis.”316. 

Em consonância com a lógica da composição original, a intervenção prevê 

a introdução de um novo volume com apenas funções letivas, um espaço destinado 

ao  ensino  de  desporto  coberto  rematando  o  alinhamento  do  corpo  principal e    

 
315  CARNEIRO, Luís Soares; GUIMARÃES, Carlos – “Parque Escolar. Escola Secundária Martins 

Sarmento – Guimarães. Projeto de execução. Memória descritiva.”. (p. 22). 

316  Idem, ibidem. 
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a ampliação e reabilitação dos volumes preexistentes.   

A nova composição do complexo escolar estrutura-se por quatro volumes 

paralelos e perpendiculares aos limites do lote, seguindo as direções originais. O 

edifício da entrada, voltado a poente, estruturado em três pisos, teve a maioria das 

suas funções inalteradas, continuando a ser ocupado pelas funções de entrada, 

espaços de serviço como a secretaria, direção e o atendimento. Simultaneamente, 

assume-se atualmente como o corpo exclusivo às funções de apoio, os espaços 

destinados ao corpo docente e às funções administrativas. O único volume, com a 

orientação perpendicular aos restantes, é reformulado e ampliado, abrangendo as 

funções letivas nos três pisos que o estruturam, à exceção do piso térreo que reúne 

as funções de natureza social, como a cantina, bar, sala do aluno e loja do aluno.  

A construção no centro do lote, paralela ao corpo de entrada, estrutura-se em 

três pisos, mantendo as funções de ensino desportivo no piso de entrada e no primeiro 

piso no topo sul, acrescentando-se os espaços técnicos e de apoio a essas atividades 

no piso inferior. Ainda no piso de entrada reúnem-se a sala polivalente e a biblioteca, 

desenhando um novo corpo saliente para o interior do pátio. O segundo piso organiza 

as salas destinadas ao ensino das artes. 

Os espaços destinados ao ensino experimental, especificamente os 

laboratórios estão localizados no corpo totalmente novo, no extremo nascente, com 

o piso térreo vazado, possibilitando uma zona de recreio coberta. 

Reconhece-se que o sistema de circulação advém daquele da preexistência, 

tendo sido inalterado e, apenas acrescentado uma escada de emergência no topo este 

do lote, face às mais recentes regulações de segurança impostas aos edifícios. 

Paralelamente são incluídos no projeto a introdução de vários acessos ao exterior na 

zona de natureza social da escola.  

Situado no canto noroeste do lote, uma entrada secundária, destinada ao 

acesso automóvel e de pessoas, onde é instalada o controlo e acesso, materializada 

por uma pequena construção, incluindo um espaço para o funcionário e umas 

instalações sanitárias. 
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fig. 57_ vista frontal de um pavilhão letivo, verificando-se as passagens cobertas exteriores que relacionavam os 

edifícios independentes. 

fig. 56_ vista de um dos pavilhões destinado às funções letivas, verificando-se a sua autonomia física e formal. 
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5.5. ESCOLA SECUNDÁRIA DA TROFA 

 

A escola original 

 

A escola secundária da Trofa, situa-se na cidade da Trofa num terreno pouco 

acidentado, com cerca de 24450,7 m2, ocupando quase a totalidade do lote, sendo a 

entrada principal situada na rua Dr. António Augusto Pires de Lima associado a uma 

bolsa de estacionamento, paralelamente na rua Heliodoro Salgado localiza-se uma 

entrada secundária na proximidade do pavilhão desportivo. 

Inaugurada a 22 de novembro de 1982, inseria-se no conjunto de escolas 

desenvolvidas no âmbito do projeto-tipo pela JCETS em 1969, correspondendo à 

tipologia de escolas pavilhonares de base técnica. A escola foi construída com o 

propósito de suprimir a necessidade e demanda da região para uma educação 

inclusiva, possibilitando a introdução dos alunos provenientes de contextos 

agrícolas, fabris e comerciais, pertencentes aos agregados familiares da cidade.  

A implantação da escola, nega uma posição simbólica perante o contexto 

urbano envolvente, posicionando os vários volumes no interior do lote, sendo zonas 

permeáveis que faziam a relação do interior do lote com os limites. 

Respeitando as caraterísticas compositivas do modelo pavilhonar, o 

complexo escolar era definido por cinco corpos independentes: três corpos de três 

pisos, ocupados maioritariamente pelas funções letivas (pavilhão A, B e C317); o 

corpo social, de dois pisos, que integra os espaços de serviço; e, por último, um 

edifício desportivo.  

Os três pavilhões letivos eram idênticos na sua estrutura e constituição, 

desde a localização das instalações sanitárias aos acessos e sistemas de circulação, 

contudo cada pavilhão tinha uma organização díspar. O pavilhão A era ocupado no 

piso térreo pela biblioteca, sala de estudo e uma sala de informática, enquanto o 

primeiro e segundo pisos eram ocupados por salas de ensino experimental, ensino 

não especializado e ainda pequenos gabinetes.  

 
317  O pavilhão A, localiza-se na posição mais a este do lote, enquanto que o pavilhão C localiza-se no 

lado oposto, ou seja, a oeste do lote. O pavilhão B encontra-se entre os dois anteriores. 
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fig. 58_ vista do espaço exterior da escola para o pavilhão desportivo, evidenciando a degradação do edifício e do 

espaço de recreio. 
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O pavilhão B,  organizava  no  piso  de  entrada  salas  de  ensino  

experimental laboratorial, sendo que os pisos superiores eram ocupados por salas de 

ensino não especializado e de ensino experimental, destinado ao ensino das artes. O 

pavilhão C em semelhança ao anterior, organizava no piso térreo, espaços destinados 

ao ensino experimental, um anfiteatro e uma sala de aula. No primeiro e segundo 

pisos eram dispostos os espaços de ensino não especializado, gabinetes de apoio e 

ainda, espaços de práticas administrativas e de contabilidade no primeiro piso.  

O pavilhão social, distinguia-se pela sua forma e organização funcional 

distinta dos corpos letivos, albergando os espaços sociais e administrativos. 

Estruturava-se em dois pisos, sendo o piso térreo ocupado pela cantina, espaço de 

refeições, serviços de secretaria e administrativos e, ainda uma sala polivalente. 

Paralelamente o piso superior constituía um espaço complementar às funções 

administrativas. 

O último edifício era destinado à atividade desportiva, garantindo a sua 

ocorrência em espaços fechados. Na zona de recreio exterior desenhava-se um 

espaço destinado à prática de atividades desportivas, sendo o restante considerado o 

recreio que rodeava os diferentes pavilhões. 

O sistema de circulação interior horizontal e vertical, no caso dos pavilhões 

letivos, era assegurada por corredores centrais e uma escada, garantindo iluminação 

natural a todos os espaços letivos. A circulação exterior e a relação entre as entradas 

dos diferentes corpos eram garantidas através de passagens cobertas exteriores, 

sendo que apenas o corpo desportivo se encontrava completamente desconexo do 

restante conjunto. 
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fig. 62_ fotografia aérea da escola preexistente.
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fig. 63_ fotografia aérea da escola atual.

fig. 61_ esquema síntese do processo de transformação.

fig. 60_ planta de implantação da escola atual.fig. 59_ planta de implantação da escola preexistente.
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A escola atual 

 

“A tipologia da escola é profundamente alterada. O que antes era 

um conjunto de pavilhões implantados num espaço exterior vedado, 

é agora um edifício único, a que se acede por um átrio de entrada 

que torna legível a hierarquia dos espaços da Escola.”318 

 

Em consequência com o desenvolvimento da cidade, durante o final do 

século XX e início do século XXI, a escola secundária da Trofa encontra-se 

implantada no centro da cidade, numa rua de ligação a um dos principais eixos 

viários, contudo assume uma posição resguardada na malha urbana. O projeto de 

modernização da escola, entre 2009 e 2011, é da autoria dos arquitetos Camilo 

Cortesão, Hugo Araújo e Mercês Vieira319. 

As novas exigências e necessidades do programa educativo desenvolvido 

pela escola diligenciaram uma preocupação em adequação e conceção de espaços e 

equipamentos capazes de responder às dinâmicas pedagógicas e às exigências 

funcionais da escola. A oferta pedagógica da escola resumia-se ao ensino básico (3º 

ciclo) e ao ensino secundário (cursos cientifico-humanísticos; cursos profissionais; 

cursos formação CEF), abrangendo 71 turmas, 1595 alunos e 180 docentes. 

A intervenção apresentava duas claras intenções, primeiramente, a 

preservação da identidade formal e funcional dos volumes letivos preexistentes e, 

paralelamente tornou-se imperativo a unificação dos volumes dispersos e 

independentes num único edifício, levando à adição de novos corpos, que 

possibilitassem a permeabilidade interior e a comunicação entre todos os espaços. 

As entradas preexistentes no lote foram mantidas, seja a principal e a secundária com 

acesso ao estacionamento e ao pavilhão desportivo. 

Nesse sentido, o projeto encontra na demolição de pequenos setores, na 

reabilitação da preexistência e na construção de quatro novos corpos o seu mote de 

intervenção. 

 
318  ARAÚJO, Hugo; CORTESÃO, Camilo; VIEIRA, Mercês - “Memória descritiva”. (p. 1). 

319  A empresa responsável pela intervenção é a MVCC- Camilo Cortesão & Associados Arquitectos, 

Lda., fundada em 1979, pelos arquitetos Camilo Cortesão e Mercês Vieira.  
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A nova construção assume-se não só pela necessidade de uma maior área 

construída, mas também pela ambição de assegurar a continuidade entre os corpos 

preexistentes, através de um sistema de circulação interior que, simultaneamente, 

promove a conformação de espaços escolares. A tipologia preexistente transforma-

se num edifício único, assegurando a contiguidade edificada e enfrentando a rua, 

assumindo o momento de entrada, seja no contacto com o espaço público, seja no 

acesso ao edifício escolar. 

A reformulação do corpo social preexistente, decorre de nova construção 

que incorpora diferentes grupos funcionais, reunindo as funções do átrio de entrada, 

a biblioteca, os departamentos dos professores, os laboratórios, o auditório, a 

formação dos adultos e ainda as áreas sociais.  

Os edifícios existentes são readaptados, embora evoquem a sua ocupação 

original. Albergam, na sua maioria, as salas de aula normais, sendo que também 

conformam salas de ensino experimental, como oficinas (com exceção do piso térreo 

do edifício contíguo ao átrio, ocupado com as funções administrativas e diretivas), 

estruturando-se em três pisos. Estes pavilhões, ao denunciarem a forma preexistente, 

procuram iluminar os espaços de circulação interiores através de pátios 

envidraçados.  

Na relação com os volumes letivos preexistentes, os dois blocos em “L”, 

materializam um pátio exterior de recreio mais resguardado e promovem a 

permeabilidade entre os corpos. Estes organizam espaços letivos como salas de 

ensino não especializado e de ensino experimental TIC. O último corpo destinado às 

atividades desportivas, amplia o edifício preexistente e possibilita a construção de 

novos balneários e um novo ginásio polivalente, preservando a sua posição de 

independência física e funcional, possibilitada pela sua autonomia curricular. 

O sistema de circulação é reformulado, expandindo os acessos de cada corpo 

individual para um único circuito interior permeável, possibilitando a circulação em 

todos os espaços da escola, incorporando-se uma transversalidade ao sistema de 

acessos. Os volumes preexistentes conservam o desenho da circulação vertical e 

horizontal. Reconhece-se que devido às imposições regulamentares foram 

introduzidas escadas de emergência  nos  topos  dos  volumes  letivos,  possibilitando 
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fig. 65_ plantas dos pisos evidenciando o sistema de circulação na relação com os espaços interiores.Piso 0
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uma saída rápida e eficiente para o exterior, em caso de emergências.   

Paralelamente, verifica-se que os espaços de circulação foram desenhados 

em consonância com as funções dos espaços que servem, sendo notório um desenho 

que adapta a sua forma, alargando e estreitando o espaço proporcionando diferentes 

ambientes e atividades.  

O projeto de modernização da escola secundária da Trofa incluiu a 

reestruturação, requalificação e criação de novos espaços exteriores, privilegiando-

se a relação com os espaços interiores, valorizando e diversificando as áreas de 

recreio, sendo um projeto de coautoria com o arquiteto paisagista Luís Carvalho. 
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fig. 67_ vista do interior do lote, constatando-se a uniformidade formal e compositiva dos volumes que compõem a 

escola. 

fig. 66_ vista no interior do lote, verificando-se a autonomia dos volumes e a passagem coberta que os liga.  
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 5.6. ESCOLA SECUNDÁRIA DE CANELAS 

 

A escola original 

 

A escola secundária de Canelas situa-se na vila de Canelas, em Vila Nova 

de Gaia e ocupa a totalidade de um quarteirão, com cerca de 37500 m2. O acesso ao 

interior do lote correspondia a quatro pontos: a entrada principal para a escola 

secundária, associada a uma bolsa de estacionamento na rua Delfim Lima; a entrada 

principal da escola do ensino básico na rua Professor César Morais; na rua 

Engenheiro Abel Fiúza, a entrada direcionada para o pavilhão desportivo e, por 

último, a entrada de serviço situada na rua Ville Langon. 

Inaugurada em 1987, o complexo escolar correspondia à tipologia 

pavilhonar 3x3, projeto-tipo coordenado pela arquiteta Maria do Carmo Matos e pelo 

engenheiro Victor Quadros Martins. Construídas em zonas periféricas e com pouco 

desenvolvimento, a zona de implantação “… embora ainda revele alguma 

descontinuidade na ocupação urbana, tem vindo a adquirir uma maior densidade 

de ocupação, nomeadamente habitacional, que se verifica sobretudo na Rua Ville 

Langon com os edifícios de habitação colectiva que a definem.”320. 

Originalmente o complexo escolar era constituído por duas escolas distintas, 

divisão esta materializada fisicamente e educacionalmente, pela separação dos 

grupos de edifícios e pela disparidade dos dois níveis de ensino: básico e secundário.  

Em consonância com os ideais da tipologia, a implantação construía-se 

através de um conjunto de corpos desvinculados uns dos outros, cercados por uma 

vedação e ligados por galerias exteriores cobertas. A topografia do terreno decorria 

de uma grande complexidade, articulando as cotas periféricas do lote, resultando na 

criação de diferentes plataformas onde assentavam os diferentes corpos. 

Paralelamente “… a expressiva dimensão do lote escolar e as diferenças de cota 

verificadas, a fronteira entre as duas escolas ainda apresenta um contexto muito

     

 
320  SANTOS, André – “Parque Escolar, EPE- Programa de Modernização das Escolas com Ensino 

Secundário. Escola Secundária ES/EB2 de Canelas. Projeto de Execução. Memória descritiva”. (p. 3). 
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fig. 69_ as áreas destinadas às atividades informais ou de natureza mais social, caraterizavam-se pela falta de 

condições, material e espaço para que estas ocorressem num ambiente atrativo e confortável. 

fig. 68_ verifica-se que os espaços interiores dos diferentes volumes assumiam uma uniformidade formal e 

compositiva.   
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desfavorável com desníveis abruptos de cerca de 8 metros.”321.  

A disposição dos edifícios em plataformas, face às diferentes cotas e à 

dimensão considerável do lote “… provocam uma sensação de ampliação do espaço 

em termos planimétricos, mas também altimétricos, ou seja a sensação que se obtêm 

da presença de grandes desníveis é agravada pela disposição em plataformas que 

pela sua rigidez aumentam a sensação de afastamento vertical das várias 

edificações deste conjunto.”322. 

O complexo escolar do nível de ensino básico implementava-se em três 

edifícios, dois quadrangulares e um retangular, unidos por uma galeria exterior. O 

edifício retangular de apenas um piso, albergava as funções de refeitório, a cozinha 

e os espaços técnicos e de serviço, a sala de convívio dos alunos e ainda alguns 

espaços destinados à prática da psicologia. O edifício quadrangular a nascente, no 

piso de entrada organizava as salas de ensino experimental de desenho e trabalhos 

manuais. O segundo corpo a oeste, organizava espaços de serviço como a secretaria 

e a reprografia, e ainda os espaços destinados aos professores, como as salas de 

trabalho, sala de descanso com bar e os gabinetes. No primeiro piso, ambos os 

edifícios estruturavam os espaços de natureza letiva, desde salas de aula normais a 

salas de ensino especializado e de apoio, contudo no edifício no extremo oeste, ainda 

incluía o espaço da biblioteca. 

Paralelamente, a escola secundária era composta por seis edifícios 

relacionados por galerias exteriores. O único edifício retangular, de apenas um piso, 

suportava as funções sociais e de alimentação, organizando os espaços de refeitório, 

cozinha, as salas de convívio destinadas aos docentes e aos alunos e, ainda os 

serviços de papelaria e reprografia. O volume quadrangular no extremo nascente, na 

relação com a entrada no lote, no piso térreo albergava as funções de serviço, como 

a secretaria e os espaços de trabalho e descanso destinados aos professores e ao grupo 

diretivo, enquanto no primeiro piso organizava salas destinadas ao ensino 

especializado e ao não especializado e, simultaneamente o espaço da biblioteca.  

 
321  SANTOS, André – “Parque Escolar, EPE- Programa de Modernização das Escolas com Ensino 

Secundário. Escola Secundária ES/EB2 de Canelas. Projeto de Execução. Memória descritiva”. (p. 4). 

