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Resumo

A dissertação enquadra-se no desenvolvimento do projeto de
investigação ESCOLAS: Complexidade e Interpretação .

A contemporaneidade tem sido caracterizada por emergentes
transformações que potenciam alterações nos processos de ensino-
aprendizagem, tornando oportuna a reflexão sobre um modelo de
educação presente, capaz de dar continuidade ao ideal da
democratização e universalização. Jorge Rio Cardoso sugere que,
“Com base na tecnologia, novas práticas pedagógicas, alteração
de currículos, novas funções para o professor” , se constitua um
ponto de partida para um ensino mais motivante para toda a
comunidade escolar, passando a ideia da importância do aprender
e do trabalho, que estimule a criatividade e o prazer pela
descoberta, formando alunos conhecedores de si próprios e
interessados pelo conhecimento.

Os edifícios escolares assumem a responsabilidade de
desenvolvimento territorial e a capacidade de permanente diálogo
entre a pedagogia, a comunidade e as diferentes realidades de cada
geração que nos confronta. Neste sentido, entende-se a Escola
pública enquanto espaço institucional que alberga um número
significativo de crianças durante várias horas do dia e na qual se
proporcionam diversas atividades letivas. Enquanto edifício
público, referenciado na malha urbana da cidade e que estabelece
relações com a comunidade envolvente. E, um serviço público que
reflete sobre as questões políticas e socioculturais decorrentes da
época.

O presente trabalho desenvolve um estudo sobre a arquitetura
escolar assente num universo específico de escolas pavilhonares
designadas de 3x3, e os trabalhos de reabilitação a que foram
sujeitas no âmbito do PMEES. Este processo incorporou o
interesse na arquitetura estandardizada, procurando reconhecer as
qualidades, desvantagens, ou condicionantes, bem como as
sugestões de transformação sobre esta tipologia de escolas.

1

2

1

2

Sediado no CEAU, sob coordenação do professorAndré Santos, tem como pano
de fundo 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. O projeto procura
revisitar e analisar a pertinência da intervenção arquitetónica nas escolas
secundárias.
CARDOSO, Jorge Rio – Uma Nova Escola para Portugal. (p. 49).
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Abstract

This dissertation is part of the ESCOLAS: Complexidade e
Interpretação research project .

Contemporaneity has been characterized by emerging
transformations that enhance changes in the teaching-learning
processes, making it suitable to reflect on a current model of
education, capable of continuing the ideal of democratization and
universalization. Jorge Rio Cardoso suggests that “Based on
technology, new teaching practices, changing curricula, new roles
for the teacher” constitutes as a starting point of a better
education for the entire school community, passing on the idea of
the importance of learning and work that stimulates creativity and
pleasure in discovery, training students who know are interested in
knowledge.

School buildings takes on the responsibility for territorial
development and the capacity for permanent dialogue between
pedagogy, the community and the different realities that each
generation confronts us. In this sense, the public School is intended
as a institutional space that harbor a significant number of children
during several hours of the day and in which several academic
activities are provided. As a public building, referenced in the
urban mesh of the city and which establishes relationships with the
surrounding community. And, as a public service that reflects on
the political and socio-cultural issues arising at the current time.

The present work intends to elaborate a study of school
architecture based on a specific universe of pavilion schools
designated as 3x3, and the rehabilitation process to which they
were later subjected. This process motivated the interest in
standardized architecture, expecting to recognize the qualities,
disadvantages, or the conditions, as well, the suggestions of the
transformations of this type of schools.

1

2

2

1 Headquartered in CEAU, under the coordination of Professor André Santos,
studies the architectural transformation of school buildings, intervened under
the Parque Escolar, E.P.E. program, consisting of a universe of 74 schools
located in the “north” of the country. The project seeks to revisit and analyze the
relevance of architectural intervention in secondary schools.
CARDOSO, Jorge Rio – Uma Nova Escola para Portugal. (p. 49).
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“Na década de 60, a sociedade portuguesa é marcada por
importantes transformações económicas, sociais e culturais que,
no seu conjunto, promovem a formação individual como um factor
de mobilidade social e de melhoria das condições de vida. Na
origem desta transformação encontra-se a crescente urbanização
do território e uma progressiva abertura ao mundo exterior; o
aumento de nível de vida associado à terciarização do emprego; a
valorização dos diplomas escolares com reflexos ao nível do
escalonamento de salário e factor de mobilidade social; e o
alargamento do mercado de profissões liberais originando a
desvalorização relativa do capital patrimonial em favor do capital
cultural/escolar. Assiste-se a um período de expansão da
frequência escolar, exigindo do sector educativo novas
orientações políticas que dessem resposta ao crescente aumento
da população escolar.”3

3 ALEGRE, Alexandra – “Introdução. Obras públicas e educação. Nota sobre
as políticas educacionais do estado no século XX”. In HEITOR, Teresa
(coord.) – Liceus, escolas técnicas e secundárias (p. 25).
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Objeto

O objeto de estudo concentra-se na tipologia de escolas
pavilhonares 3x3, desenvolvida na década de oitenta.