322  Idem, ibidem. 
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fig. 70_ todos os volumes da escola eram constituídos por um espaço central destinado às funções de circulação 

horizontal e acesso vertical.  

fig. 71_ o espaço desportivo localizado no topo poente do lote, encontra-se implantado a uma cota consideravelmente 

inferior à da entrada principal no lote da escola. 
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A sul encontrava-se outro de apenas um piso, distribuindo nos seus espaços 

as salas de informática e os respetivos espaços de arrumos, uma sala normal e ainda 

o laboratório de matemática. Os restantes três corpos, estruturados em dois pisos, 

organizavam, no piso de entrada, nos corpos a norte os espaços de ensino 

experimental das ciências e, no edifício a sul as salas destinadas ao ensino das artes. 

No primeiro piso, eram compostos pelas salas de aula normais e, simultaneamente 

espaços de ensino experimental. 

O lote suportava ainda, na cota inferior, um edifício destinado à prática 

desportiva, no extremo oeste, com um espaço de ginásio de pé-direito duplo e 

espaços de apoio como balneários, arrumos, sala de professores e espaços de 

trabalho. A norte desta construção, a uma cota superior implantava-se dois outros 

volumes, um de funções técnicas e um segundo de apoio à prática desportiva, 

ocupado por balneários, arrumos e uma sala de trabalho. 

O sistema de circulação na escola, tal como a sua implantação, organizava-

se independentemente em cada edifício, sendo que se desenhavam através de núcleos 

de circulação centrais, seja por escadas e corredor, ou apenas por um átrio de 

distribuição, no caso dos corpos de apenas um piso. 
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fig. 75_ fotografia aérea da escola preexistente. fig. 76_ fotografia aérea da escola atual.

fig. 74_ esquema síntese do processo de transformação.

fig. 73_ planta de implantação da escola atual.fig. 72_ planta de implantação da escola preexistente.
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A escola atual 

 

“O projecto de arquitectura para a modernização da Escola 

Secundária de canelas procura representar um momento de 

integração dos vários interesses e solicitações numa resposta única, 

na qual se procuram conjugar as diversas complexidades 

implicadas na reabilitação de edifícios existentes e na construção 

de um programa escolar.”323 

 

O projeto de reabilitação da escola secundária de Canelas, foi idealizado 

pelo arquiteto André Santos324, procurando transformar a condição insuficiente, face 

às necessidades e carências infraestruturais impostas pelo currículo e oferta 

pedagógica da escola. O programa funcional estabelecido pela escola abrange cerca 

de 84 turmas, 2010 alunos e 170 docentes. 

A intervenção continha certas imposições: uma grande complexidade 

topográfica, um significativo aumento da área construtiva e a relação entre os corpos 

preexistentes, provenientes de uma tipologia 3x3. A implantação original, 

correlacionada com a tipologia arquitetónica, era definida por um conjunto de corpos 

desvinculados uns dos outros, cercados por uma vedação e sustentada em dois 

núcleos escolares distintos. Fruto da operação do agrupamento escolar os dois 

núcleos, no século XXI, tornaram-se uma única unidade. Nesse sentido, existia uma 

sobreposição e duplicação de funções e certamente uma necessidade de “…  

proporcionar uma integração plena e global de todos os espaços exteriores, 

destruindo e eliminando as barreiras físicas resultantes da divisão em duas escolas 

e dos taludes inacessíveis.”325.  

Esta divisão e autonomia curricular resulta numa complexidade formal e 

funcional, lógica que é invertida, através  da  intervenção  que  pretende  assinalar  a  

 
323  SANTOS, André – “Parque Escolar, EPE- Programa de Modernização das Escolas com Ensino 

Secundário. Escola Secundária ES/EB2 de Canelas. Projeto de Execução. Memória descritiva”. (p. 5). 

324  A empresa responsável pela intervenção é a André Santos- Arquitectura e Design, Lda., fundada 

em 2008, pelo arquiteto André Santos. 

325  SANTOS, André – “Parque Escolar, EPE- Programa de Modernização das Escolas com Ensino 

Secundário. Escola Secundária ES/EB2 de Canelas. Projeto de Execução. Memória descritiva”. (p. 7). 
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contemporaneidade, procurando uma coerência e unidade entre o lote e o edifício 

escolar. O projeto de modernização da escola procura readaptar e reabilitar a 

disposição preexistente, assumindo apenas como alteração a aproximação e 

otimização da relação da entrada com o espaço público, consolidando uma nova 

frente urbana assegurando a sua imagem e responsabilidade perante a comunidade.  

A reorganização espaço-funcional encontra na readaptação dos edifícios 

preexistentes, na nova construção e na incorporação de uma estrutura de circulação,  

o seu mote de intervenção. Esta procura uma imagem de escola única, a partir de três 

ações: unificar os corpos antigos; replicar a sua relação de cheios e vazios; e assumir 

a forma da preexistência como matéria operativa para a transformação e inspiração 

para a nova forma da escola, proporcionando “… uma clara hierarquia na 

organização dos corpos no território, explorando o sentido especialístico que a 

maior parte das suas funções lhes impõe …”326.  

Importa igualmente reconhecer que o projeto procura uma imagem 

contemporânea, desvinculando-se da imagem anónima e descaraterizada, contudo 

não prescinde de assegurar a inteligibilidade da sua herança pavilhonar através da 

composição de cheios e vazios e da replicação das formas dos volumes na nova 

construção. 

Desta forma, procedeu-se à reabilitação parcial dos dois327 corpos ocupados 

pela escola de ensino básico, reformulando as suas funções e ampliando a sua área 

de construção, possibilitando a relação com os restantes volumes, através de uma 

passagem em ponte suspensa, que promove a continuidade interior entre as 

construções que outrora estavam desconectadas. Simultaneamente, o elevador na sua 

extremidade assegura o acesso das pessoas com mobilidade reduzida. Este corpo 

reúne funções letivas, especialmente a das oficinas, gabinetes de docentes e salas de 

aula normais. 

O corpo que se posiciona a norte e paralelamente aos anteriores é totalmente  

 
326  SANTOS, André – “Parque Escolar, EPE- Programa de Modernização das Escolas com Ensino 

Secundário. Escola Secundária ES/EB2 de Canelas. Projeto de Execução. Memória descritiva”. (p. 7). 

327  O projeto previa a reabilitação dos três corpos que constituíam a escola básica, apesar de apenas os 

dois mencionados no texto assegurarem continuidade com o corpo único do edifício escolar. O 

corpo preexistente a sul, acabou por não ser intervencionado, mantendo até hoje o seu estado 

original. 
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fig. 78_ plantas dos pisos evidenciando o sistema de circulação na relação com os espaços interiores.Piso -2
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novo e construído com a mesma mancha de ocupação do anterior, dedicando-se à 

implementação do núcleo da música, com salas de aula específicas ao ensino musical 

e desenhando um auditório ao ar livre. 

O volume que conforma a entrada é agregado por dois que são ocupados, a 

norte por um edifício novo que alberga as funções administrativas e de gestão e, a 

sul pelo auditório e a biblioteca. No interior  do  lote  localizam-se  os  edifícios que 

organizam as funções letivas, sendo que um destes é aproveitamento da estrutura e 

espacialidade das preexistências e os outros construídos de novo com a mesma 

mancha de construção e formalidade que os originais.  

No alinhamento destes encontra-se no extremo norte o edifício dos espaços 

comuns, de apenas um piso, com o refeitório para o ensino secundário, a cozinha e 

espaços técnicos, um espaço de cozinha pedagógica e um espaço de apoio para os 

funcionários. O último corpo que compõem a escola de Canelas, corresponde à 

ampliação de um preexistente, sendo a área nova estruturada em quatro pisos 

acompanhando a diferença de cotas. Este edifício, concentra as funções destinadas 

ao grupo de ensino básico, organizando as salas de aulas, exceto no piso em contacto 

com a cota inferior, em que se desenha, na relação com o espaço exterior de recreio, 

a área de refeições, associado a espaços de apoio. Paralelamente, o edifício 

desportivo preexistente é ampliado e reabilitado, mantendo as suas funções originais. 

Atendendo à expressão da escola, na sua extensão vertical e horizontal, o 

projeto reabilitou e reestruturou os acessos preexistentes, na correlação com a 

introdução de inúmeros outros acessos, que possibilitassem as necessárias saídas de 

emergência e proporcionassem uma continuidade de circulação interior.  

Considera-se que as grandes disparidades decorrentes de um terreno 

acidentado, resultam numa imposição, contudo constituiu uma oportunidade de 

explorar as volumetrias e as ligações, tornando-se numa tarefa complexa que visou 

a harmonia e unificação de um conjunto escolar que se encontrava desconexo.  
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fig. 79_ esquema dos Níveis de Hierarquização Funcional, como critério para estruturar a releitura dos casos de 

estudo, pretendendo a identificação dos objetivos e estratégias do processo de reorganização espaço-funcional. 
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6.1.  METODOLOGIA DE ANÁLISE 

 

Na sequência de uma análise global dos quatro casos de estudo, este capítulo 

pretende construir uma segunda fase da investigação, consolidando uma releitura das 

estratégias e objetivos promovidos pela Parque Escolar, compondo os fatores de 

maior relevância no processo de reorganização espaço-funcional e, 

consequentemente na transformação das escolas. 

Nesse sentido, os critérios a eleger, para a leitura, fundamentam-se nos 

objetivos de organização e hierarquização que desenham os modelos espaciais do 

programa da Parque Escolar. Os objetivos elencados para um novo modelo de escola 

definiram e estruturaram a transformação espaço-funcional das escolas 

intervencionadas, ambicionando induzir fatores de identidade, qualidade 

arquitetónica e a identificação de uma renovada cultura de aprendizagem.  

Nesse sentido, entende-se que elegendo os critérios da investigação 

alicerçados nos fatores que caraterizam o Modelo Conceptual e o esquema dos Níveis 

de Hierarquização funcional, se pretende identificar as estratégias e os objetivos que 

clarificaram a reorganização espaço-funcional nos casos de estudo. Atendendo a uma 

análise individual assente em diferentes camadas de reconhecimento e, 

simultaneamente confrontando os quatro casos de estudo, constrói-se uma leitura 

comparativa coerente e equilibrada, sendo apresentados as escolas por ordem 

sequencial. Pretende-se que a estrutura de análise fomente, simultaneamente uma 

visão aproximada e aprofundada das diferentes escolas, como também uma visão de 

conjunto proporcionando uma comparação direta. 

A análise partirá da desconstrução dos casos de estudo a partir da inter-

relação dos dois modelos espaciais, estruturando os vários subcapítulos, 

nomeadamente no que constitui a organização dos grupos funcionais estabelecendo 

um sentido de hierarquia, na relação com a construção de dois anéis que na sua 

interseção estabelece a introdução dos espaços destinados à aprendizagem informal 

e, particularmente o conceito de learning street.  

Nesse contexto, poder-se-á refletir sobre cada grupo funcional e a sua 

estratégia de hierarquização face aos restantes espaços da escola, pretendendo 
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compreender as estratégias do processo de transformação da preexistência, 

motivadas pela ambição de construir uma nova identidade para o espaço escolar. 

Paralelamente, pretende-se identificar de que modo cada autor interpretou, valorizou 

e integrou nas soluções arquitetónicas a legitimidade dos modelos espaciais.  

Estrutura-se assim a análise pelos níveis hierárquicos explícitos pela Parque 

Escolar e, correspondentemente pelos grupos funcionais que os integram. Os níveis 

de hierarquia decorrem das indicações relacionadas com a aproximação dos espaços 

ao contexto exterior, considerando a sua privacidade, autonomia e acesso. Os grupos 

funcionais, constituem os espaços fundamentais e imprescindíveis ao funcionamento 

da escola contemporânea. 

A investigação dos casos de estudo organiza-se por seis subcapítulos. 

Apresentar-se-á de seguida uma descrição síntese dos objetivos de cada subcapítulo, 

visto que uma mais aprofundada será feita no início de cada um. Importa igualmente 

referir que apesar de ser nomeado as caraterísticas avaliadas em cada grupo 

funcional, constitui-se como transversal à análise a avaliação da qualidade e das 

caraterísticas físicas e espaciais, a relação com os restantes espaços e, ainda a 

organização dos diferentes espaços que devem contemplar cada grupo funcional. 

Primeiramente, em Primeiro e segundo nível de hierarquia funcional, 

analisa-se o espaço de entrada e órgãos de gestão, pretendendo avaliar a posição da 

entrada em relação ao lote (identificando se é mantida a original), a posição relativa 

às estruturas de acesso e distribuição, a transparência perante o interior e o exterior 

do edifício, a capacidade de construir um espaço atrativo e, por último a centralidade 

na organização da escola. 

De seguida, estabelece-se o Terceiro nível de hierarquia funcional 

avaliando os grupos funcionais das Áreas desportivas e formação de adultos, sendo 

considerado o fácil acesso a partir do exterior, a autonomia física e funcional em 

relação à escola, os campos cobertos e descobertos e, por último a organização dos 

espaços de apoio às atividades desportivas e à formação de adultos. 

Destaca-se o Quarto nível de hierarquia funcional que constitui os 

espaços centrais da escola, incluindo a  Sala Polivalente e Auditório, Biblioteca e 

espaço da memória e do conhecimento e os Espaços sociais e de convívio e espaço 
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dos funcionários, procurando identificar a centralidade na escola, a simbologia 

perante a comunidade escolar, a relação com a entrada e, consequentemente o 

diálogo com a comunidade extraescolar. 

O Quinto nível de hierarquia funcional, representa as áreas que requerem 

uma posição resguardada face às restantes, incluindo o grupo funcional da 

Aprendizagem formal e espaço dos docentes, sendo avaliado a flexibilidade espacial, 

a relação de hierarquia, a posição em relação à entrada, e a dialética com os espaços 

de caráter informal. 

Na mesma sequência, compreende-se que O espaço de encontro, consolida 

a Aprendizagem informal e learning street, como um grupo funcional que se agrega 

e transcende os limites podendo estar inserido, simultaneamente em vários grupos e 

níveis funcionais. Neste subcapítulo pretende-se esclarecer a relação e articulação 

com os restantes núcleos funcionais, principalmente com os de cariz social e a 

legibilidade do conceito de learning street. 

A análise nos primeiros cinco subcapítulos estrutura-se em dois momentos, 

primeiramente explica-se sinteticamente o nível de hierarquia funcional, as 

indicações e as estratégias do Programa e, ainda os grupos funcionais que pertencem 

a esse nível e que serão analisados. O segundo momento estrutura-se pela análise de 

cada escola, descrevendo e identificando as estratégias exploradas, apresentando 

ainda imagens desses espaços e dois esquemas que expressam a condição 

preexistente e atual dos espaços em questão, assinalados na planta da escola com 

uma mancha cinza-escura. 

Finalmente, com o objetivo de consolidar o pensamento critico estruturado 

ao longo da análise dos casos de estudo, propõe-se que no último subcapítulo O 

ambiente construído da escola, se assuma como um momento de síntese e 

reposicionamento de cada escola na estratégia de reorganização espaço-funcional, 

contribuindo para uma interligação e confronto entre as diferentes intervenções no 

espaço escolar. 
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6.2  PRIMEIRO E SEGUNDO NÍVEL DE HIERARQUIA FUNCIONAL 

 

O primeiro e segundo nível de hierarquia funcional representam os espaços 

de maior correlação com a comunidade extraescolar, pressupondo que os grupos 

funcionais se localizem na proximidade da entrada no lote escolar, procurando uma 

maior relação com o contexto exterior à escola. Os grupos funcionais integrados são 

o espaço de entrada e órgãos de gestão, abrangendo as áreas de receção, 

administração e, incluir-se-á o grupo funcional da direção, que apesar de se encontrar 

no terceiro nível de hierarquia funcional, se entende que na, maioria das intervenções 

este integra o núcleo dos restantes órgãos de gestão. 

 

 

   

6.2.1.   O espaço de entrada e órgãos de gestão 

 

No projeto da escola secundária Artística de Soares dos Reis, o momento 

de entrada é deslocado e transformado, eliminando o talude onde o edifício principal 

se assentava. Esta decisão traduziu-se na redefinição da relação estabelecida com o 

espaço público, possibilitando a mesma cota da rua no interior do lote, constituindo 

um espaço de estacionamento automóvel. Devido à implantação no interior do 

quarteirão, a introdução de uma entrada secundária tornou-se limitada à única frente 

urbana do lote escolar. Nesse sentido, a eliminação do talude incorporou a introdução 

de um piso inferior técnico criando um acesso para cargas e descargas.  

A nova entrada replica a estratégia original, contudo o desenho pretende 

diluir a presença das escadas que acedem ao momento de chegada, conformado por 

uma praça exterior coberta, incutindo uma imagem e simbologia contemporânea 

capaz de produzir um ambiente acolhedor e de transição para o espaço interior.  

O piso de entrada envidraçado no prolongamento do espaço coberto exterior, 

forma um átrio de pé-direito triplo, desenhado por galerias de exposição com 

iluminação zenital, explorando a verticalidade espacial. O novo volume de entrada é 

ainda servido por outro de forma cilíndrica, que reproduz umas escadas escultóricas, 
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funcionando como acesso de emergência, com iluminação zenital. Aberto para este 

espaço localiza-se a secretaria e o balcão de atendimento. No prolongamento do átrio 

até à articulação com a galeria de circulação desenha-se um espaço destinado à 

exposição do espólio museológico da escola. 

Os espaços destinados aos órgãos de gestão encontram-se na continuidade 

da área destinada às funções da secretaria, no piso de entrada do corpo preexistente, 

salientando-se que apesar de se localizarem numa posição mais resguardada, 

asseguram simultaneamente a relação com o átrio de entrada, estabelecendo contacto 

com o contexto exterior à escola. Os espaços organizam-se aproveitando a estrutura 

original, articulando-se com o corredor central e assegurando sempre a iluminação 

dos espaços, a partir da fachada principal. 

 

 

  

fig. 81_ o novo volume de entrada destaca-se pela sua 

cor e forma díspar do preexistente, incutindo uma 

nova simbologia para o momento de entrada.  

fig. 82_ o espaço de entrada na relação com a 

secretaria e o balcão de atendimento. 
fig. 83_ o espaço de pé-direito triplo da entrada e as 

galerias de exposição. 

fig. 80_esquema da introdução do grupo funcional da 

entrada e órgãos de gestão. 
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Devido ao seu valor patrimonial, a entrada da escola secundária Martins 

Sarmento é preservada, salvaguardando a sua identidade e simbologia perante a 

escola e a comunidade extraescolar. O momento de entrada é antecedido pelas 

escadas preexistentes, dando acesso a um átrio amplo para onde se abrem à direita a 

sala de espera da secretaria e à esquerda o gabinete de receção. O átrio assegura 

simultaneamente o acesso a três momentos distintos, primeiramente ao corredor que 

organizam os espaços administrativos e diretivos. No topo norte, estabelece relação 

com o espaço museológico e promove uma ligação direta ao pátio central. Por 

último, distribui para os espaços de atendimento aos encarregados de educação e 

para as escadas de serviço para o piso superior. 

Independentemente da instituição de uma entrada principal, são desenhadas 

várias entradas secundárias, organizadas ao longo do edifício, dando acesso direto a 

diferentes zonas da escola. A proximidade destas entradas com o estacionamento 

existente no interior do lote, consolida-as como alternativas de uso frequente à 

entrada principal. 

Os espaços administrativos e de apoio, tal como os espaços destinados aos 

órgãos de gestão ocupam o piso térreo do edifício da entrada. Estas funções 

organizam-se através do corredor de serviço, que as resguarda e as conota de um 

ambiente de privacidade. Contudo, a localização privilegiada na proximidade da 

entrada, dos acessos e dos espaços de maior afluência, promove uma inter-relação 

entre o grupo diretivo e administrativo com os vários espaços da escola e, 

pontualmente com a comunidade extraescolar. 

A simbologia do pátio central, que orientou a implantação original e a 

intervenção recente, é reforçada pela relação com o átrio, na medida em que o 

contacto visual e formal procura uma fluidez espacial entre os dois espaços. A 

exploração do prolongamento do espaço de entrada para o exterior é conseguida 

através da abertura dos vãos na fachada do átrio, introduzindo diferentes eixos 

visuais, sendo predominante a dialética com a frente envidraçada da biblioteca. 
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A intervenção na escola secundária da Trofa preserva a entrada original no 

lote, contudo contraria a multiplicação de acessos pelos vários edifícios, caraterística 

da tipologia preexistente. Com a nova implantação e o ideal de um único edifício, 

introduz-se uma nova simbologia para o momento de entrada, sendo este composto 

por 3 momentos.  

Primeiramente a entrada no lote é desenhada por um espaço coberto com 

bancos e as instalações para o vigilante. De seguida, a entrada no edifício é precedida 

por um pátio, conformado pelo corpo existente e emparelhado com a nova 

construção, estabelecendo contacto visual com o espaço da biblioteca e dos serviços 

da secretaria. O momento de entrada na escola materializa-se num átrio com pé-

direito triplo, evocando verticalidade com o objetivo de relacionar os diferentes 

níveis da escola. Este espaço assume-se como rótula de distribuição horizontal e 

vertical, tornando legível a hierarquia dos espaços e consolidando a distribuição para 

fig. 86_ o espaço da memória e do conhecimento na 
contiguidade do espaço da entrada, verificando-se a 

mudança de pavimento. 

fig. 85_ a identidade do espaço da entrada é 

preservada e reabilitada. 

fig. 87_ o espaço da secretaria no piso térreo e com 

acesso direto pelo átrio de  entrada. 

fig. 84_ esquema da introdução do grupo funcional da 

entrada e órgãos de gestão. 



199 

 

a extensão total do edifício, através das escadas que dão acesso aos pisos superiores 

e do elevador destinado às pessoas de mobilidade reduzida, compreendendo também 

o acesso ao recreio exterior que se localiza no centro do lote. 

O corpo preexistente adjacente ao espaço de entrada é no piso térreo ocupado 

pelas funções dos órgãos de gestão. Os espaços administrativos e destinados ao 

grupo diretivo organizam-se em torno do pátio central do volume preexistente.   

 

 

 

A intervenção na escola secundária de Canelas revela uma procura na 

proximidade da entrada com o contexto urbano, desenhando-a em dois momentos. 

Primeiramente a entrada no lote, preservando a entrada original da escola secundária, 

adjacente a uma pequena construção onde se localiza o vigilante. Precedendo a 

entrada envidraçada compõe-se um pátio, compreendido pelo espaço entre os 

edifícios, desenhando uma área coberta que assegura a transição entre exterior-

fig. 90_ o pátio que precede a entrada, enfatiza o 

espaço da biblioteca pela relação visual com o seu 

interior. 

fig. 89_ a entrada no lote escolar desenha-se por um 

espaço coberto. 

fig. 91_ o átrio de entrada de pé-direito triplo e a 

relação com as galerias de distribuição para os 

espaços letivos. 

fig. 88_ esquema da introdução do grupo funcional 

da entrada e órgãos de gestão. 
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interior. O momento de entrada forma um átrio, assumindo-se objetivamente, como 

o espaço central da escola, organizando a distribuição funcional horizontal do 

edifício. Desenhado na conformidade das funções que se relacionam com a 

comunidade exterior: a entrada da secretaria e o respetivo espaço de espera e, 

paralelamente os espaços de auditório e biblioteca. O átrio organiza diferentes 

ambientes, destacando-se a zona de descanso contígua ao pátio interior envidraçado 

que a ilumina. 

O corpo a norte da entrada de apenas um piso, alberga todas as funções 

administrativas e de gestão. Face à área necessária para a ocupação de todos os 

espaços capazes de suportar essas funções, o autor procura através da introdução de 

um pátio de acesso exclusivo à comunidade docente a iluminação desses espaços. 

Apesar da localização privilegiada na relação com a entrada, a organização decorre 

da alimentação por um corredor e da possibilidade da circulação em torno do pátio, 

atribuindo privacidade às áreas dos órgãos de gestão.  

  

fig. 94_ o átrio é composto por diferentes espaços, 

destacando-se a zona social  central. 

fig. 93_ o momento de entrada no edifício escolar é 

precedido por um espaço coberto. 

fig. 95_ ao entrar no edifício escolar à direita 

encontra-se o balcão de atendimento. 

fig. 92_ esquema da introdução do grupo funcional  

da entrada e órgãos de gestão. 
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6.3.  TERCEIRO NÍVEL DE HIERARQUIA FUNCIONAL 

 

O terceiro nível de hierarquia funcional, à semelhança dos dois primeiros 

níveis, prevê uma relação de proximidade com a comunidade extraescolar, 

possibilitando que os espaços se assumam funcional e formalmente autónomos do 

edifício escolar. Os grupos funcionais integrados são as áreas desportivas e 

formação de adultos, sendo expectável que estes sejam capazes de possibilitar o 

uso pela comunidade extraescolar em horário fora das atividades letivas. 

 

 

 

  6.3.1.  Áreas desportivas e formação de adultos 

 

O projeto de modernização da escola secundária Artística de Soares dos 

Reis mantém as funções desportivas na sua implantação original, preservando o 

ambiente envidraçado do ginásio. Contudo, o corpo é reformulado, eliminando-se o 

topo nordeste que albergava os balneários, substituindo-o por outro corpo de apenas 

dois pisos, rematando a galeria de circulação no piso térreo e organizando os 

balneários com acesso ao ginásio, no primeiro piso.  

Nesse sentido, as atividades desportivas desenvolvem-se no primeiro piso 

do volume que remata a composição, à exceção do posto médico que se localiza no 

piso térreo na relação com a entrada secundária. A entrada secundária, a noroeste, e 

as escadas preexistentes são preservadas, possibilitando o acesso pelo exterior e, 

consequentemente ao balcão em mezanino sobre o espaço de pé-direito duplo do 

ginásio.  

A posição interior no lote das áreas desportivas condiciona o acesso 

independente da comunidade extraescolar, porém a circulação interior possibilita o 

acesso restrito ou condicionado apenas ao espaço de ginásio, o que assegura a 

independência face aos restantes espaços. Os espaços desportivos exteriores foram 

relocalizados para o topo interior do lote, na relação com a entrada noroeste do corpo 

preexistente que alberga as funções desportivas.     
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A intervenção na escola secundária Martins Sarmento face às necessidades 

programáticas e regulamentares reformula o interior do volume que originalmente 

estava ocupado pela sala polivalente, vestiários, cozinha e refeitório, preservando 

apenas a sua estrutura. O edifício reformulado organiza, no piso da entrada, a sala 

polivalente, que atualmente suporta atividades desportivas, com acesso por umas 

escadas no topo sul e norte e, simultaneamente uma sala de expressão dramática, que 

no primeiro piso, a mesma área é ocupada pelo ginásio. 

No piso inferior, com a mesma cota do espaço desportivo exterior, 

organizam-se as funções de vestiários e balneários, estabelecendo-se um acesso 

direto para o espaço de recreio. Cada espaço de balneário partilha uma unidade de 

chuveiros e umas instalações sanitárias, estando divididos por sexos. Para além dos 

balneários destinados aos alunos, existem também balneários para os docentes e 

outro adaptado às necessidades da mobilidade reduzida.  

fig. 97_ a imagem e ambiente do espaço de ginásio 

foram preservados, sendo o edifício reabilitado. 

fig. 98_ o espaço de ginásio é complementado por um  

mezanino, acessível  pelas escadas do topo noroeste. 

fig. 99_ os espaços desportivos exteriores são 

relocalizados para o interior do lote. 

fig. 96_esquema da introdução do grupo funcional 

das áreas desportivas. 
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A nova área coberta é destinada à atividade desportiva, constituindo um 

polidesportivo coberto exterior, que substituiu os campos exteriores preexistentes de 

más condições, rematando a composição que constitui a frente urbana para a 

Alameda Professor Abel Salazar. Associado a este espaço, existem uns pequenos 

balneários no piso inferior do corpo principal, com entrada direta a partir do topo 

sul. Atualmente, este espaço encontra-se encerrado por decisão da direção escolar, 

sendo uma operação que não constava no projeto de modernização, tendo sido 

colocado uma proteção a toda à sua volta, exceto na lateral em contacto com o 

edifício principal.  

Reconhece-se que tanto os espaços exteriores desportivos, como os 

interiores com a mesma função se encontram localizados de forma a que o seu uso 

possa ser o mais interligado possível, condição enfatizada pelo acesso direto exterior 

para os espaços de balneários.  

A formação de adultos é integrada no programa funcional da escola, tendo 

sido necessário a introdução de espaços destinados a estas funções. Devido ao 

funcionamento, frequentemente pós-laboral da formação de adultos, apenas existem 

quatro gabinetes e uma sala de formadores no primeiro piso do edifício principal, 

visto que essas atividades letivas podem funcionar nas salas de aula normais.  

 

 

 

fig. 101_ o espaço da sala polivalente atualmente 

funciona como o ginásio para a realização das 

atividades desportivas. 

fig. 100_esquema da introdução do grupo funcional 

das áreas desportivas e formação de adultos. 
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O espaço desportivo de pé-direito duplo preexistente foi reestruturado e 

reabilitado no projeto de intervenção da escola secundária da Trofa e, ampliado 

agregando um novo volume com as mesmas funções. A entrada principal encontra-

se no topo norte do corpo novo, sendo precedido por um espaço exterior coberto. A 

partir da entrada acede-se às escadas que relacionam os dois pisos, e o corredor de 

serviço que organiza a entrada para os balneários, para o espaço desportivo com pé-

direito duplo e, ainda para um espaço de arrumos. 

 No piso superior, ao subir as escadas que se encontram nos dois topos da 

nova construção acede-se a uns pequenos átrios, que no topo norte distribui para uma 

sala dos professores e, no topo sul para uma área exterior que distribui para a galeria 

do ginásio preexistente. A organização dos espaços é similar ao piso térreo, apesar 

que sobre a zona de arrumos constitui-se uma sala de ginásio de menores dimensões, 

desenhada em mezanino sobre o novo espaço de ginásio no piso inferior.  

Face à sua localização no extremo oposto à entrada principal da escola, a 

proximidade à entrada secundária e a sua desvinculação formal do edifício único, o 

corpo destinado às funções desportivas assume uma autonomia funcional e formal, 

possibilitando a abertura à comunidade exterior sem afetar o funcionamento dos 

restantes espaços da escola, sendo possível o uso dos ginásios sem aceder ao edifício 

principal. 

As áreas destinadas à formação de adultos encontram-se na proximidade do 

átrio de entrada, sendo compostas por gabinetes e uma sala de reuniões. Destaca-se 

fig. 102_ o pequeno espaço de ginásio destinado à 
expressão dramática ocupa o topo sul do volume 

reabilitado no centro do lote. 

fig. 103_ o espaço desportivo exterior coberto 
funciona em complemento ao ginásio e, atualmente 

foi fechado em três das suas laterais. 
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que a sua localização proporciona a oportunidade de autonomia, dada a capacidade 

de fechar os restantes espaços, permitindo um acesso mais condicionado à área de 

formação dos adultos. 

 

 

 

A intervenção na escola secundária de Canelas considerou a reabilitação e 

reformulação do edifício preexistente destinado às atividades desportivas, 

correlacionado com a sua ampliação através da construção de um novo corpo (que 

substitui um existente) e um recinto desportivo coberto. As entradas principais no 

pavilhão preexistente e na nova construção são precedidas por um espaço coberto 

que intermedeia a relação interior-exterior. 

Devido à necessidade de reforçar o programa desportivo e de novas 

instalações, o novo corpo de balneários é instalado na continuação dos existentes 

ampliando as suas capacidades e acrescentando novas funções como a sala de 

ginástica, um posto médico (com um acesso para o exterior na necessidade de 

fig. 106_ espaço de ginásio de menores dimensões, 

em mezanino sobre o novo espaço de ginásio. 
fig. 107_ o ginásio preexistente é reabilitado e 

integrado com os novos espaços desportivos. 

fig. 105_ o novo ginásio decorre de um espaço 

complementar  ao ginásio preexistente. 

fig. 104_ esquema da introdução do grupo funcional 

das áreas desportivas e formação de adultos. 
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evacuar em emergência) e espaços de apoio. A distribuição e organização dos 

espaços de balneários e vestiários, desenha uma solução de acesso duplo: pelo 

corredor central que une as instalações antigas e as novas e, simultaneamente pelas 

duas entradas distintas, através do espaço exterior e pela entrada direta a partir do 

ginásio preexistente. Nesse sentido, os novos balneários funcionam perante a 

possibilidade de serem usados pelos discentes com atividades no recinto desportivo 

exterior coberto.  

O pavilhão desportivo mantém a sua autonomia formal e curricular, 

condição ampliada pela proximidade à entrada secundária. Contudo, proporcionou-

se uma ligação ao restante edifício através de uma passagem coberta. Importa 

igualmente referir os vários recintos desportivos exteriores desenhados nos espaços 

entre os edifícios: no centro do lote e nas imediações do espaço desportivo coberto, 

mas a uma cota mais baixa e, simultaneamente um espaço protegido por redes na 

cota da passagem coberta que une os edifícios, possibilitando ambos a prática 

desportiva curricular e em contexto de recreio.  

  

fig. 110_ o espaço de ginásio e a galeria superior 

preexistente são reabilitados. 

fig. 109_ a entrada no edifício desportivo é precedida 

por um espaço coberto. 

fig. 111_ o espaço desportivo exterior coberto é 

utilizado para atividades letivas e de recreio. 

fig. 108_ esquema da introdução do grupo funcional 

das áreas desportivas. 
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6.4.  QUARTO NÍVEL DE HIERARQUIA FUNCIONAL 

 

O quarto nível de hierarquia funcional assume-se como o núcleo central da 

escola, decorrendo da conjugação dos espaços sociais e de uso informal. Salienta-se 

a ambição destes espaços promoverem a abertura à comunidade exterior, 

correlacionado com uma posição central na organização da escola, capaz de 

diligenciar a interseção das várias áreas funcionais. Importa igualmente referir que 

paralelamente, se procura estabelecer um ambiente de aprendizagem atrativo, 

inclusivo, flexível e confortável propício a albergar diversas funções e atividades.  

Nesse sentido, o primeiro grupo funcional que integra o quarto nível 

hierárquico são os espaços da sala polivalente e auditório, reconhecendo que estes 

devem ser localizados na proximidade com a entrada e possibilitar o seu uso pela 

comunidade exterior sem perturbar as atividades dos restantes espaços letivos. 

Destaca-se o grupo funcional da biblioteca e espaço da memória e do 

conhecimento pela expectativa de assumirem uma posição central face às restantes 

funções, admitindo-se como o coração da escola e o espaço de conexão e 

transmissão de conhecimento para a comunidade escolar e extraescolar. Deve 

corresponder a um espaço singular, manifestando-se pela qualidade espacial interior, 

a transparência e a expressão para o contexto urbano. O terceiro grupo funcional 

constitui-se pelos espaços sociais e de convívio e espaço dos funcionários, 

incluindo a loja de conveniência, cantina, bar e sala de alunos. 