Reflexo das alterações sociais e políticas motivadas pelo 25 de
Abril, a arquitetura escolar assumiu a missão de responder à
necessidade emergente de construção rápida num curto espaço de
tempo e com recursos financeiros controlados, resultando numa
arquitetura tipificada. Neste contexto, foram desenvolvidos vários
estudos e projetos que foram dando origem à construção de
tipologias estandardizadas, idealizadas a partir de processos
industrializados e, que se permitiram replicar, em todo o território
nacional. Inevitavelmente, o processo favoreceu um retrocesso em
alguns dos valores que vinham caracterizando o equipamento
escolar, como a relação com o contexto urbano, a diversidade e
hierarquização espacial, a qualidade construtiva, a expressividade
diferenciadora dos edifícios e a desejável adequação aos contextos
climatéricos.

Com a intervenção de reabilitação conduzida pelo Programa
de Modernização das Escolas com Ensino Secundário (PMEES),
desenvolvido pela Parque Escolar desde 2007, os edifícios em
estudo, de menor valor arquitetónico e construtivo, foram
(igualmente) reabilitados com o objetivo de se adequarem a um
novo tipo de escola, adaptado às necessidades pedagógicas,
recentrando na perspetiva de estreita relação com o contexto
social e urbano, na perspetiva de um organismo único e com as
condições dignas de um estabelecimento escolar. Assim,
incluíram-se valências programáticas sociais e coletivas de forma
articulada com uma estratégia de interligação da dispersão original
que, recorrendo aos sistemas de circulação, incentivou a
capacidade de integrarem funções diversificadas, nomeadamente
as condições espaciais para a concretização da aprendizagem
informal, num todo aglutinado e unificado.
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“... o edifício escolar, para além do papel simbólico e
representação de uma função social essencial, a função educativa,
constitui um instrumento para a sua realização enquanto tradutor
das suas formas de condução.”

O principal objetivo do trabalho consiste no estudo do edifício
escolar resultante da estandardização e normalização que
respondeu à emergente necessidade de aumentar a rede dos
edifícios escolares em Portugal, focado num universo de escolas
da tipologia pavilhonar 3x3. Assente numa reflexão analítica e
comparativa com o contexto instalado nesta fase, procura-se
entender, refletindo sobre os resultados, de que modo esta
tipologia, tipificada, não hierarquizada, estandardizada e quase
anónima, se prestou a um processo de reabilitação e, sobretudo,
com que validade e consequências.

Neste sentido, é pertinente uma reflexão sobre as intervenções
arquitetónicas cujas pré-existências correspondiam a exemplos
desta tipologia, procurando perceber de que forma as condições
originais condicionaram ou incentivaram as opções dos autores, na
resposta aos ideais da Parque Escolar e de como essas respostas se
comportaram no uso letivo da comunidade escolar. Sobre este
referencial, o trabalho ambiciona compreender as atuais
estratégias da reabilitação destas escolas, estabelecendo uma
relação entre o passado e o presente, e desta forma, perspetivar um
possível futuro. Uma viagem desde a conceção original, passando
pela construção até à transformação contemporânea, acompanhada
de uma reflexão crítica e conclusiva sobre projetos futuros.

As respostas construtivas em Portugal, repercutiram-se em
princípios e atitudes do contexto internacional. Neste sentido,
pretende-se um estudo além da escala nacional, elencando cinco
países, dentro do universo da OCDE que, recorreram ao uso da
estandardização na construção escolar, permitindo perceber as
suas motivações políticas, económicas e sociais.

4

4 HEITOR, Teresa – 40 Anos de Construção Escolar: Cartografia de um
Percurso; In RODRIGUES, Maria de Lurdes – 40 Anos de Políticas de
Educação em Portugal. Volume II. (p. 495).

Objetivos
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A metodologia de investigação iniciou-se com o estudo da
evolução histórica das construções escolares, elencando os estudos
e projetos relevantes no processo de consolidação do estudo da
arquitetura escolar tipificada e normalizada. Especificamente sobre
esta tipologia, procedeu-se à recolha de informação sobre os
planos da construção original, e seguidamente foram definidos os
critérios de análise entre as várias soluções e as suas intervenções,
viabilizando a leitura global das várias estratégias.