 

 

 

6.4.1.  Sala polivalente e auditório 

 

As funções de auditório e de sala polivalente na intervenção da escola 

secundária Artística de Soares dos Reis ocuparam os novos edifícios, sendo que o 

volume localizado entre o novo letivo e o preexistente, se destina exclusivamente à 

instalação da sala polivalente e da associação de estudantes, que se localiza no topo 

norte do volume na relação com a galeria de circulação. 
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O novo edifício que suporta as funções de sala polivalente com pé-direito 

duplo, possibilita através da bancada retrátil organizar o espaço na forma tradicional 

de auditório. A sala polivalente situa-se no interior do lote, aproveitando a sua 

proximidade com o espaço de recreio, prolongando-se e instituindo uma relação 

privilegiada com o espaço verde exterior. Explora, paralelamente a relação visual e 

física com o refeitório, intermediada por um espaço de pátio coberto conformado 

pelos edifícios, sendo essas duas frentes envidraçadas.  

Face às imposições estabelecidas para o espaço da sala polivalente, esta é 

dotada de cortinados blackout, palco amovível e todos os equipamentos de som e 

imagem necessários, possibilitando múltiplas atividades. Complementarmente, 

devido ao caráter específico da formação das artes, no piso superior organiza-se uma 

zona técnica, a régie e ainda um espaço de gravação de som. 

O programa funcional inclui ainda um espaço de auditório, na proximidade 

da biblioteca, equipado por cadeiras fixas com a capacidade de cinquenta lugares, 

possibilitando a sua utilização para atividades letivas e de cariz informal. Devido à 

sua localização na proximidade da entrada, o auditório possui uma condição de 

independência funcional face aos espaços de caráter mais privado, possibilitando o 

seu uso pela comunidade extraescolar fora do horário letivo. Contudo, nem o 

auditório, nem a sala polivalente se destacam no ambiente interior da galeria de 

distribuição.  

 

 

 

 

fig. 113_ o espaço da sala polivalente procura uma 

relação visual e formal  com o espaço do refeitório. 

fig. 112_ esquema da introdução do grupo funcional 

da sala polivalente e auditório. 
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O antigo espaço de ginásio é reformulado para albergar o espaço da sala 

polivalente, incluindo um átrio de acesso e a perspetiva de instalação de uma bancada 

retrátil, no projeto da escola secundária Martins Sarmento. Contudo, o espaço de 

pé-direito duplo, não possui uma bancada retrátil, sendo utilizado, maioritariamente 

para a prática desportiva.  

Paralelamente, o projeto incluiu um pequeno auditório no primeiro piso do 

edifício principal, na proximidade com o núcleo dos espaços destinados aos 

professores e à formação de adultos. Devido à sua localização e dimensão, o 

auditório é utilizado para as reuniões do grupo docente e diretivo. Reconhece-se que 

o auditório, não assume uma posição autónoma ou a possibilidade de independência 

funcional, ao contrário da sala polivalente que através do encerramento do acesso ao 

restante edifício, proporciona autonomia funcional. 

 

fig. 114_ na sala polivalente instalou-se uma bancada 

retrátil, que possibilita o uso desta no modo 

tradicional  de auditório. 

fig. 115_ devido ao ensino especializado das artes, 

existem espaços de gravação de som, na área 

destinada à régie. 

fig. 117_ o espaço de auditório localiza-se no 
primeiro piso do corpo principal, na relação com os 

espaços dos docentes. 

fig. 116_ esquema da introdução do grupo funcional 

da sala polivalente e auditório. 
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Na proximidade da entrada e dos espaços de natureza social, o projeto da 

escola secundária da Trofa procura com a inclusão de um auditório, inclinado com 

bancada fixa, equipada com um quadro, equipamento de projeção e mesa amovível, 

a possibilidade do uso deste espaço pela comunidade extraescolar. Ainda que não se 

constitua como um espaço independente fisicamente, a sua localização potência a 

sua autonomia funcional. 

Considera-se, simultaneamente que o novo espaço de ginásio, devido à sua 

dimensão e pé-direito duplo, possibilita a introdução de atividades associadas a um 

espaço polivalente, capaz de albergar um número considerável de pessoas e suportar 

múltiplas atividades. 

 

 

 

No caso da escola secundária de Canelas a incorporação de várias áreas de 

auditório, desenha diferentes espaços e, consequentemente a possibilidade de 

múltiplas e a diversas atividades. Nesse sentido, são incorporados na organização da 

escola cinco auditórios com localizações e valências distintas. Primeiramente, o 

espaço de sala polivalente na contiguidade do átrio de entrada, com bancada retrátil 

com capacidade de duzentos lugares sentados, (que posteriormente foi retirada) um 

palco e equipamento específico, capaz de potenciar diferentes funções. Este espaço 

evidencia uma responsabilidade funcional e de abertura perante a sociedade, 

estabelecendo relação com a biblioteca e ocupando o edifício que se destaca do 

conjunto, assumindo a representatividade pedida pelo Programa.  

fig. 119_ o auditório localiza-se no piso térreo no topo 

sul do volume ocupado pelas funções sociais.  

fig. 118_ esquema da introdução do grupo funcional 

da sala polivalente e auditório. 
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Em segundo, o espaço de auditório na proximidade da loja de conveniência 

e da sala do aluno, numa posição mais resguardada, localizando-se no piso térreo do 

edifício preexistente ocupado pelas funções letivas. Este espaço equipado com 

bancada fixa, assume uma menor relação com o exterior, pressupondo o seu uso mais 

restrito da comunidade escolar.  

Destaca-se, o espaço de auditório exterior na relação com o edifício novo 

destinado ao ensino da música, explorando a inclinação do terreno e a grande área 

não construída. O acesso a este auditório é proporcionado a partir do interior do átrio 

poente e do corredor a sul. Por último, os dois espaços de auditório, proporcionados 

pelas bancadas exteriores que resolvem a ligação da cota de entrada e a cota do 

espaço exterior de recreio central. 

 

 

 

 

 

fig. 122_ o auditório de menores dimensões localiza-

se na proximidade da sala do aluno e da loja de 

conveniência. 

fig. 123_ os auditórios exteriores materializam-se na 

oportunidade da relação entre as cotas do terreno. 

fig. 121_ a sala polivalente ocupa o volume contiguo 

à entrada, promovendo uma relação direta com a 

comunidade extraescolar.  

fig. 120_  esquema da introdução do grupo funcional 

da sala polivalente e auditório. 
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6.4.2.  Biblioteca e espaço da memória e do conhecimento 

 

A intervenção na escola secundária Artística de Soares dos Reis, relocaliza 

o espaço destinado à biblioteca, procurando destacá-lo na organização da escola, 

partilhando a sua localização privilegiada no novo corpo letivo com o auditório.  

O projeto encontra na construção de um novo espaço, na contiguidade e 

relação direta com a estrutura da learning street, a legitimidade para a deslocação da 

biblioteca para a proximidade da entrada, apesar desta não ter leitura a partir do 

exterior, nem do interior, como era previsto pelo Programa. Contudo, a sua posição 

perante a organização espacial da escola consolida uma posição de centralidade e a 

sua condição simbólica, possibilitando o fácil acesso pelo interior. 

O espaço interior, explora e enfatiza a verticalidade na relação dos dois 

pisos, por uma área central de pé-direito duplo, rematada pelas escadas que acedem 

ao piso superior, criando uma área central com iluminação zenital. O espaço interior, 

correlacionado pela falta de transparência, incute um ambiente calmo e de 

concentração, capaz de suportar diversas atividades e estabelecendo relação entre os 

dois pisos sem comprometer a privacidade.  

O espaço da memória e do conhecimento, localiza-se no prolongamento do 

átrio de entrada e na interseção com o espaço da galeria de circulação.  

 

 

 

 

 

fig. 125_ na entrada na biblioteca é ocupada pelo 

balcão de atendimento. 

fig. 124_esquema da introdução do grupo funcional 

da biblioteca e espaço da memória e do 

conhecimento. 
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A biblioteca e o centro de recursos no projeto da escola secundária Martins 

Sarmento assumem um protagonismo no processo da reorganização espaço-

funcional, organizando o pátio central, na continuidade com os espaços sociais.  

O espaço da biblioteca localiza-se no piso térreo do novo edifício, que 

substituiu o original de apenas um piso, no alinhamento com a entrada. Este 

encontra-se aberto para o pátio central, destacando-se como um dos momentos mais 

importantes do complexo escolar, promovendo um espaço dedicado à aprendizagem, 

na relação visual com os espaços sociais e com o átrio de entrada. O volume saliente 

destaca-se na morfologia do pátio e, paralelamente desenha uma área permeável na 

relação com a zona de estudo da biblioteca. Contudo, por intenções da direção 

escolar, recentemente o pavimento permeável foi retirado e substituído por outro 

impermeável, procurando uma relação contínua com o restante espaço exterior. 

Nesse sentido, a biblioteca é um momento singular do espaço escolar, 

consolidado pela qualidade espacial interior, promovendo diversos espaços e, 

consequentemente diferentes modos de aprender. A entrada faz-se através de um 

átrio, onde se encontra a zona de leitura informal, o balcão de receção e um gabinete 

fechado dos restantes espaços conferindo-lhe alguma privacidade. A norte fica a 

zona de multimédia e inicia-se, a sul, o espaço de leitura que se prolonga até ao topo 

oeste junto à fachada envidraçada, de pé-direito duplo. Antes da entrada da biblioteca 

em cada lateral estão organizados o arquivo e uma pequena sala polivalente, com 

acesso pelo exterior e interior.   

fig. 126_ o segundo piso da biblioteca é ocupado nas 
laterais por estantes e em torno da abertura das 

escadas por  mesas de trabalho. 

fig. 127_ a abertura para a introdução das escadas 

proporciona uma relação entre os dois pisos.  
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A biblioteca assume-se como um espaço comprometido na disseminação de 

um ambiente de aprendizagem para os restantes espaços da escola, contudo, a sua 

posição centralizada no lote advém de um acesso menos facilitado, não decorrendo 

de expressão ou presença para o contexto urbano. 

O espaço da memória e do conhecimento localiza-se na continuidade da 

entrada, conformando-se como o espaço de ligação entre o átrio e a sala do aluno. 

Organizado por vários armários de exposição, distribuídos pelo espaço e outros fixos 

à parede, criando um circuito exploratório. 

 

 

 

 

 

 

fig. 130_ a entrada constitui um espaço de 

distribuição para os diferentes espaços e, 

simultaneamente representa a zona de apoio com o 

balcão de atendimento. 

fig. 129_ a biblioteca incorpora diferentes ambientes, 

sendo na entrada introduzido a zona multimédia. 

fig. 131_ no topo oeste da biblioteca e na relação com 
o pátio central, desenha-se um espaço de leitura e 

estudo. 

fig. 128_ esquema da introdução do grupo funcional 

da biblioteca e espaço da memória e do 

conhecimento. 
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Paralelamente, no projeto de modernização da escola secundária da Trofa 

os autores procuraram destacar as funções de biblioteca e do centro de recursos. 

Desde o momento de entrada através do pátio exterior, é possível estabelecer 

contacto visual com o interior da biblioteca, devido à sua localização na contiguidade 

da entrada e à transparência para o interior e para o exterior, consolidando a sua 

simbologia como espaço de transmissão de conhecimentos e como coração da 

escola.  

A biblioteca organiza-se em diferentes espaços correlacionando-os com as 

especificidades funcionais do Programa, podendo ser dividida em três zonas. A zona 

da entrada faz-se através de um prolongamento do átrio, sendo recebidos pelo balcão 

de apoio, funcionando como primeiro ponto de contacto e mediador da zona de 

leitura com pé-direito duplo e o espaço de estudo mais formal de pé-direito simples. 

Organiza-se na zona de pé-direito simples, uma sala de trabalho e, paralelamente em 

cada topo uma sala de multimédia e um gabinete, ambos fechados do restante espaço.  

O espaço é iluminado pela fachada sul, abrindo-o para o pátio de entrada e, 

simultaneamente iluminado pelo pátio interior, na fachada oposta. Os espaços da 

biblioteca apresentam uma flexibilidade, simbologia e posição central no contexto 

da escola. 

O espaço da memória e do conhecimento localiza-se na relação da entrada 

com o segundo volume preexistente letivo, num espaço com acesso direto ao 

exterior. Independentemente da sua posição privilegiada na proximidade da entrada 

principal e da entrada secundária na relação com a área de estacionamento, salienta-

se o seu uso esporádico e a difícil vigilância por parte dos funcionários. 
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A biblioteca da escola secundária de Canelas é a das quatro intervenções 

que se enquadra melhor nas diretrizes e orientações do PMEES, sendo a única que 

se destaca perante o contexto exterior, convidando a entrada no edifício. Assume-se 

como o momento central e protagonista da reorganização espacial, afirmando-se 

como um objeto arquitetónico.   

O espaço da biblioteca localiza-se numa posição contígua ao momento de 

entrada, avocando-se como o coração da escola e dinamizando a relação entre a 

comunidade escolar e extraescolar. O arquiteto reposicionou esta função na 

proximidade do átrio, influenciando e reafirmando-se perante esse espaço. 

Em semelhança com as outras intervenções, o espaço interior divide-se em 

várias zonas com caraterísticas díspares. O momento de entrada é ocupado pelo 

espaço de receção e uma zona de leitura informal, que possibilita o acesso ao espaço 

multimédia e à sala de leitura, que ocupa a fachada nascente na relação com o 

fig. 134_ a biblioteca organiza-se por diferentes 

espaços, desde leitura informal e trabalho individual 

e de grupo. 

fig. 133_ o espaço da biblioteca localiza-se na 

proximidade da entrada no edifício escolar. 

fig. 135_ o espaço de pé direito duplo e de relação 

com o pátio exterior, destina-se ao estudo e à consulta 

de livros. 

fig. 132_ esquema da introdução do grupo funcional 
da biblioteca e espaço da memória e do 

conhecimento. 
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contexto urbano. A área de leitura, de pé-direito duplo (tal como os restantes 

espaços), é organizada pelas estantes dos livros e por mesas de trabalho. A presença 

da fachada envidraçada, abre o espaço para o contexto exterior, iluminando a 

biblioteca e diligenciando a disseminação da cultura de aprendizagem, 

transcendendo-a para além do espaço escolar. 

 

 

fig. 138_ a biblioteca é composta por vários espaços 

com ambientes diferentes, sendo que a zona 

multimédia se encontra no topo oeste. 

fig. 139_ a zona de trabalho e de consulta de livros 

tem uma organização flexível, capaz de promover 
diversos ambientes de aprendizagem. 

fig. 137_ a entrada no espaço da biblioteca, localizada 
na contiguidade da entrada, é ocupada por uma zona 

de leitura informal e pelo balcão de apoio. 

fig. 136_ esquema da introdução do grupo funcional 

da biblioteca e espaço da memória e do 

conhecimento. 

fig. 140_ os espaços desenham-se em continuidade, 

permitindo flexibilidade e relação visual e formal. 

fig. 141_ a biblioteca estabelece relação visual com o 

contexto urbano. 
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6.4.3.   Espaços sociais e de convívio e espaço dos funcionários 

 

Decorrente da estratégia de agrupar o núcleo funcional destinado aos 

espaços sociais e de convívio, na intervenção da escola secundária Artística de 

Soares dos Reis, relocalizam-se estes espaços para o piso térreo, estabelecendo 

relação e acessibilidade direta com a estrutura de circulação que suporta o conceito 

de learning street e, consequentemente com o momento de entrada. O espaço de 

refeitório e bar, mantém-se na localização original do corpo preexistente, 

estabelecendo relação com o edifício da sala polivalente. Todos os espaços de 

serviço relacionados com a área de alimentação, como a cozinha, copa, zonas de 

apoio, vestiário e uma pequena sala de pausa para os funcionários, se agregam a esse 

espaço ocupando a área nordeste do corpo. Ao localizarem-se na posição de remate 

da implantação e da estrutura de circulação e, consequentemente constituírem um 

núcleo funcional independente face aos restantes espaços da escola, respondem às 

indicações do Programa no que decorre à possível relação autónoma com a 

comunidade extraescolar.  

O espaço da loja de conveniência abre-se para o espaço da memória e do 

conhecimento, na proximidade da entrada, explorando a transparência através do 

envidraçado, promovendo uma relação próxima com o contexto exterior e marcando 

o início da galeria de circulação.  

A associação de estudantes contígua à learning street, localiza-se no novo 

edifício a eixo da sala polivalente. 

Os espaços dos funcionários organizam-se no piso térreo, no topo sudoeste 

do corpo letivo preexistente, na relação direta com as áreas administrativas e os 

órgãos de gestão. Numa posição de maior privacidade e de passagem controlada, os 

funcionários têm acesso a vestiários, uma sala de descanso e, ainda instalações 

sanitárias. 
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Reconhece-se que o piso térreo, especialmente os espaços que conformam o 

pátio central na intervenção da escola secundária Martins Sarmento, consolidam e 

agregam as funções sociais e comuns, como o refeitório, o bar, o espaço dos alunos, 

a loja de conveniência e a associação de estudantes.  

O espaço de refeitório, a norte do espaço do aluno, localiza-se numa posição 

resguardada dos espaços de maior afluência. Na área ocupada por estas funções, 

distribuem-se os respetivos espaços de serviço e de apoio, um espaço de vestiários e 

balneários para os funcionários e, devido ao programa letivo de ensino profissional, 

uma cozinha pedagógica.  

O espaço do aluno328 é ocupado por mobiliário que possibilita a sua 

apropriação e distribuição pelos alunos, funcionando como um espaço de convívio. 