A dissertação desenvolveu-se com base num estudo de leitura
e suporte bibliográfico variado e adequado à construção dos
diferentes momentos de narrativa, bem como a consulta e análise
de elementos gráficos sobre a forma de documentos históricos e
fotográficos. Esta informação foi selecionada no âmbito do projeto
ESCOLAS: Complexidade e Interpretação que, concretizou visitas
e a recolha fotográfica às várias escolas integradas no projeto,
assim como, a devida organização da informação e o tratamento e
desenvolvimento dos elementos gráficos.

Complementarmente, evidencia-se o contributo da arquiteta
Alexandra Alegre, nas obras Arquitetura escolar: O edifício liceu
em Portugal (1882-1978) e o trabalho da arquiteta Teresa Heitor,
em especial com a obra Liceus, escolas técnicas e secundárias.

Salienta-se também o contributo de Maria de Lurdes
Rodrigues nos dois volumes da obra, 40 Anos de Políticas de
Educação em Portugal: A construção do sistema democrático de
ensino, e a investigação do arquitetoAndré Santos desenvolvida na
tese de doutoramento Similaridades na reabilitação arquitetónica
do parque escolar: Programa promovido pela Parque Escolar,
E.P.E. no norte de Portugal (2007-2011).

Finalmente, destaca-se o contributo do projeto de investigação
sediado no Instituto Superior Técnico e coordenado pela arquiteta
Alexandra Alegre, Atlas of School Architecture in Portugal –
Education, Heritage and Challenges, que sob a forma de um
arquivo digital, organiza e disponibiliza documentos e material
gráfico relativo às escolas construídas em Portugal entre o final do
século XIX e o início dos anos setenta.

Metodologia
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O presente trabalho desenvolve-se em cinco capítulos.
O primeiro capítulo, Estandardização, pretende esclarecer

sobre os ideais da estandardização. Divide-se em duas partes. A
primeira aborda as origens no estabelecimento de regras de
conceção e formalização na arquitetura através da procura do
Homem Ideal, e o papel da uniformização na arquitetura ao longo
da história. A segunda parte interpela o conceito de
estandardização aplicado no contexto da construção escolar.

O segundo capítulo, A Construção Escolar e a Estratégia
Pavilhonar, expõe e contextualiza a construção tipificada e os
projetos normalizados ao longo da história do edifício escolar
nacional. Reflete-se sobre o período emergente que resultou numa
solução de projeto estandardizada e prefabricada, e sobre como
este projeto contribuiu e participou na evolução do ensino
presente.

O terceiro capítulo, Programa Especial de Execução de
Escolas Preparatórias e Secundárias, foca-se no objeto em
estudo, analisando o programa que concretizou as escolas
pavilhonares 3x3, seguindo um critério comum de análise.

O quarto capítulo, Programa de Modernização do Parque
Escolar Destinado ao Ensino Secundário, dirige-se, seguindo a
ordem cronológica, às intervenções contemporâneas
desenvolvidas sobre as construções estudadas previamente, e a
análise segue o mesmo critério anterior. Confrontam-se os projetos
e tratam-se os temas numa leitura global, na tentativa de
compreender como é que as várias soluções foram pensadas com
base na sua herança pavilhonar anterior.

O quinto, e último capítulo, Experiências Internacionais,
elenca várias estratégias internacionais mais atuais, orientadas por
ideais de estandardização. Pondera-se sobre quais foram os
critérios que levaram à construção escolar tipificada nesses países,
e quais foram as consequências dessas estratégias, na tentativa de
refletir em soluções ou indicações que se possam relacionar com a
nossa realidade.

Estrutura



“A arquitectura oscilou sempre entre um fascínio pelo
espírito da série e a impossibilidade de o pôr, de facto, em prática
de modo sistemático. ”

A estandardização – um processo de redução ou uniformização
de diferenças entre comportamentos, formas, padrões, produção,
análise e construção – pode ser aplicado no campo da arquitetura,
em inúmeros casos e inúmeras escalas, desde a composição
dimensional dos edifícios à produção de elementos pré-fabricados
industrializados. Imediatamente, este conceito associa-se a
modelos de repetição e soluções de implementação generalizada
como principal objetivo da redução de tempo e custos.

Preliminarmente, a estandardização vincula-se a pensamentos
negativos e reducionistas perante os arquitetos. No entanto acaba
por se revelar ideológico no sentido em que o mundo pode ser um
lugar justamente democrático, estabelecendo regras e standards
igualitários para todos, que pretendam ser respeitados, aplicados e
mantidos. Atingindo o auge, pela necessidade emergente da
reconstrução europeia, nos anos posteriores à II Guerra Mundial, a
estandardização impulsiona o sentido de que a arquitetura é para
todos, no entanto, este ideal, na prática, revela-se antagónico pois
contraria a experiência singular e única que a arquitetura pode
proporcionar.

“A criação de standards, ou normalização, é um processo que
visa a homogeneização da produção. Em sentido lato, destina-se a
estabelecer critérios de simplificação para as possibilidades de
resposta à satisfação de uma determinada necessidade ou grupo
de necessidades.” . Albert Cuchí associa estandardização com
homogeneização, no sentido de que o standard fundamenta a ideia
de limitar, definindo um esquema base de formas, dimensões,
ritmos, cores e até mesmo processos.

O autor desenvolve dois conceitos que se revelam a favor das

5

76

5

6

7

ADRIÃO, José; CARVALHO, Ricardo – Editorial. In CARVALHO,
Ricardo (dir.) – Standard. Jornal dos Arquitectos. nº 230. (p. 2).
CUCHÍ, Albert – Standard máximo. In CARVALHO, Ricardo (dir.) –
Standard. Jornal dos Arquitectos. nº 230. (p. 36).
Albert Cuchí é um arquiteto e professor espanhol da Escola Tècnica Superior
de Arquitectura de Barcelona (ETSAB).

1. Estandardização

18
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vantagens da normalização: a repetição que assegura valores
económicos favoráveis, e a garantia de qualidade do produto. “A
economia é obtida na medida em que a extensão da normalização
amplia o mercado dos produtos, gerando um aumento na
produtividade que pode refletir-se no seu preço.” . E a qualidade é
assegurada dado que a normalização garante planeamento prévio e
maior controlo, determinantes à prestação do produto e ao seu grau
de satisfação. Neste sentido, a dualidade entre repetição e
qualidade é imprescindível para atingir a maior eficácia.

A repetição define a essência da produção industrial, no
intuito de produção massificada, em série. Contrariamente, a
qualidade revela-se ambígua. Para a sua compreensão, é pertinente
a associação de duas noções opostas integrantes da construção
estandardizada.A normalização, em confronto com a flexibilidade.
“O desafio do desenho face às exigências administrativas,
encontra-se na procura de uma solução capaz de gerir o uso de
regras e os processos de normalização para estandardizar
comportamentos enquanto, ao mesmo tempo, permitindo
ajustamento mútuo para fornecer aos empregados a oportunidade
de descobrir novas e melhores maneiras de atingir objetivos de
organização.” .

A normalização, associada a um conjunto de regras e normas
para a eficiente execução de processos, tem como principal
objetivo a eficaz gestão e regularização de qualidade nos processos
de industrialização, garantidos por organismos oficiais europeus e
internacionais. As entidades normalizadoras dos vários países são
coordenadas pela Organização Internacional de Normalização
(ISO) , e por comités continentais como o Comité Europeu de
Normalização (CEN) . A CEN, em conjunto com o Comité
Europeu de Normalização Eletrónica (CENELEC), e o Instituto
Europeu de Normalização das Telecomunicações (ETSI), são

8

9

10

11

8

9
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CUCHÍ, Albert – Standard máximo. In CARVALHO, Ricardo (dir.) –
Standard. Jornal dos Arquitectos. nº 230. (p. 37).
AQUINAS, P. G. – Organization Structure and Design: applications and
challenges. (p. 206).
AOrganização Internacional de Normalização (ISO) fundada em Londres, a
1946, tem como principal objetivo facilitar internacionalmente a coordenação
e unificação de padrões industriais. Sediada em Genebra desde 1949, aprova
normas internacionais em um grande número de áreas de interesse económico
e técnico de cento e sessenta e dois países. Portugal é um membro da ISO desde
1949.
O Comité Europeu de Normalização (CEN) é uma associação que junta
Organismos de Normalização Nacionais (ONN) de trinta e quatro países
europeus, responsável pela definição e desenvolvimento de normas
estandardizadas ao nível europeu.

10



oficialmente reconhecidas pela Associação Europeia de Comércio
Livre (EFTA).