 
328  O espaço do aluno em horário de almoço assume-se como espaço complementar ao refeitório. 

fig. 143_ a entrada para a associação de estudantes  à 

esquerda, tem acesso direto pela estrutura de learning 

street.  

fig. 144_ o espaço exterior coberto da área de 

refeitório promove a prolongação do espaço interior 

e a relação com o espaço da sala polivalente. 

fig. 145_ o espaço de refeições localiza-se no piso 

térreo do corpo preexistente, no interior do lote. 

fig. 142_esquema da introdução do grupo funcional 
dos espaços sociais e de convívio e espaço dos 

funcionários 
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Conformando uma das frentes envidraçadas do pátio central, o espaço do aluno 

assume uma centralidade perante a organização da escola, comprometendo-se na 

relação com a entrada, a biblioteca e o espaço de memória e do conhecimento. A 

configuração e organização do espaço decorre de uma flexibilidade, capaz de 

promover múltiplas atividades, desde área de refeições, de trabalho e de encontro, 

simultaneamente prolonga o espaço interior para o exterior. 

A poente e na continuação deste espaço, encontra-se um pequeno átrio onde 

convergem as funções de bar, loja de conveniência, associação de estudantes e o 

acesso aos corredores que distribuem as funções da biblioteca, espaços letivos e os 

gabinetes dos professores e respetivos clubes. Esta área constitui-se como uma rótula 

que articula os dois dos corpos que se intersetam naquele ponto. Efetivamente, 

proporciona a intercalação entre os espaços sociais e a zona letiva da escola, 

assegurando o acesso direto aos espaços exteriores e às escadas que garantem a 

relação com os pisos superiores. Simultaneamente, o bar e a loja de conveniência 

abrem-se para esse espaço, assumindo-se como uma zona de considerada afluência 

por parte do grupo discente. 

 

fig. 147_ a sala do aluno assume-se como um dos 

espaços centrais da organização da escola, sendo uma 

das áreas de maior afluência pelo grupo dos  

discentes. 

fig. 146_ esquema da introdução do grupo funcional 
dos espaços sociais e de convívio e espaço dos 

funcionários 
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A organização dos grupos sociais e de convívio, no projeto de modernização 

da escola secundária da Trofa, assenta num repensamento da sua inter-relação, 

localizando-os na sua posição original no lote, apesar de construir um novo corpo 

para albergar estas funções. Organizadas num só piso, os espaços desenvolvem-se 

em torno do pátio interior partilhado com a biblioteca e, simultaneamente 

estabelecendo relação com espaço exterior da escola. 

Na continuação a sul do átrio de entrada, passando a biblioteca desenha-se a 

área destinada à associação de estudantes e ao bar, abrindo-se ambos para a sala do 

aluno. A sala do aluno, de pé-direito duplo e ocupado por mobiliário amovível, 

promove o acesso direto ao recreio exterior, prolongando-se e potenciando 

atividades nesse espaço. Paralelamente, e no sentido contrário abre-se para o pátio 

central, onde estabelece contacto visual com o interior da biblioteca. A flexibilidade 

formal incutida na relação entre os vários espaços, potenciam a ocorrência de 

múltiplas e diversas atividades. 

No topo nascente do espaço do aluno, desenha-se um pequeno átrio que 

articula as escadas, que asseguram o acesso aos dois pisos de laboratórios, e o espaço 

de refeições. O espaço de refeições é ocupado, no topo norte, pela cantina e os 

espaços técnicos e de serviço, com acesso direto ao exterior e, consequentemente à 

entrada de cargas e descargas. A área de alimentação, iluminada pela fachada este, 

estabelece relação física e visual com o exterior de recreio, especificamente com a 

entrada no lote da escola.  

fig. 148_ o átrio que articula as funções de loja de 
conveniência, bar e associação de estudantes, 

corresponde a uma rótula da organização da escola. 

fig. 149_ este segundo átrio assegura o 
funcionamento do bar e das restantes funções que o 

conformam e, simultaneamente o acesso e relação aos  

espaços exteriores (pátios). 
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A loja do aluno localiza-se no primeiro piso, ocupando a mesma área do 

espaço da memória e do conhecimento, no piso térreo. Destaca-se a sua relação 

próxima com as escadas e com os espaços letivos e, simultaneamente com o 

momento de entrada, contribuindo para a sua centralidade na organização da escola. 

A área destinada à pausa dos funcionários é contígua ao auditório e ao espaço 

da formação de adultos e, organizado por balneários, vestiários e uma sala de pausa.  

 

 

 

 

 

 

 

fig. 152_ a sala do aluno é desenhada por um espaço 
aberto e relacionado com o espaço exterior, 

prolongando o espaço de convívio para o recreio e 

vice-versa. 

fig. 153_ o mobiliário amovível, proporciona uma 

apropriação flexível do espaço pelos estudantes. 

fig. 151_ o corredor de acesso à sala do aluno, bar e à 

direita a entrada na associação de estudantes. 

fig. 150_ esquema da introdução do grupo funcional 
dos espaços sociais e de convívio e espaço dos 

funcionários 
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Na intervenção da escola secundária de Canelas também a localização 

preexistente das zonas de refeição, nomeadamente da escola secundária, foi mantida, 

contudo, o volume é a conjugação da reabilitação de um preexistente e da ampliação 

deste, sendo ligeiramente relocalizado. Os espaços dedicados às funções de 

alimentação ocupam o corpo do topo norte, estruturado num único piso, e 

simultaneamente no piso inferior à cota do recreio exterior do corpo paralelo, 

servindo diferentes níveis de ensino, o secundário e o básico, respetivamente. 

O espaço de refeições no piso da entrada, reúne os espaços de cantina, 

refeitório, os diversos anexos e arrumos e, ainda instalações para os funcionários, 

como sala de descanso e balneários de apoio. Devido às exigências programáticas da 

escola, também se desenha uma cozinha pedagógica e sala de trabalho na relação 

com os restantes espaços. A área de refeitório anexa à cantina abre-se para o espaço 

exterior à mesma cota, usufruindo de umas escadas e rampa que ligam o 

prolongamento exterior até ao recreio a uma cota mais baixa. Contíguo ao refeitório 

reúnem-se os espaços da associação de estudantes e o clube de rádio, reconhecendo-

se que este funciona, simultaneamente como uma área de convívio e encontro para 

o grupo discente, condição enfatizada pelo desdobramento para o exterior. 

Os espaços da loja do aluno e a sala do aluno localizam-se no piso da entrada 

do corpo que alberga o pequeno auditório e a reprografia, partilhando o mesmo átrio 

de acesso. Ambos os espaços apesar de se encontrarem numa posição resguardada 

face às áreas de maior influência, localizam-se na continuidade da learning street, 

fig. 154_ vista do átrio de acesso ao refeitório para o 

espaço do aluno, evidenciando, à direita, a relação 

com o pátio interior que partilha com a biblioteca. 

fig. 155_ o espaço de refeitório assume uma 
organização mais formal do mobiliário. 

Simultaneamente, estabelece contacto visual e físico 

com o espaço exterior de recreio. 
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promovendo acessibilidade e visibilidade para a comunidade escolar, tornando-se 

espaços que complementam e caraterizam a vida social da escola. A loja de 

conveniência, abre-se para o espaço de circulação, ao contrário da sala do aluno que 

explora a relação visual com o pátio interior conformado pela articulação das 

preexistências e dos novos volumes que as ampliam.  

    

 

 

fig. 158_ o refeitório localiza-se no corpo do topo 

norte da escola. 

fig. 157_ o volume do espaço de refeitório abre-se 
para o recreio exterior, promovendo a relação entre o 

espaço interior e o exterior, prolongando-o. 

fig. 159_ a loja do aluno abre-se para o espaço da 

learning street ocupado por painéis de exposição. 

fig. 156_ esquema da introdução do grupo funcional 
dos espaços sociais e de convívio e espaço dos 

funcionários. 

fig. 160_ a sala do aluno proporciona um espaço 

resguardado de convívio e trabalho. 
fig. 161_ a sala do aluno abre-se para o espaço de 

pátio conformado pelo volume em forma de “C”. 
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6.5. QUINTO NÍVEL DE HIERARQUIA FUNCIONAL  

 

O quinto nível de hierarquia funcional consolida a intenção de privacidade e 

acesso controlado, promovendo um ambiente destinado exclusivamente à 

comunidade escolar. Nesse sentido, este corresponde ao grupo funcional das funções 

letivas329, aprendizagem formal e espaço dos docentes, que representa a área mais 

expressiva das escolas, sendo que os edifícios originais decorrem de uma carência 

generalizada de falta de espaços destinados a estas funções, especialmente espaços 

de qualidade destinados ao ensino experimental. Pretende-se que a aprendizagem 

formal seja caraterizada de diversos e múltiplos espaços capazes de suportar as 

diferentes disciplinas e áreas de ensino. 

 

 

 

6.5.1.  Aprendizagem formal e espaço dos docentes 

 

Face ao programa funcional da escola secundária Artística de Soares dos 

Reis ser focado no ensino das artes e, consequentemente, necessitar de espaços 

especializados, decorrente de um currículo diversificado e específico, tornou-se 

imperativo a hierarquização e total reorganização dos espaços letivos. A construção 

de um segundo volume complementar e em direto contacto com o já existente, 

definiu-se como estratégia face à necessidade de área construtiva destinada a espaços 

de natureza letiva. O projeto decorre assim de uma reorganização e hierarquização 

dessas funções nesses dois volumes, distribuindo-as segundo a sua tipologia, 

salientando-se os espaços de salas de aula normais e os espaços de maior 

especificidade como as oficinas, estúdios e atelier de desenho. 

O corpo preexistente principal reúne, nos três pisos superiores, as funções 

letivas, sendo que no primeiro piso organiza as salas de desenho e de projeto e, 

 
329  Reconhece-se que todas as intervenções consideraram as indicações de transparência para o exterior 

e as imposições técnicas de cada espaço, sendo que se assume que seja repetitivo indicar essa 

qualidade em todas as escolas, importando referir e compreender as suas caraterísticas mais 

significativas.  
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paralelamente cinco salas de aulas normais. O segundo piso é ocupado no topo 

poente pelas salas de desenho, ao contrário do topo sul que distribui os laboratórios 

e as salas de aula. No piso superior, correspondente ao sótão da cobertura, 

acrescentaram-se pequenos volumes paralelepipédicos a noroeste, que possibilitam 

novo espaço que alberga as salas de aula normais. Na fachada oposta encontra-se 

uma solução de iluminação dos espaços através de vãos claraboia, ocupados pelos 

gabinetes dos professores. 

No caso do edifício novo, no piso de entrada, na relação com a sala 

polivalente, encontram-se os espaços destinados ao ensino do vídeo e cinema, com 

salas especializadas e uma área de serviço em articulação direta com os estúdios, 

sendo também os arrumos da sala polivalente. O restante espaço é ocupado pelas 

oficinas, com abertura para o espaço de recreio, promovendo relação visual com o 

auditório e o refeitório a uma cota elevada. As oficinas decorrem de duas tipologias 

espaciais diferentes, sendo que umas são de pé-direito duplo e outras têm acesso 

interior para as restantes oficinas do piso superior. 

No primeiro piso o corredor desloca-se possibilitando a duplicação da 

distribuição, sendo a noroeste organizado as oficinas e a sudeste as salas de projeto. 

No topo norte, reúne-se a área de espaços destinados ao ensino da fotografia. 

Destaca-se a introdução de um pátio no topo sul, respondendo às condicionantes 

regulamentares das oficinas de joalharia e cerâmica, funcionando simultaneamente 

como percurso de fuga devido à ligação direta ao patamar das escadas centrais. Com 

a distribuição similar ao primeiro piso, o último piso organiza as restantes oficinas 

que possuem ligações interiores, solução em resposta ao funcionamento específico 

curricular330. Paralelamente, o topo nascente distribui as salas de multimédia e no 

topo contrário as salas de aula normais.  

A relação dos dois corpos letivos tornou-se uma imposição do projeto, visto 

que o fácil acesso e a relação direta entre os espaços das oficinas e salas de projeto 

era um requisito imposto pela escola, sendo fundamental que os alunos percorressem 

o mínimo possível nos seus fluxos diários. Nesse sentido, todos os pisos são servidos 

 
330  Esta solução de conexão interior entre as diferentes oficinas (percurso horizontal), decorre da 

necessidade das turmas poderem-se deslocar entre as oficinas, visto a turma desdobrar-se em 

diferentes disciplinas.  
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de pontes que asseguram a ligação física entre os dois edifícios, permitindo uma 

maior clareza na circulação. 

O espaço dedicado à pausa e zona de trabalho dos professores localiza-se no 

piso de entrada do corpo principal, no topo norte, composto por uma sala de trabalho 

e descanso, com uma pequena copa. 

 

 

 

A intervenção conduzida na escola secundária Martins Sarmento introduz 

novos corpos destinados às áreas do ensino especializado, nomeadamente as oficinas 

e os laboratórios, ao contrário dos corpos preexistentes e a sua ampliação que 

mantém as funções letivas com a ocupação de salas de aula normais. 

Especificamente, o corpo preexistente reabilitado e ampliado, perpendicular 

ao corpo da entrada, reúne no primeiro e segundo pisos as funções letivas, 

nomeadamente as salas de ensino não especializado e, simultaneamente no topo 

fig. 163_ as oficinas do piso térreo possibilitam o 

acesso direto ao espaço exterior de recreio. 

fig. 164_ devido ao currículo específico do ensino das 

artes, o programa funcional introduz vários espaços 

especializados, como os estúdios de imagem. 

fig. 165_ o espaço dos professores ocupa o topo norte 

do corpo principal. 

fig. 162_ esquema da introdução do grupo funcional 

da aprendizagem formal e espaço dos docentes 
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nascente do piso térreo distribuí as salas TIC. Destaca-se que a operação de 

ampliação deste corpo, possibilitou o desdobramento do acesso a partir do corredor. 

O novo volume anexo ao preexistente no centro do lote, alberga no primeiro 

piso as oficinas das artes e as salas de desenho associadas a pequenos arrumos, sendo 

que face ao objetivo de ter uma luz constante, estas possuem iluminação zenital, 

caraterística exclusiva destas salas.  

A nova construção localizada no extremo nascente, organiza nos dois pisos 

as salas destinadas ao ensino experimental, especificamente os laboratórios e os seus 

espaços de apoio e arrumos, partilhados por cada duas salas.  

Reconhece-se que as funções letivas assumem uma posição resguardada, 

nomeadamente nos pisos superiores ou no caso do piso térreo no topo oposto à 

entrada, caraterizando-os de uma privacidade e acesso mais restrito, respondendo às 

indicações do Programa.  

Os espaços dedicados às funções complementares dos professores fora da 

sala de aula, localizam-se no primeiro piso do corpo principal, organizado por três 

salas de trabalho, uma sala de pausa e uma destinada aos diretores de turma (a antiga 

biblioteca). Estes espaços encontram-se numa posição resguardada e de acesso 

restrito ao pessoal docente, protegidos do movimento e ruído dos espaços letivos e 

sociais da escola. 

 

 

 

 

  

fig. 167_ os espaços de ensino não especializado 

ocupam os edifícios preexistentes e a sua ampliação. 

fig. 166_ esquema da introdução do grupo funcional 

da aprendizagem formal e espaço dos docentes 
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Os três volumes letivos reabilitados mantêm as suas funções originais no 

projeto da escola secundária da Trofa, sendo que será na reestruturação e 

reabilitação desses espaços que a intervenção assentou. Considerando que um dos 

objetivos do projeto era a unificação de uma tipologia desfragmentada, os três corpos 

que suportam as funções letivas foram unificados por novos corpos que possibilitam 

a permeabilidade interior e, simultaneamente a introdução de novos espaços letivos. 

Paralelamente, face à necessidade que a escola tinha de novos espaços destinados ao 

ensino das ciências, especificamente laboratórios, um novo corpo que define o 

alçado que constitui a frente urbana, inclui dois pisos destinados a essas funções.  

Nesse sentido, os pavilhões letivos preexistentes e a nova construção que os 

une, reúnem a maioria dos espaços de natureza letiva. Caraterizados pela preservação 

da estrutura da preexistência, todos os espaços se distribuem em torno da área 

central, porém os autores exploram a iluminação dos corredores através da abertura 

de pátios nos volumes. Nesse contexto, no corpo contiguo à entrada ambos os pisos 

superiores são ocupados por salas de aula normais, ao contrário dos volumes a poente 

que no piso térreo para além das salas de aula normais, organizam nas fachadas a 

norte e no topo poente as oficinas de artes. O primeiro piso reúne, maioritariamente 

salas de aula normais, sendo que nas fachadas a norte do volume preexistente central 

e da nova construção são ocupados por salas de multimédia, oficinas e espaços 

destinados à educação visual. O segundo piso tem a distribuição espacial idêntica ao 

fig. 168_ as salas de desenho são caraterizadas por 

iluminação zenital. 
fig. 169_ os espaços destinados ao grupo docente 

ocupam o primeiro piso do corpo principal. O 

programa funcional introduziu vários espaços, como 
espaços de trabalho, de reunião ou de descanso como 

o da figura. 
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piso térreo, sendo que para além das salas de aula normais, na fachada norte da 

preexistência e da nova construção e, simultaneamente no topo este, reúnem as salas 

TIC. 

A incorporação dos laboratórios organiza-se nos dois pisos do edifício que 

interliga o corpo social e o primeiro corpo letivo, proporcionando um circuito 

totalmente uno e permeável por todo o edifício. Cada par de laboratórios partilha 

uma zona de preparação e arrumos, cumprindo com as indicações do PMEES. 

Reconhece-se a estratégia da procura de uma posição mais resguardada e 

condicionada aos espaços letivos - aprendizagem formal - em comparação aos 

espaços sociais e culturais, que se enquadram na proximidade com a entrada e, 

consequentemente relacionados com a comunidade escolar e extraescolar.  

Na relação com este novo edifício e nos dois pisos superiores ao da 

biblioteca, localizam-se os espaços destinados ao uso exclusivo dos professores, 

tendo acesso direto para as galerias do átrio de entrada e para os corredores dos 

laboratórios. Esta área é composta por uma sala de pausa equipada com cacifos e 

uma pequena copa e outra sala destinada às atividades de trabalho e estudo com um 

caráter mais formal. A localização destes espaços, estabelece uma posição 

resguardada, porém direta a todos os espaços da escola. 

 

 

 

 

 

fig. 171_ os espaços letivos, especificamente as salas 

de aula normais, mantêm a localização original nos 

volumes letivos. 

fig. 170_ esquema da introdução do grupo funcional 

da aprendizagem formal e espaço dos docentes. 
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Paralelamente, na intervenção da escola secundária de Canelas, a mesma 

estratégia é explorada onde a aprendizagem formal procura uma posição resguardada 

em relação aos espaços de maior afluência, condição enfatizada no piso da entrada, 

onde estes se conformam no interior do lote e se abrem para os vazios entre edifícios. 

O núcleo originalmente ocupado pela escola básica, suporta no edifício a 

nascente, as salas de aula normais, onde a sua estrutura espacial preexistente foi 

preservada, apenas tendo sido acrescentado um espaço de arrumos e uma instalação 

sanitária destinada à mobilidade reduzida. O segundo corpo a poente, completamente 

reorganizado, é destinado ao ensino experimental, especificamente aos espaços de 

oficinas. O volume, atualmente destinado ao ensino básico, é ocupado em todos os 

pisos, exceto no piso de cota correspondente ao recreio exterior, por salas de aula 

normais. 

O último corpo que alberga funções letivas materializa-se na reabilitação de 

um edifício preexistente no topo norte e na ampliação deste, formando uma 

construção que desenha um “C”, sendo que o topo sul replica a forma do edifício 

original. A sua implantação na interligação com os restantes volumes que constituem 

a escola, conforma um pátio central com funções de recreio exterior. Para compensar 

a diferença de cotas resultantes num talude, a nova construção que constitui este 

volume estrutura-se em quatro pisos atingindo a cota do espaço de recreio exterior 

no centro do lote. Neste edifício situam-se no último piso as salas de aula normais, 

enquanto a área de nova construção, no piso térreo e no piso inferior, organiza as 

fig. 172_ os laboratórios ocupam o novo volume que 

constituiu a nova fachada para o contexto urbano. 
fig. 173_ a área destinada aos docentes incorpora dois 
espaços distintos, um de trabalho e outro, na figura, 

de descanso e trabalho, com uma pequena copa no 

topo oeste. 
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salas TIC e as oficinas do ensino das artes, respetivamente, sendo associadas no topo 

sul a salas de aulas normais. No piso térreo inferior (piso -2) são organizados os 

laboratórios com acesso direto para o recinto exterior, sendo que cada par partilha 

uma área de preparação e arrumos.  

Os espaços destinados à formação, descanso e trabalho dos professores 

localizam-se no edifício contiguo à entrada, partilhando o pátio com os espaços de 

serviços administrativos e os órgãos de gestão. Destaca-se a sala dos professores, 

constituída por uma zona de descanso e uma pequena copa, aberta para o pátio 

interior, possibilitando uma dupla entrada: através da entrada principal ou pelo 

acesso direto a partir do espaço da learning street que liga à zona do refeitório. 

 

 

 

 

 fig. 175_ o programa funcional incorporava um 
núcleo de ensino da música, composto por salas com 

uma organização mais flexível. 

fig. 177_ o espaço destinado aos professores é 

composto por três zonas: uma de descanso, uma de 

trabalho e uma pequena copa. 

fig. 174_ esquema da introdução do grupo funcional 

da aprendizagem formal e espaço dos docentes. 

fig. 176_ os laboratórios que ocupam o piso térreo 

inferior (piso -2) possibilitam o acesso direto ao 

espaço exterior de recreio. 
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6.6.  O ESPAÇO DE ENCONTRO 

 

Considerando que a aprendizagem informal, apesar de integrar o quarto 

nível hierárquico no esquema da Parque Escolar, se assume como o espaço de 

encontro dos diferentes grupos funcionais. Atendendo ao Modelo Conceptual 

destaca-se a sua posição central e correlacionada aos restantes espaços que compõem 

a escola. Nesse sentido, abordar-se-á a aprendizagem informal e learning street, 

como a estrutura que interliga os diferentes níveis hierárquicos e os respetivos grupos 

funcionais. O conjunto dos espaços de aprendizagem informal transcende uma forma 

específica, porém, devem ser capazes de promover flexibilidade, diversidade, 

conforto, atratividade e, simultaneamente desenhar uma estrutura que unifica e 

articula as várias funções, nomeadamente os grupos sociais e de caráter mais público. 

O conceito de learning street deve ser aqui aplicado e ampliado. 

 

 

 

6.6.1.  Aprendizagem informal e learning street 

 

A aprendizagem informal e, especialmente o conceito de learning street 

constituem um fator paradigmático e estruturante na intervenção da escola 

secundária Artística de Soares dos Reis, consolidando-se como estratégia para a 

agregação dos diferentes corpos e a coesão do ambiente da escola.  

Desta forma, tornou-se imperativo a mudança da localização da entrada no 

edifício, materializada por um novo volume que define e viabiliza o momento inicial 

da estrutura da learning street. O novo volume destaca-se perante o contexto urbano, 

através da sua cor e forma singular face ao edifício principal preexistente.  

O único elemento de alinhamento perpendicular ao limite do lote, a galeria 

preexistente que unificava os corpos originais, é redefinida e transformada num novo 

edifício que procura racionalizar e ordenar a implantação dos novos corpos. Esta 

nova construção funciona como elemento articulador dos vários volumes, 

assegurando a unificação dos corpos novos e preexistentes num único edifício e, 
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simultaneamente constitui o eixo de circulação que potencia a estrutura da learning 

street. Devido ao aumento expressivo de nova construção e da necessária 

reorganização do programa, o projeto introduz o conceito da learning street como 

estratégia para a hierarquização e unificação dos corpos, correlacionado com a 

criação de um sistema de circulação, assumindo-se como mote para a transformação 

da escola. Paralelamente, o projeto pretende manter a individualidade de cada corpo, 

através da sua identificação morfológica. 

A estrutura da learning street inicia-se no ponto de contacto com o momento 

de entrada de pé-direito duplo, prolongando-se até a área destinada ao espaço da 

memória e do conhecimento, onde se localiza a loja de conveniência. A partir deste 

momento inicia-se o percurso principal longitudinal e a sequência dos espaços de 

caráter social e de relação com a comunidade extraescolar: o auditório, a biblioteca, 

a sala polivalente e no topo o refeitório e o ginásio.  

A possibilidade de encerrar a passagem para os dois corpos de natureza 

letiva, reforça a legitimidade do piso térreo e, consequentemente os espaços de 

natureza social, de funcionarem abertos à comunidade extraescolar, afirmando o 

edifício escolar como equipamento ao serviço da sociedade. 

O novo corpo transversal aos quatro volumes, transcende as suas funções de 

circulação, assegurando a introdução de espaços ao longo da sua estrutura, capazes 

de suportar atividades de natureza informal. A sua forma irregular, resultante de um 

desenho preocupado com a introdução de alargamentos e estreitamentos que 

constroem diferentes espaços, que decorrentes de ambientes díspares promovem 

diversas atividades.  

Paralelamente, atendendo à sua posição perpendicular face aos restantes 

corpos, reconhece-se que o seu desenho assegura, simultaneamente as relações 

transversais com os sistemas de circulação de cada construção. 

A espacialidade interior, decorre de um forte sentido de unidade e 

inteligibilidade, que não é dissipada pela introdução de diferentes momentos e 

espaços de cariz informal. 

Considera-se que, simultaneamente explora-se a relação com os espaços 

exteriores, que sofreram profundas transformações, procurando estabelecer 



235 

 

diferentes momentos de recreio e, paralelamente a relação visual entre os diferentes 

espaços interiores.  

 

 

 

A intervenção conduzida na escola secundária Martins Sarmento, introduz 

espaços flexíveis e capazes de promover condições suscetíveis à aprendizagem 

informal, correlacionados com a necessidade de inter-relacionar espacial e 

formalmente os espaços de caráter social e de maior proximidade com a comunidade 

extraescolar. Os autores referem-se à estrutura da learning street, especificamente 

no documento da memória descritiva do projeto, como o elemento que articula o 

momento de entrada e o átrio que reúne os espaços de bar, loja de conveniência e a 

associação de estudantes. Nesse sentido, considera-se que este traduz-se no elemento 

de conexão entre as duas rótulas espaciais da reorganização espaço-funcional, visto 

fig. 179_ em vários momentos explora-se a relação 
com o espaço exterior, seja por acesso ou eixos 

visuais. 

fig. 180_ o espaço de circulação na relação com a 
entrada na biblioteca e auditório desenha-se com 

umas escadas, que evidencia que este espaço 

transcende a função de circulação. 

fig. 181_ a estrutura da learning street introduz 
múltiplos espaços com ambientes diferentes, como a 

área de convívio que amplia o espaço de circulação.  

fig. 178_esquema da introdução do grupo funcional 

da aprendizagem informal  e learning street. 
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que estes são os espaços que reúnem os acessos principais e articulam os diferentes 

volumes.  

A learning street protagoniza um percurso pelos espaços de maior afluência 

da escola, especificamente os espaços de natureza social. Iniciando-se no átrio de 

entrada e prolongando-se para a área destinada ao espaço da memória e do 

conhecimento, acede-se à sala do aluno que resultante da sua flexibilidade espacial 

alberga diversas funções, terminando no topo nascente no segundo átrio. 

Reconhece-se o desenho cuidado e interessado em explorar a qualidade 

espacial correlacionada com o espaço exterior do pátio central, representando uma 

extensão da learning street. Atravessando os momentos simbólicos da escola, a 

estrutura é acessível por vários pontos, desde as entradas secundárias a norte que se 

relacionam com o estacionamento ou o acesso direto para o segundo átrio a partir do 

pátio este. 

A introdução de outros espaços destinados à aprendizagem informal, 

traduzem-se nos pisos superiores, na relação com os espaços de natureza letiva, à 

área correspondente do segundo átrio no piso térreo. Destaca-se, no primeiro piso, 

esse espaço iluminado e ventilado por um pátio interior. Ambos os espaços ao se 

localizarem no centro do corpo letivo promovem uma área de encontro capaz de 

promover atividades informais, como o ensino e aprendizagem individual ou de 

grupo.  

 

 

 

fig. 183_ a estrutura da learning street inicia-se no 

átrio da entrada e no prolongamento para o espaço da 

memória e do conhecimento. 

fig. 182_ esquema da introdução do grupo funcional 

da aprendizagem informal e learning street. 
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A aprendizagem informal na intervenção da escola secundária da Trofa 

protagoniza, ao longo de todo o edifício, espaços flexíveis e potenciadores das mais 

variadas atividades. Na relação com os corpos letivos preexistentes, nomeadamente 

na interseção com os novos corpos de ligação, liberta-se o que originalmente era um 

espaço letivo, possibilitando uma área flexível social, visto que não condiciona o 

atravessamento e a circulação entre os volumes.  

Paralelamente, o átrio de entrada protagoniza um espaço simbólico e de 

grande afluência por parte dos alunos, possibilitando a sua ocupação de diversos 

modos, chegando a ser palco de atuações e atividades extracurriculares. 

Destaca-se a introdução de um percurso que agregando várias funções de 

caráter social, articula os vários espaços, promovendo momentos de encontro, pausa 

e aprendizagem informal. Iniciando-se no átrio da entrada e desdobrando-se em 

torno do espaço do elevador, a nascente desenvolve-se num espaço dilatado para a 

entrada da biblioteca e a oeste, a uma cota ligeiramente mais elevada, desenha os 

acessos ao auditório e ao corredor do bar e da sala do aluno, terminando na área do 

refeitório. Destaca-se a sala do aluno, que à semelhança do espaço da entrada, 

assume uma simbologia e centralidade para a comunidade discente, explorando 

flexibilidade e transversalidade na abertura para o pátio interior e para o recreio 

exterior. 

Este percurso, com caraterísticas do conceito da learning street, atravessa e 

desenha diferentes espaços, levando inconscientemente à identificação de uma inter-

fig. 184_ os espaços de aprendizagem informal, como 

a sala do aluno, decorrem de uma flexibilidade capaz 

de suportar múltiplas e diversas atividades. 

fig. 185_ considera-se que o pátio principal, decorre 

do prolongamento da estrutura da learning street. 
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relação entre os espaços, criando diferentes ambientes, reconhecível no jogo de cotas 

entre o átrio principal e o da biblioteca face ao espaço de acesso ao auditório e à sala 

dos alunos, distinguindo-os. Considera-se, simultaneamente que a cota única entre o 

átrio de entrada e a biblioteca procura estabelecer a intenção de abertura à 

comunidade, promovendo uma ligação uniforme entre os dois espaços. 

 

 

 

A reorganização espaço-funcional conduzida no projeto de modernização da 

escola secundária de Canelas, encontra na estrutura de circulação, elemento 

responsável em interligar os vários grupos funcionais, um dos princípios 

estruturantes, ampliando e incorporando o conceito da learning street.  

fig. 187_ na reorganização dos volumes letivos 

preexistentes, introduzem-se espaços capazes de 

suportar atividades de aprendizagem informal.  

fig. 186_ esquema da introdução do grupo funcional 

da aprendizagem informal e learning street. 

fig. 188_ o átrio de acesso à biblioteca constitui uma 

zona de transição entre o momento de entrada na 

escola, constituindo uma zona informal. 

fig. 189_ a área onde se reúne o auditório, formação 

de adultos e espaço dos funcionários, 
simultaneamente constitui um espaço que transcende 

as funções de circulação, promovendo um percurso 

que direciona para a sala do aluno, capaz de suportar 

atividades de aprendizagem informal. 
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Salientando a similaridade desta estratégia com a da escola secundária 

Artística de Soares dos Reis, também o autor procurou explorar a construção de um 

novo corpo capaz de unificar os vários volumes que se destacam morfologicamente, 

promovendo completa permeabilidade, sendo o edifício totalmente percorrível pelo 

interior, revertendo a situação original de pavilhões independentes. O autor afirma 

que surgiu como intenção que este novo corpo não comprometesse a legibilidade e 

identidade física e morfológica de cada corpo, recordando à sua condição original, 

sem obstar a continuidade e a completa permeabilidade dos espaços, promovendo 

um uso integrado e contínuo. 

Nesse sentido, afirma-se como o elemento responsável pela agregação, 

estruturação e articulação dos corpos num único edifício, mas também na introdução 

de novos momentos ao longo deste percurso longitudinal, explorando as relações 

transversais com os restantes sistemas de circulação. Assume-se assim, como 

estrutura que transcende as funções de distribuição e circulação, valorizando a 

organização da escola com diferentes espaços e momentos que possibilitam 

ambientes propícios a diferentes apropriações e especialmente à aprendizagem 

informal. Desta forma, este elemento interliga e unifica, criando dinâmicas e 

vivências para o ambiente escolar, encontrando na sua geometria e forma espaços 

que ampliam a área de circulação, albergando atividades lúdicas e extracurriculares, 

como espaços destinados ao uso da internet, zonas de estar com bancos, zona de 

exposição e até a relação direta com a loja de conveniência ou a sala do aluno.  

O desenho da learning street procura uma diversidade e flexibilidade 

espacial, desvinculando-se do típico espaço corredor. Iniciando-se no momento de 

entrada, pelo átrio em torno do pátio interior e articulando os espaços destinados à 

relação e abertura à sociedade: o auditório e a biblioteca. De seguida, desdobra-se 

no eixo norte-sul, sendo que a norte explora-se o desenho de diferentes ambientes, 

através do uso de elementos como escadas, rampas e bancos, estabelecendo contacto 

visual com o espaço exterior e culminando no topo pelo acesso ao espaço de 

refeitório ou ao recreio exterior. No sentido contrário, na relação com o volume 

preexistente, destaca-se a introdução de pequenos espaços, como a zona de 

exposição de informação na relação com a loja de conveniência e o nicho equipado 
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com tomadas elétricas, mesas e bancos para o uso de computadores. Estabelece-se, 

simultaneamente na relação com os volumes novos ocupados pelos espaços de 

natureza letiva, uma área destinada ao repouso e convívio, espaço que antecede a 

ponte suspensa que proporciona a permeabilidade dos espaços exteriores e interiores. 

Reconhece-se que os espaços desenvolvidos ao longo da estrutura da 

learning street exploram a articulação com os espaços exteriores, seja visualmente 

ou fisicamente através da sua dilatação e ampliação para o recreio da escola, 

potenciando a disseminação do ambiente de aprendizagem. Condição acentuada no 

prolongamento para o exterior de uma cobertura na relação com o núcleo destinado 

à atividade desportiva, na ampliação do espaço interior para os auditórios exteriores 

e, simultaneamente na relação com os vazios entre os edifícios, principalmente no 

pátio conformado pelo volume em forma de “C”. 

 

  

fig. 191_ a estrutura da learning street possibilita a 
livre apropriação por parte dos indivíduos. 

fig. 190_ esquema da introdução do grupo funcional 

da aprendizagem informal e learning street. 

fig. 192_ a introdução de espaços que ampliam a 

função de circulação, assumem-se capazes de 

suportar diversas atividades. 

fig. 193_ a relação com o exterior é explorada na 

estrutura de circulação, seja através dos panos de 

vidro ou dos acessos. 
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fig. 194_ learning street na escola secundária 

Artística de Soares dos Reis. 

fig. 195_ espaço da sala do aluno na escola 

secundária Martins Sarmento. 

fig. 196_ espaço da sala do aluno na escola 

secundária da Trofa. 
fig. 197_ learning street na escola secundária de 

Canelas. 