Em cada país existem Organismos Nacionais de
Normalização (ONN) responsáveis pela elaboração de normas que
padronizam as especificações de matérias (processos de
fabricação, acabamentos, formas e dimensões, composições
químicas, propriedades físicas, ensaios, etc.), que integram um
amplo conjunto de setores (ar e espaço, produtos químicos,
construção, produtos de consumo, defesa e segurança, energia,
meio ambiente, alimentos e rações, saúde e segurança, assistência
médica, máquinas, materiais, equipamentos, serviços, transporte,
embalagens, etc.). As normas, porém, não são estáticas, e vão
sendo aperfeiçoadas e alteradas de modo a acompanhar a evolução
científica e técnica. Em Portugal, a instituição que assume a
responsabilidade pelo ONN é o Instituto Português da Qualidade
(IPQ) que tem como função principal a coordenação dos
Organismos com Funções de Normalização Sectorial (ONS).
Estes organismos, que podem ser públicos, privados ou mistos,
exercem atividades de normalização num determinado setor, e têm
como principais funções a coordenação dos trabalhos das
Comissões Técnicas de Normalização (CT) associadas ao
respetivo setor, esclarecimentos normativos sobre as áreas
associadas, a preparação de planos de normalização e a divulgação
de atividades normativas.

A flexibilidade, associada à individualidade construtiva e
arquitetónica através da sua capacidade de transformação,
combinação, diversidade e adaptabilidade de componentes sujeitos
a características normativas, nasce de uma vontade de identificar e
valorizar o espaço, conforme a evolução das exigências de ordem
social, cultural, tecnológica e geográfica.

A estandardização ganhou impacto na indústria e comércio em
meados do século XVIII, no processo da Revolução Industrial, em
que a mão-de-obra é substituída pela máquina, na produção de
materiais que possibilitaram trazer novas formas à arquitetura. “No
século XIX o processo de estandardização começou a ser

12

13

O Instituto Português da Qualidade (IPQ) é aprovado como uma entidade
autónoma portuguesa no Decreto Lei nº 71/2012 de 21 de março, com a
missão de promover e coordenar atividades que visem contribuir para
demosntrar a credibilidade da ação dos agentes económicos.
As Comissões Técnicas de Normalização (CT) são órgãos técnicos que visam
a elaboração de normas nacionais e a emissão de pareceres normativos em
determinados setores. As CT são criadas pelo IPQ.

fig. 001 _ Diagrama que representa a
hierarquia, em Portugal, das entidades
normalizadoras.
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sucessivamente alargado à produção de quase todos os bens de
consumo. A série e o padrão foram assimilados no mundo
ocidental para minimizar custos de fabrico e para permitir uma
situação mais vantajosa a todos os intervenientes do processo,
inclusivamente o consumidor, ao qual é permitido adquirir a baixo
custo um produto de outro modo inalcançável.” . Durante a
Primeira Guerra Mundial, o processo de estandardização foi
sobretudo dirigido ao fabrico de armamento. Porém, foi na
Segunda Guerra Mundial que este conceito teve o maior impulso,
especialmente nas mecânicas e metalúrgicas, para produzir
canhões, aviões, navios, etc. Este processo revolucionou o meio da
produção industrial, pela eficiência de produção standard, em
série, e pela forte intervenção do capitalismo.

Os arquitetos nunca se deixaram de interessar por ideais de
estandardização e por processos de construção industrializados,
participando ativamente numa reflexão que o campo disciplinar da
arquitetura incorpora enquanto responsabilidade pública e social.

Para Alvar Aalto o conceito de estandardização respondia à
melhor reconstrução na Europa no período pós-guerra, tanto na
produção construtiva como na processual. Defende uma
arquitetura pensada com elementos estandardizados e métodos
processuais normalizados, renegando a ideia de total
homogeneização da arquitetura. Ou seja, posiciona-se a favor do
standard como um método de criação de variedade e na
uniformização e racionalização de elementos construtivos e
processuais.

Seguindo a mesma lógica, Le Corbusier envereda pela
abordagem processual, associando a estandardização ao padrão.
“... é preciso tender para o estabelecimento de padrões para
enfrentar o problema da perfeição.” . Afirma que o seu
estabelecimento é possível, ao esgotar todas as possibilidades
práticas e razoáveis dentro do seu contexto através de objetivos
como rendimento máximo, emprego mínimo de meios, mão-de-
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ADRIÃO, José; CARVALHO, Ricardo – Editorial. In CARVALHO,
Ricardo (dir.) – Standard. Jornal dos Arquitectos. nº 230. (p. 2).
Alvar Aalto (1898-1976) foi um arquiteto finlandês, influente na arquitetura
moderna do século XX. Dentro do ramo da educação, projetou a universidade
de Jyväskylä (1951) e a universidade politécnica de Otaniemi (1967), ambas na
Finlândia.
Charles-Edouard Jeanneret-Gris, mais conhecido por Le Corbusier (1887-
1930), foi um arquiteto e urbanista suíço, influente na arquitetura moderna do
século XX.
CORBUSIER, Le – Por uma arquitetura. (p. 89).
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obra e matéria, palavras, formas, cores, sons. Estes objetivos
associam-se à ideia de eficiência produtiva e da tipificação de
espaços e elementos, criados pelas exigências funcionais e
culturais. Neste sentido, o arquiteto concluí que a beleza só se
considera, após passar por uma tipificação, reduzindo os defeitos e
maximizando as potencialidades.