242 

 

6.7  O AMBIENTE CONSTRUÍDO DA ESCOLA 

 

“… repensar as relações entre a arquitetura e a sua ocupação 

podem desafiar o enquadramento do senso comum, 

deliberadamente descentrando a arquitetura da sua suposta 

importância em fazer alterações sociais, e localizando o seu lugar 

em processos sociais e espaciais mais precisamente.”331 

 

Jos Boys332 salienta que o papel da arquitetura escolar se deve expressar 

como um elemento transformador e potenciador dos ambientes escolares, integrando 

os processos sociais e espaciais. As intervenções no espaço escolar consolidaram 

processos correlacionados com as necessidades e princípios pedagógicos, 

caraterizando-se em estratégias díspares, intimamente relacionadas com a 

preexistência e com o sentido de oportunidade em implementar as indicações e 

requisitos do PMEES.  Nesse sentido, para a compreensão do diálogo entre os 

espaços físicos e as suas funções numa inter-relação com o espaço educativo torna-

se essencial refletir sobre a temática e construir uma posição de partida sobre o 

ambiente construído de cada escola. 

Este subcapítulo desdobrar-se-á em dois momentos distintos que pretendem 

estabelecer a síntese do processo e transformação das escolas e, paralelamente a 

comparação e análise dos fatores comuns e díspares, estabelecendo uma análise 

comparativa.  

A primeira parte, Sobre o processo da reorganização espaço-funcional, 

ambiciona a compreensão da reorganização do espaço e das suas funções de cada 

escola, materializando-se graficamente por esquemas síntese. Finalmente, a segunda 

parte Análise comparativa, pretende identificar as semelhanças e diferenças dos 

quatro  processos  de  modernização  recentes,  verificados  na  análise  dos  diferentes  

 
331  BOYS, Jos – Towards creative learning spaces. Re-thinking the architecture of post-compulsory 

education. (p. 175). 

332  Jos Boys é arquiteta, professora e investigadora. A suas reflexões sobre a arquitetura escolar e a 

pedagogia tem vindo a ser publicadas, em livros como Towards creative learning spaces. Re-

thinking the architecture of post-compulsory education e Reshaping learning, a critical reader. The 

future of learning spaces in post-compulsory education, do qual é coautora. 
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ccccc          

fig. 201_ esquemas da reorganização espaço-funcional da escola secundária de Canelas. 

fig. 198_ esquemas da reorganização espaço-funcional da escola secundária Artística de 

Soares dos Reis 

fig. 199_ esquemas da reorganização espaço-funcional da escola secundária Martins 

Sarmento. 

fig. 200_ esquemas da reorganização espaço-funcional da escola secundária da Trofa. 
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níveis hierárquicos, respetivos grupos funcionais e, simultaneamente no processo de 

reorganização espaço-funcional. 

 

 

Sobre o processo da reorganização espaço-funcional 

 

A leitura da estratégia de reorganização espaço-funcional de cada caso de 

estudo e, da verificação dos dois anéis bem como da legibilidade da learning street 

na sua interligação, é materializada e comunicada graficamente por dois esquemas. 

Nestes, representa-se a condição preexistente, à direita, e a posterior à intervenção, 

à esquerda. A legenda dos esquemas consiste na linha a cinza-escuro que representa 

o anel do grupo funcional formal (espaços letivos, espaços de serviço, 

administrativos e de gestão); enquanto a linha bordeaux materializa o anel do núcleo 

funcional social (auditório, refeitório, biblioteca…); a mancha bordeaux delimita a 

estrutura da learning street e as machas circulares da mesma cor assinalam a entrada 

no edifício. Salienta-se ainda a autonomia do espaço desportivo em duas variantes: 

a circunferência a linha cinza-claro, representa os edifícios destinados à prática 

desportiva e a circunferência a linha tracejada cinza-claro, reflete os espaços 

exteriores cobertos. Simultaneamente, apresentam-se esquemas síntese dos 

conteúdos referidos nos textos. 

 

A intervenção na escola secundária Artística de Soares dos Reis 

comprometeu-se com um processo de reorganização e hierarquização espacial 

integral. Assentado numa estratégia de clara racionalidade, a organização do 

programa escolar define-se por dois anéis, compostos pelos núcleos letivo e social e 

pela sua inter-relação através da estrutura de circulação, fundamentada no conceito 

da learning street. Reconhece-se que apesar de se formarem apenas dois anéis, são 

criados quatro momentos que caracterizam o espaço escolar. Primeiramente, os 

espaços letivos organizados pelos dois volumes de maior expressão no conjunto, 

ocupando uma posição resguardada face aos espaços de cariz coletivo. Composto 

pelos espaços de serviço, administração e de apoio ao grupo docente e aos 
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funcionários, constitui-se o segundo momento que ocupa o piso térreo do edifício 

preexistente principal. O terceiro momento é protagonizado pelo espaço desportivo 

que apesar de assumir uma localização no interior do lote, proporciona uma condição 

de autonomia face aos restantes espaços, assumindo uma posição de remate na 

distribuição horizontal. Por último, os espaços sociais, de convívio e de ensino 

informal, destacando-se a organização num único piso e, essencialmente na nova 

construção. Na comparação com o esquema da preexistência compreende-se o 

esforço em assegurar a articulação dos dois anéis funcionais num único edifício, 

proporcionando um espaço coeso e correlacionado, estabelecendo um ambiente 

flexível e permeável no que se refere à relação entre os diversos espaços interiores e 

exteriores que compõem a escola, contrariando a condição preexistente da fraca 

inteligibilidade da organização e hierarquização dos espaços e, consequentemente da 

relação das diferentes áreas escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Paralelamente, a intervenção conduzida na escola secundária Martins 

Sarmento, procura revitalizar e reorganizar os espaços da escola, num processo 

comprometido com a clara intencionalidade de preservar a identidade e o valor 

patrimonial do edifício original.  

A consciencialização do valor patrimonial e do objetivo estabelecido pelos 

autores de salvaguardar e dignificar o edifício preexistente, colocou algumas 

imposições na transformação espacial. Nesse sentido, a intervenção no antigo Liceu 

de Guimarães propõe uma reestruturação e reorganização dos espaços existentes e 

do novo programa funcional. Identifica-se a estratégia de organização por núcleos 

fig. 202_ esquema representativo dos momentos que  caraterizam a organização da escola, em sequência. 
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funcionais, explorando a distribuição vertical dos vários espaços, constituindo um 

piso térreo na relação com a entrada composto pelos espaços sociais e coletivos.  

O esquema da intervenção, referente ao processo da reorganização espaço-

funcional, reconhece os dois anéis que se justapõem, reforçando as estratégias 

estabelecidas para a transformação do espaço escolar. O elemento pátio afirma-se 

como o centro da escola, constituindo o momento excecional e estruturador da 

organização, condição acentuada pela conformação da sua estrutura através da 

articulação dos espaços sociais.   

A inteligibilidade da learning street, apesar de ser percetível, tem uma 

expressão reduzida. Contudo, a introdução dos espaços de natureza informal na 

relação com o pátio e os espaços sociais e de convívio, valoriza e proclama um 

ambiente construído da escola atrativo e confortável, no que se refere ao piso social. 

 

A estratégia de reorganização espaço-funcional na intervenção da escola 

secundária da Trofa apresenta uma clara organização dos espaços por núcleos 

funcionais, bem como uma significativa hierarquização do programa que se 

materializa pelos dois anéis. Reconhece-se a clara definição dos anéis e a sua 

sobreposição, que se traduz espacialmente nas áreas onde se localizam os acessos 

principais entre os grupos funcionais. 

Simultaneamente, materializa-se em três momentos que refletem a estratégia 

de organização dos espaços da escola, sendo o primeiro representado pelo anel do 

grupo social, adjacente à entrada e estruturado num único piso. O segundo momento, 

corresponde ao anel cinzento, desdobrando-se em duas partes, os espaços letivos, 

que ocupam os pavilhões preexistentes e os novos que os unem, bem como os 

espaços de serviço e administração que, conjuntamente se organizam na 

contiguidade com a entrada. O último momento, corresponde aos espaços 

desportivos que se constituem como uma construção com autonomia física e formal, 

relativamente ao edifício principal da escola. 

Apesar de não ser completamente identificável a materialização do ideal da 

learning street, a articulação dos diferentes espaços promove um ambiente que apela 
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e favorece a introdução da aprendizagem informal, principalmente no diálogo entre 

os espaços sociais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Paralelamente, a intervenção na escola secundária de Canelas diligência um 

processo de total e expressiva transformação do espaço escolar preexistente, assente 

na reorganização espacial por núcleos e a sua correspondente hierarquização. 

Considera-se ainda, que as significativas diferenças de cota verificadas no recinto 

escolar, a articulação de dois núcleos escolares e a necessidade expressiva de nova 

construção condicionaram a intervenção. O confronto entre os dois esquemas que 

representam a reorganização espaço-funcional, reforça a condição complexa da 

intervenção. 

O ideal do modelo de hierarquia funcional promovido pela Parque Escolar, 

é aqui aplicado e ampliado. Os três anéis que formam a intervenção consolidam na 

sua sobreposição, a construção da estrutura espacial da learning street, que promove 

a articulação com os restantes grupos funcionais e materializa-se num elemento 

transversal à implantação da escola. Destaca-se, no momento de entrada o átrio que 

assume uma posição de centralidade e pela sua efetiva função de distribuir para os 

restantes espaços, afirmando um protagonismo na relação com os espaços da 

biblioteca e auditório. 

 

 

 

 

 

fig. 203_ esquema representativo dos momentos que  caraterizam a organização da escola, em sequência. 
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Análise Comparativa 

 

Assentes nas mesmas indicações, especificamente para a reorganização 

espaço-funcional, verificaram-se caraterísticas dominantes comuns aos quatro casos 

de estudo, que se averiguam importantes clarificar, construindo uma leitura de 

conjunto. 

Primeiramente, reconheceram-se as múltiplas soluções construídas, 

verificadas nos dois painéis que representam as 74 escolas, na análise dos projetos 

e, ultimamente reforçadas nas visitas às escolas. Esta multiplicidade é 

simultaneamente correlacionada com aspetos e estratégias comuns, apesar de 

materializadas em diferentes contextos e arquiteturas. 

Em segundo lugar, convirá ainda referir que se verifica um aumento 

significativo de nova área de construção, decorrente da expressiva reformulação das 

imposições e necessidades funcionais e pedagógicas da escola contemporânea, 

reforçando a complexidade do programa funcional. Esta exigência obrigou um 

processo de averiguação da disponibilidade das preexistências de conseguir 

incorporar essa nova área letiva e, efetivamente da reorganização espaço-funcional. 

Nesse sentido, verifica-se que a preexistência e a interpretação que o autor 

faz desta, constituem um fator condicionador do processo da reorganização espaço-

funcional. Considerando que se a intervenção em escolas de tipologias de menor 

valor patrimonial, como as escolas secundárias da Trofa e de Canelas, 

proporcionam uma maior liberdade na transformação do espaço preexistente, ao 

contrário os edifícios que assumem um valor patrimonial reconhecido pela 

sociedade, como é o caso da escola secundária Martins Sarmento, decorrem de uma 

responsabilidade acrescida no ato de preservar a identidade e a memória do edifício 

original, incutindo um maior comprometimento com os espaços e a organização 

preexistente. 

Paralelamente, torna-se evidente a procura da unificação, afirmando a 

identidade da escola a partir de um único edifício, reconhecendo-a como solução 

viável para a completa conexão entre os diferentes grupos funcionais. Contrariando 

as propostas desenvolvidas na segunda metade do século XX, a tipologia pavilhonar 
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em particular na sua condição de independência, apesar de conservada noutras 

intervenções no âmbito do PMEES, nos quatro casos de estudo é invertida, 

procurando a total unificação dos espaços escolares. Paralelamente, os quatro 

projetos implementam uma estratégia de organização dos grupos funcionais por 

núcleos, correspondendo aos anéis, respondendo às indicações de hierarquia dos 

espaços. Salienta-se a localização resguardada dos espaços letivos, conferindo-lhes 

privacidade e acesso mais condicionado, ao contrário dos sociais e de convívio que 

se reúnem na proximidade da entrada e de relação com o contexto exterior à escola. 

A quarta consideração refere-se à notoriedade das entradas no edifício 

escolar como espaços de articulação e distribuição funcional – rótulas espaciais. 

Localizadas na tangente dos anéis funcionais, os espaços de entrada protagonizam 

ambientes cuidados e atrativos, assumindo momentos de exceção no edifício escolar, 

desde um percurso que se inicia na entrada do lote e que culmina num pé-direito 

triplo desenhado em galerias; a relação de um átrio que convoca o valor patrimonial 

e nos direciona para o pátio exterior e, consequentemente os espaços sociais, 

destacando-se o espaço da biblioteca; a construção de um pátio interior e de um átrio 

generoso ou, ainda um espaço transparente que convoca a biblioteca, o auditório e 

um pátio interior para consolidar um ambiente cativante e confortável. Identifica-se 

também a correlação da entrada com o início da estrutura da learning street.  

Nesse sentido, destaca-se o ideal da learning street, especificamente nos 

casos de estudo do Porto e de Canelas, pelo protagonismo na mediação da relação 

entre os anéis e, consequentemente os vários espaços da escola, conformando as 

expectativas do Programa. A sua legibilidade apesar de menor nos outros casos de 

estudo, verifica-se a responsabilidade e a sensibilidade na introdução de espaços 

flexíveis capazes de promover diversas atividades, implementando assim a 

aprendizagem informal nos espaços da escola. 

Reconhece-se que relacionado com introdução da aprendizagem informal, 

todos os casos de estudo, desenham o piso de entrada na correlação com a 

organização dos espaços sociais e de convívio. Verifica-se que nas escolas de 

Guimarães, Porto e Trofa esta estratégia traduziu-se numa clara definição dos dois 

anéis no esquema da reorganização espaço-funcional. 
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Importa igualmente, referir que a autonomia curricular e formal expectável, 

especificamente para os espaços desportivos é explorada nas quatro intervenções. 

Verifica-se ainda que cada projeto estabelece diferentes níveis de autonomia e 

hierarquização dos espaços desportivos face aos restantes espaços da escola. As 

preexistências, que já instituíam edifícios destinados à prática desportiva 

independentes dos restantes, mantiveram essa condição sendo melhorado e 

reestruturado a conexão com o contexto extraescolar e com os outros espaços letivos. 

Ao contrário das tipologias que integravam os espaços de ginásio no edifício escolar, 

que devido à falta de área livre no lote, tiveram de manter essa condição. Contudo, 

procuram desenhar soluções que possibilitam a sua autonomia funcional e acesso 

exclusivo. 

Constatou-se, em particular nas visitas às escolas, uma valorização dos 

projetos no vínculo e comprometimento estabelecido entre os espaços interiores, 

especialmente os de natureza social e informal, com os espaços exteriores da escola. 

Nesse sentido, a incorporação da transparência para o interior e exterior é desenhada 

de forma criteriosa, resultando na relação visual entre os anéis funcionais, 

contribuindo para uma imagem e ambiente coerente, legitimando o ideal de 

construção de uma cultura de aprendizagem que transborda todos os espaços da 

escola, interiores e exteriores.  Desenha-se esta dualidade a partir de pátios, da 

relação de cheios e vazios, aberturas e prolongamentos do espaço interior para o 

exterior. Defende-se que a reorganização dos espaços e das suas funções não 

derivaram apenas da transformação dos espaços interiores, mas também da 

articulação e reestruturação das áreas exteriores, assumindo-se efetivamente como 

mais um grupo funcional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“A renovação foi profunda, indo ao encontro das necessidades reais 

de cada população escolar, aceitando diferenças, compreendendo 

tradições e a história de cada estabelecimento de ensino. Ao mesmo 

tempo, imprimiu-se um espírito de modernidade, abrindo os 

espaços, seleccionando materiais e criando soluções 

potencialmente eficazes para cada projecto curricular. (…) 

implicou a aceitação de que as escolas não são todas iguais, os 

generalismos, ideias feitas e preconceitos, foram recusados. Cada 

escola foi entendida como uma velha casa que precisava de carinho, 

de uma nova face, melhor e funcional, aberta à comunidade e às 

pessoas. Cada escola vale por si. Ontem, hoje e amanhã.”333 

 

 

A instituição escolar assume-se como uma entidade estruturante da 

sociedade, potenciadora de um sistema de relações que articula diferentes dimensões 

socioculturais. Intimamente comprometida com a qualidade da educação e da 

formação profissional, assegurando um vínculo universal entre todos os que a 

integram e, consequentemente os que a rodeiam, a escola protagoniza um símbolo e 

dispositivo social, cultural e educativo.    

Ao longo desta reflexão verificou-se que a arquitetura transcende a 

construção, devendo ser reconhecida a sua condição física como uma 

contextualização de várias outras valências e disciplinas que influenciam o desenho 

e construção do espaço, nomeadamente a dialética entre os espaços pedagógicos e 

os espaços físicos. Efetivamente o ambiente construído da escola ultrapassa uma 

condição meramente material, constituindo concetualmente uma comunhão entre o 

espaço físico e o espaço educativo. 

 
333  HEITOR, Teresa – “Renovar: Soares dos Reis”. In HEITOR, Teresa (coord.) – Escola artística 

de Soares dos Reis. (p. 3). 
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Reconhecendo-se que estes ideais se inserem num processo critico 

relativamente recente, não deixa de ser oportuno a sua validação na comparação com 

os espaços tradicionais e as metodologias educativas estáticas que os ocupavam. 