Este capítulo pretende refletir sobre a racionalização do
standard que, no campo da arquitetura pode assumir várias
representações e abordagens. Na primeira parte, a narrativa
envereda por um caminho histórico e simbólico, focado na
presença primitiva do conceito face ao ser humano e à sociedade.
A segunda parte aborda o conceito e os seus ideais, mais
concretamente integrados no contexto escolar.
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“O mais antigo cânon de proporções humanas conhecido
encontrou-se num túmulo das pirâmides de Menfis
(aproximadamente 3000 anos antes de Cristo). Sabemos que pelo
menos desde então até hoje o estudo das relações métricas do
corpo humano têm interessado tanto artistas como ciêntistas.”

A procura do Homem Ideal percorre um longo percurso
temporal, com diversos métodos e respostas. Neste sentido, a
arquitetura serviu como meio de pensar e aplicar as desejadas
proporções e relações que tanto se estudaram ao longo da evolução
da humanidade. Apesar da sua eloquência, não deixa de ser
verdade que a arquitetura nasce para servir o Homem. Logo, as
derivadas questões fundamentam o seu sentido: “Afinal que
Homem é este? Que arquitectura tem sido feita para este Homem?
E mais importante, que tipo de Homem tem sido criado pela
arquitectura? Por estarmos a criar uma Arquitectura Humana
(que é um pleonasmo), feita pelo Homem e para o Homem,
devemos entender que lugares têm tomado os modelos que
validamos e que têm produzido. Qual é o rosto deste Homem? (...)
Existe algum padrão universal para o Homem ideal?” .

O Cânone foi um tratado escrito pelo grego Policleto sobre
as proporções do corpo humano, considerado durante muitos anos
como o modelo a seguir. Tanto o tratado como a estátua não
sobreviveram, apenas fragmentos sugestivos por outras obras, que
confirmavam o seu trabalho e as suas ideologias. O tratado não se
caracterizava pela definição de medidas certas do corpo humano,
mas por uma correlação de proporções que formavam uma regra.
“... o doríforo é a síntese entre proporções físicas correctas e
variáveis informais como a expressão, a força e a serenidade.” .

Procurava-se a uniformização do corpo humano, que a
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NEUFERT, Ernst – Arte de Projetar em Arquitetura. (p. 19).
RAHIM, Shakil – Arte de Uniformizar em Arquitetura. (p. 3).
O Cânone é o título de um tratado escrito no século V a.C. e uma estátua que
o autor criou como ilustração das teorias desenvolvidas no tratado. A palavra
Cânone é um termo grego que significa regra.
Policleto (460 – 410 a.C.) foi um dos mais notáveis escultores da Grécia
Antiga, influente na escultura clássica.
RAHIM, Shakil – Arte de Uniformizar em Arquitetura. (p. 4).

1.1. O Homem Ideal

fig. 002 _ Fotografia da cópia do
Doríforo, a estátua criada por
Policleto, no Museu Arqueológico
Nacional de Nápoles.
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arquitetura prescreveu para a uniformização do espaço. “A questão
do Espaço ideal para o Homem ideal é tão antiga como a procura
da cara-metade.” . Podemos, então afirmar que, a arquitetura se
centra no Homem, usando-o como referência, e como unidade de
medida, fundamentada nas suas dimensões e proporções, desta
forma humanizando os espaços. A civilização grega despertou o
mundo da proporção em correspondência com a natureza e o corpo
humano, aplicando conceitos científicos e matemáticos na
arquitetura, aproximando-a “... às leis da Natureza e da Ordem
Cósmica. Uma forma de recriar o modelo, a proporção e a ordem
divina. As proporções dos elementos representavam a expressão
perfeita da harmonia, da beleza e do equilíbrio.” .

Vitrúvio escreve no seu tratado sobre as ligações entre a
arquitetura e a harmonia do corpo, adotando as dimensões do
corpo humano (pé, palmo, polegada, etc.), como medidas para a
conceção arquitetónica. “Na construção das ordens
arquitetónicas, Vitrúvio define a partir da dimensão da cabeça a
razão entre a largura e altura das colunas. A unidade básica era o
diâmetro da coluna. Todas as outras dimensões eram calculadas a
partir desta.” , os edifícios eram baseados por uma unidade e não
por uma medida, aprimorando na arquitetura os conceitos de
proporcionalidade e harmonia.

Também na Idade Média, a arquitetura é caracterizada
pelo planeamento e desenho de projeto anterior à execução. Villard
Honnecourt , elabora um manuscrito que utiliza como ferramenta
para resolver problemas nas obras. O caderno, iniciado por volta
de 1220, apresentava diversas temáticas desde a geometria
aplicada e a figura humana à arquitetura e sistemas construtivos.
Desenhava figuras e composições geométricas que serviam de
base de representação construtiva, entende-se que “... durante o
período medieval, as figuras são compostas com recurso a
triângulos equiláteros, quadrados e pentagramas.” .
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RAHIM, Shakil – Arte de Uniformizar em Arquitetura. (p. 3).
Idem. (p. 4).
Marcos Vitrúvio Polião (80-15 a.C.) foi um arquiteto romano.
O tratado designa-se de De Architectura, e identifica-se como o único tipo de
escrito da antiguidade que chegou aos dias de hoje. Foi escrito em latim, no
século I a.C. e é composto por dez volumes, cada um trata um aspeto específico
na arquitetura.
RAHIM, Shakil – Arte de Uniformizar em Arquitetura. (p. 5).
Villard Honnecourt (1200-1250) foi um conhecido mestre de obras francês,
do século XIII. Deixou documentos repletos de ideias e projetos arquitetónicos,
influentes até aos dias de hoje.
RAHIM, Shakil – Arte de Uniformizar em Arquitetura. (p. 6).

fig. 003 _ Páginas do manuscrito de
Villard Honnecourt, representativo de
esquemas geométricos na figura
humana e nos animais.
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O côvado, o pé e o palmo eram então as unidades de medida
para estes desenhos. “... a arquitectura é portadora de um
simbolismo cosmogónico e, portanto, divino, que se traduz na
utilização de formas geométricas, medidas e números
significativos.” . O pé como medida foi usado em quase todas as
culturas, sendo que o primeiro surgiu na Suméria, por volta de
2575 a.C. O padrão de medida usado em Portugal era o palmo,
mais especificamente, o Palmo de Craveiro que foi
implementado pelos primeiros reis portugueses, usando o palmo
como módulo base. Na época medieval coexistiu em paralelo com
o Pé de Rei e, nos séculos XV e XVI, foi sendo substituído,
progressivamente pelo Pé de Rei.

O Pé de Rei era considerada a medida sagrada da Antiguidade
promovida por Carlos Magno , associada a Cristo Rei pela sua
origem divina. Esta dimensão reinou as construções religiosas da
Idade Média, no Ocidente. Em França a medida de pé foi usada
durante cerca de 1000 anos, com a sua origem ligada ao Pé de Rei.
No entanto houve a necessidade de ser criada uma métrica racional
a todos, “Após a Revolução Francesa, as unidades de medida
passaram a relacionar-se com as dimensões do planeta Terra,
onde se dizia que um metro era a décima milionésima parte do
quarto do meridiano terrestre pelo que o meridiano mediria cerca
de 40.000 Km.” .

Agregado ao Renascimento nasce o Homem
Antropocentrista e a arte e a ciência ocidental passam a ser
centrados sobre princípios humanísticos, ao invés de divinos.
“Regressa assim o sistema de proporcionalidade grega, assente na
perfeição e na ordem, aplicada à arquitectura pelas analogias à
geometria das escalas musicais teorizada por Pitágoras e pela
descoberta em 1414 de uma cópia do De Architectura de
Vitrúvio.” .
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CUNHA, Rui – As medidas na Arquitectura – Uma perspectiva arqueológica.
(p. 138).
Mede 20,07 centímetros.
Mede 32,48 centímetros.
Carlos Magno foi o primeiro imperador do Sacro Império Romano, que
posteriormente veio a ser chamado de Sacro Império Romano-Germânico
localizado na Europa central, de 800 até 814 (ano da sua morte).
CRUZ, José – Do Pé Real à Légua da Póvoa. In Revista Militar. nº 2491/2192
O Antropocentrismo é um conceito que considera a humanidade no centro do
universo e, que este, deve ser avaliado de acordo com a sua relação com o ser
humano. Retira, portanto o Deus do centro, substituindo-o pelo Homem.
RAHIM, Shakil – Arte de Uniformizar em Arquitetura. (p. 6).