Sendo que essa relação se traduziu em edifícios obsoletos na relação com as mais 

recentes perspetivas e objetivos para os processos de ensino e aprendizagem 

contemporâneos. 

Em Portugal desde século XX, o investimento e a construção de 

equipamentos escolares destinados ao ensino secundário, desenvolveu-se apoiado 

numa estratégia de normalização e estandardização, proclamando o projeto-tipo 

como uma solução irrefutável, capaz de resolver a emergente necessidade de uma 

construção a nível nacional. Importa igualmente salientar e compreender que as 

diferentes tipologias construídas acompanharam uma correlação com as políticas e 

estratégias políticas de cada época, fazendo com que a arquitetura assumisse um 

valor de identidade, da qual as relações espaciais, e a imagem não resultavam 

alheadas. Verificou-se que a arquitetura escolar refletia nos seus espaços as 

aspirações e ambições dos governos, tendo sido utilizada como ferramenta de 

propagação e materialização dos ideais políticos, desde o poder absoluto e opressor 

do Estado Novo, à ambição de propagar o ensino a todo o território português nos 

finais do século XX. 

A passagem para o século XXI, reforçou a preponderância da instituição 

escolar no percurso de formação pessoal e cívica do indivíduo e, consequentemente 

da sociedade no seu todo, colocando como prioridade a disseminação de um ensino 

de qualidade, baseado em princípios de inclusão. Desta forma, a consciencialização 

da necessidade de reestruturar e redefinir os padrões de qualidade arquitetónica da 

escola pública nacional, propiciou a construção de um novo ambiente de 

aprendizagem adequado à sociedade contemporânea e aos desafios que esta enfrenta, 

tendo a perceção da permanente metamorfose a que estes estão submetidos. 

A mudança do paradigma das novas formas de estudar e ensinar, despertou 

o sentido de oportunidade da implementação do PMEES, que procurou alicerçar uma 

reforma educativa e arquitetónica, contrariando a tendência normalizada da história 

do edifício escolar português. Torna-se legítimo a ambiguidade desta condição, 
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quando se reflete na estratégia e gestão sistémica que o programa propõe, 

interrogando a sua capacidade de não ser mais um tipo de escola.  

Contudo, reconhece-se que a gestão do Programa, implementa um quadro 

comum assente em objetivos e estratégias correlacionadas com as indicações e 

ambições do espaço escolar contemporâneo. Destaca-se assim, que se transcendeu a 

criação de um projeto-tipo, constituindo como objetivo o investimento num desenho 

capaz de fomentar um modelo de escola renovado, ambicionando a construção em 

qualquer contexto e incutindo a responsabilidade ao campo disciplinar da arquitetura 

de assegurar essa condição na modernização dos espaços escolares. 

A construção de indicações e objetivos comuns, especialmente relacionados 

com as especificidades da organização dos espaços, concebeu uma dimensão global 

ao Programa, porém não descorou os autores da liberdade e do sentido crítico na 

interpretação e implementação dos ideais expressos pela Parque Escolar. Nesse 

sentido, reconhece-se que foi na interpretação, liberdade e bom-senso dos autores 

que a diversidade e a multiplicidade de resultados encontraram a sua base.  

Tendo em conta, a intervenção exclusiva em preexistências, verificou-se que 

a consciência dos valores dos edifícios originais, interpretados e reconhecidos como 

matéria do processo de transformação do espaço escolar, consolidam uma 

condicionante incontornável de cada projeto. 

Independentemente do maior ou menor valor patrimonial, importou 

considerar que cada edifício tem um legado social, cultural e educacional que deve 

ser enquadrado no processo arquitetónico. Nesse sentido, as quatro intervenções 

estudadas reconhecem o edifício preexistente como matéria operativa de projeto, 

ambicionando a correlação do novo espaço escolar com a identidade e a legitimidade 

de cada escola. Esta estratégia, incentivada pela Parque Escolar, decorre da 

responsabilidade que o projeto deve assumir na relação com a valorização e 

reestruturação da condição física e educativa de cada escola, proclamando a 

construção de edifícios que assumam um sentido identitário. 

Paralelamente, verifica-se que a estratégia de reabilitação integrada no 

processo de reorganização espaço-funcional, diligência um vínculo fundamental 

com a comunidade escolar e o contexto sociocultural onde cada escola se insere. 
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Destaca-se, assim, a existência de dois currículos, o visível e o invisível, 

correspondendo ao currículo formal nacional e às necessidades específicas de cada 

escola e os objetivos do programa educativo, respetivamente. Nesse sentido, 

valoriza-se a capacidade das intervenções de assegurar o cumprimento dos princípios 

nacionais impostos às escolas secundárias e, simultaneamente de adequar os espaços 

e a oferta funcional às necessidades da comunidade e do contexto empresarial da 

região. 

A partir desta investigação, verifica-se a flexibilidade e sensibilidade do 

Programa às especificidades de cada escola e do seu contexto, estratégia que procura 

recuperar a qualidade do ensino em Portugal. O conceito de abertura à comunidade 

extraescolar é explorado e enfatizado, influenciando as decisões da reorganização 

dos espaços, principalmente na relação com o espaço da entrada e da capacidade de 

autonomia funcional e formal de certas áreas da escola.  

Complementarmente, confirma-se que a introdução de um modelo 

participativo garante a adequação da reorganização às necessidades da comunidade 

escolar e extraescolar, propondo um modelo flexível capaz de transformar os 

edifícios em “… ícones para a comunidade ou centros de comunidade. As escolas 

são uma parte, e não um aparte, da nossa comunidade.”334. Na interdisciplinaridade 

e na dialética entre os vários intervenientes do projeto, encontrou-se a resposta para 

a complexidade na conjunção de diferentes  necessidades e imposições de cada 

escola, possibilitando a criação de soluções, que assumem “… um modo de projetar 

colaborativo, envolvendo as escolas, as equipas projetistas e a Parque Escolar na 

procura das melhores soluções, estas contribuindo para a promoção de boas 

práticas de intervenção em edifícios escolares.”335. 

As operações de modernização protagonizam uma absoluta transformação 

espacial, destacando-se a relevância manifestada na articulação dos espaços de 

ensino informal e formal. Atendendo à particularidade do espaço escolar em 

promover um ambiente de experimentação e desenvolvimento de diversas dinâmicas 

 
334  TAYLOR, Anne – Linking architecture and education. Sustainable design of learning 

environments. (p. 247). 

335  HEITOR, Teresa – “Modernizar as escolas do ensino secundário”. In PIMENTA, Joana (coord.) 

– Escolas Secundárias – Reabilitação. (p. 21). 
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e metodologias de ensino-aprendizagem, salienta-se a importância dos espaços de 

ensino informal como mediadores das interações entre os diferentes indivíduos. Se 

a aprendizagem informal pode ser considerada fundamental para o desenvolvimento 

cívico do indivíduo, compreendendo-se que os diversos espaços da escola, (que não 

os destinados ao ensino formal), devem estabelecer e proporcionar condições para a 

ocorrência das vivências pessoais e interpessoais imprescindíveis para a construção 

do cidadão integrado na sociedade. 

Nesse sentido, verificou-se que o desenho da organização do espaço escolar 

integrou preocupações na articulação dos espaços de cariz informal, sendo a 

aproximação ao contexto exterior da escola formalizado através destes, reforçando a 

sua importância no processo da transformação espacial. 

Tendo em consideração que a instituição escolar e, consequentemente os 

seus espaços promovem o vínculo necessário entre o individuo e a comunidade, 

verificou-se a responsabilidade e a influência dos novos espaços escolares nas 

dinâmicas e processos educativos. A consideração de que a reorganização espaço-

funcional pode promover dinâmicas que melhoram e intervêm nos comportamentos 

e nas metodologias de estudar, aprender e ensinar, é defendida por Moore e Lackney, 

afirmando que existe “… uma evidência considerável que afirma que determinadas 

características arquitetónicas (…) proporcionam diferenças substanciais nos 

resultados da aprendizagem …”336. Nesse contexto, constatou-se que a 

reestruturação do diálogo dos grupos funcionais, principalmente a articulação dos 

espaços sociais e de convivo na relação direta com os ambientes destinados à 

apropriação da aprendizagem informal, enriquecem e estabelecem dinâmicas e 

estruturas sociais e culturais que beneficiam o percurso escolar.         

A capacidade de flexibilidade dos espaços assegura a possível transformação 

e apropriação por gerações futuras que certamente terão novas necessidades e 

expectativas para o espaço escolar. Desta forma, defende-se, tal como Teresa Heitor, 

que a modernização dos espaços escolares influencia a habitabilidade, 

proporcionando ambientes capazes de  “… ajudar a desenvolver nos indivíduos um 

 
336  MOORE, Gary; LACKNEY, Jeffery – Educational facilities for the twenty-first century: 

research analysis and design patterns. (p. 5). 
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grau de conforto e possibilidades de desenvolvimento de trabalho coincidentes com 

os valores educativos promovidos pelos programas curriculares, estimulando e 

favorecendo o trabalho educativo, o rendimento e o bem estar da população 

estudantil, professores e pessoal não-docente.”337. É também a partir da consciência 

desta condição que se afirma a valência de conjugação de uma multiplicidade de 

fatores, imputada ao espaço escolar, simultaneamente, sociais, culturais, físicos e 

materiais.  

Finalmente, permite-se concluir que a transformação espacial, relativamente 

a reorganização espaço-funcional constituiu o pretexto e o motivo para a intervenção 

do PMEES, sendo que a estratégia e os objetivos espaciais conduziram e potenciaram 

o protagonismo da arquitetura, assumindo-se esta como um fator singular na procura 

de uma nova identidade para o espaço de ensino. O diálogo entre a arquitetura e a 

pedagogia assume-se como uma condição inevitável e estruturante da conceção do 

espaço escolar, tornando-se imprescindível para o sucesso do novo ambiente 

construído da escola. 

 

Acredita-se que a disseminação da consciencialização da responsabilidade 

da arquitetura escolar perante o desenvolvimento da sociedade deverá no futuro 

continuar a procurar uma renovada cultura de aprendizagem intimamente 

relacionada com os paradigmas de cada geração.  

Nesse sentido, reforça-se que a construção do espaço escolar no século XXI 

não poderá prescindir da dialética entre a pedagogia e a arquitetura, desenvolvendo 

um processo participativo que manifesta os vários agentes de um vasto conjunto de 

áreas disciplinares e, principalmente onde a intervenção dos alunos deverá encontrar 

o seu espaço e voz. O envolvimento dos indivíduos que efetivamente habitam os 

espaços escolares e experienciam os métodos pedagógicos, deverá contribuir para o 

desenho do ambiente construído da escola, comprometido com os fatores que 

efetivamente motivam e valorizam a qualidade do ensino, incutindo, 

simultaneamente um sentido de compromisso e identidade.  

 
337  HEITOR, Teresa – “O Programa de Modernização em linhas gerais”. In HEITOR, Teresa 

(coord.) – Escola artística de Soares dos Reis. (p. 12). 
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Paralelamente, a interação e conjugação da aprendizagem formal e informal, 

deverá na conceção do espaço escolar do futuro, representar um fator de extrema 

preponderância na organização da escola, consolidando um ambiente de 

aprendizagem diverso e flexível, capaz de responder às necessidades globais e 

particulares de uma comunidade heterogénea. Especificamente, salienta-se a 

necessidade de reforçar a aprendizagem informal como fator decisivo no 

desenvolvimento das interações pessoais e interpessoais.  

A integração das novas tecnologias deverá ser um fator a considerar na 

construção dos espaços escolares contemporâneos, atendendo à dependência cada 

vez mais intensa do grupo discente na utilização destas como ferramenta para 

comunicar e interagir. Nesse sentido, a arquitetura deverá encontrar formas e 

soluções capazes de possibilitar o uso da tecnologia nos métodos de aprendizagem 

formal e, principalmente informal, nos espaços da escola. 

Simultaneamente a monitorização contínua das soluções arquitetónicas 

verifica-se imprescindível no sentido de extrair novas necessidades e novas 

capacidades da arquitetura se aproximar de uma resposta positiva, considerando que 

a única certeza é a da mudança.  

Reforça-se que a identidade da escola deverá continuar a representar uma 

entidade insubstituível na educação de todos, e assumir-se como uma ferramenta 

pedagógica, ambicionando a construção de um espaço escolar para todos e por todos, 

sendo que as convicções arquitetónicas devem decorrer de forma correlacionada com 

as de índole pedagógica. 
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(Carlos Prata – Gabinete de Arquitectura e Serviços, Lda.) 

DATAS: 1970 (inauguração) | 12.09.2007 a 15.09.2008 (obra PE) 

FASE PMEES: Fase 0 

ÁREA DO LOTE: 14.912 m2 

 

  

fig. 206_ os dois novos volumes, à direita o letivo e à 

esquerda o destinado às funções da sala polivalente. 

fig. 207_ o edifício preexistente reabilitado, com o 

ginásio no primeiro piso e no térreo o espaço de 

refeitório. 

fig. 204_o corpo envidraçado que interliga os dois 

corpos de funções letivas, preexistente e o novo. 
fig. 205_ o espaço coberto que intermeia e serve o 

espaço de refeitório e a sala polivalente. 
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ESCOLA SECUNDÁRIA MARTINS SARMENTO 

 

LOCAL: Rua Alameda Professor Abel Salazar, Guimarães 

TIPOLOGIA: MOP/JCETS – Liceu – Plano de 58 

AUTOR ORIGINAL: Arquiteto Luís Benavente 

AUTOR PE (gabinete de arquitetura): Arquitetos Carlos Guimarães e Luís Soares 

Carneiro  

(Carlos Guimarães e Luís Soares Carneiro, Arquitectos, Lda.) 

DATAS: 1962 (inauguração) | 2009 a 2011 (obra PE) 

FASE PMEES: Fase 3A 

ÁREA DO LOTE: 23.760 m2 

 

  

fig. 208_ o espaço de pátio central  conformado pelos 

espaços sociais e a biblioteca. 

fig. 209_ a interseção do corpo principal e do ocupado 

pelas áreas letivas e sociais. 

fig. 210_ o corpo novo que alberga as funções do 

ensino experimental, especificamente os laboratórios 

e o seu piso térreo vazado. 

fig. 211_ os dois corpos de atividades desportivas, à 

esquerda o espaço exterior polidesportivo e, à direita 
o edifício que reabilita um preexistente com os 

pequenos ginásios e a sala polivalente. 
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ESCOLA SECUNDÁRIA DA TROFA 

 

LOCAL: Rua Dr. Augusto Pires de Lima, Trofa 

TIPOLOGIA: Pavilhonar (base técnica) – escola pavilhonar de base técnica (1969) 

AUTOR ORIGINAL: Arquiteto Augusto Brandão (coord.) 

AUTOR PE (gabinete de arquitetura): Arquitetos Camilo Cortesão, Hugo 

Araújo e Mercês Vieira 

(MVCC- Camilo Cortesão & Associados Arquitetos, Lda.) 

DATAS: 1982 (inauguração) | 2010 a 2011 (obra PE) 

FASE PMEES: Fase 3 

ÁREA DO LOTE: 24450,7 m2 

 

  

fig. 212_ o novo volume que faz frente de rua e reúne 

os espaços destinados ao ensino experimental, 

especificamente laboratorial. 

fig. 213_ vista do espaço de recreio no centro do lote 

para o átrio de entrada. 

fig. 214_ espaço de pátio conformado pelos volumes 

letivos preexistentes e os novos corpos em forma de 

“L”. 

fig. 215_ o topo sul do corpo social na relação com a 

entrada secundária e o espaço exterior que prolonga a 

sala do aluno. 
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ESCOLA SECUNDÁRIA DE CANELAS 

 

LOCAL: Rua Delfim de Lima, Vila Nova de Gaia 

TIPOLOGIA: Pavilhonar (3x3) – Programa especial de execução de escolas 

preparatórias e secundárias (1980) 

AUTOR ORIGINAL: Arquiteta Maria do Carmo Matos e Engenheiro Victor 

Quadros Martins (coord.) 

AUTOR PE (gabinete de arquitetura): Arquiteto André Santos 

(André Santos – Arquitectura e Design, Lda.) 

DATAS: 1987 | 2010 a 2011 (obra PE)  

FASE PMEES: Fase 3 

ÁREA DO LOTE: 37.500 m2 

 

fig. 216_ a ponte suspensa que liga interiormente o 

núcleo preexistente do ensino básico.  

fig. 217_ espaço exterior desportivo, à direita o  

campo de jogos coberto e, à esquerda o volume letivo. 

fig. 218_ passagem coberta que liga o corpo 

desportivo ao corpo único da escola. 

fig. 219_ a forma e cor da biblioteca, destaca-a 

perante o contexto urbano. 
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ARTIGOS  

 

Em anexo inserem-se dois artigos publicados e um terceiro aceite, mas ainda 

por publicar, desenvolvidos durante a investigação e que refletem a temática 

explorada durante o presente trabalho. 

O primeiro artigo “Space Reorganization as a dialogue strategy between 

architecture and pedogagy”, foi apresentado no dia 12 de fevereiro de 2020, no 

âmbito da 13.ª edição do Encontro Investigação Jovem, na Reitoria da Universidade 

do Porto.  

O segundo artigo “ESPAÇO ESCOLAR: A Reorganização Espaço-

Funcional na Construção de uma (nova) Identidade”, foi publicado na revista Traço 

(complemento da revista Construção), no mês de outubro de 2019. 

O terceiro artigo “School Architecture: Between Tradition and the desire of 

Contemporaneity”, foi aceite para integrar a publicação do 6.º Congresso 

Internacional Multidisciplinar PHI 2020, com a temática “Tradição e Inovação”, 

sendo que a publicação do livro está prevista para o início do ano 2021. 
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