fig. 004 _ Representação da Quina,
um módulo dimensional, identificado
em elementos arquitetónicos em
Portugal, com base no pé de Rei
conjugada com mais quatro
dimensões, num total de cinco
medidas.
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No seguimento de Vitrúvio, Alberti , Filarete e Francesco
di Giorgio desenvolvem estudos nos seus tratados, onde ilustram
e associam a harmonia arquitetónica à figura humana,
identificando, desta forma, o Homem como referência primordial
da arquitetura. Procuravam uma norma, para atingir a perfeição.
Alberti referiu no De Re Aedificatoria que a beleza se associava
à perfeição, refletida na harmonia de todas as partes, que
funcionavam como um todo de acordo com uma certa ordem,
como por exemplo a simetria. O conceito de harmonia ultrapassa
as explicações de racionalidade, algo que reúne as partes e as
completa, gerando unidade dentro da diversidade. Neste sentido,
afirma-se que, segundo os princípios clássicos, alcançar o belo
depende da composição, da harmonia, o equilíbrio, a simetria e da
proporção de um elemento. A arquitetura renascentista refletiu-se
na ordem matemática e proporcional marcada por uma força que
potencia e garante certeza, transmitindo controlo sobre um espaço.

Leonardo da Vinci , sintetiza com precisão as relações entre
as partes do corpo e as proporções matemáticas. O Homem
Vitruviano inspirado no conceitos de Vitrúvio, elaborado em 1490,
representa o ideal clássico de beleza com as variantes já referidas,
procurava na representação do corpo o desígnio da arte e da
ciência.

A figura apresenta um homem nu inscrito num círculo, sendo
que o umbigo é o centro, pela posição dos braços e das pernas
apresenta quatro posturas diferentes. Caracteriza o conceito de
proporção divina , baseada em figuras geométricas perfeitas,
traduzidas em equações matemáticas. “... a perna é duas vezes a
medida da cabeça, o peito é uma cabeça a baixo do queixo, a
medida da cintura até à cabeça é o tamanho do torax, o pénis é da
medida da palma da sua mão ...” .

A estátua de Michelangelo reafirma a força da figura
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Leon Battista Alberti (1404-1472) foi um arquiteto, teórico de arte e
humanista italiano renascentista.
Antonio di Pietro Averlino, mais conhecido como Filarete (1400-1469) foi um
arquiteto, escultor, engenheiro e teórico de arquitetura.
Francesco di Giorgio (1439-1501) foi um arquiteto, pintor, escultor, teórico e
engenheiro italiano.
De Re Aedificatoria foi o primeiro tratado arquitetónico escrito no
renascimento, por Leon Battista Alberti, entre 1443 e 1452. Baseaso no tratado
de Vitrúvio, consiste em dez livros teóricos.
Leonardo da Vinci (1452-1519) foi um polímata italiano considerado uma das
figuras mais importantes do Renascimento.
RAHIM, Shakil – Arte de Uniformizar em Arquitetura. (p. 7).
Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (1475-1564) foi um arquiteto,
pintor, escultor e poeta italiano renascentista.
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fig. 005 _ O Homem Vitruviano de
Leonardo da Vinci. A ilustração é
considerada o símbolo universal da
racionalidade métrica e proporcional
do corpo humano.
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fig. 006 _ A estátua de David de cinco
metros e dezassete centímetros,
composta por mármore. Atualmente,
localiza-se no museu de arte galeria
da Academia de Florença.

humana, “... como forma de romper com a regularidade do espaço
arquitetónico, numa atitude dinâmica e expansiva ...” .

Já no fim da época renascentista, Palladio propõe no seu
tratado, as sete formas de habitação mais proporcionadas, com o
intuito de discutir a forma e a solução geométrica. “Para além da
planta ideal, definiu os pés-direitos para a habitação em relação
às outras dimensões. Utilizou as teorias de Pitágoras para
calcular o pé-direito, através de três classes: Proporção
Geométrica (a-b/b-c=a/b), Proporção Aritmética (a-b/b-c=a/a),
Proporção Harmónica (a-b/c-b=a/c). Ou seja, o valor b
corresponde à altura para comprimento a, e largura c.” .

Como foi referido, a partir da Revolução Francesa, o
metro foi adotado como medida padrão, iniciando um processo de
padronização que possibilitou novos desenvolvimentos aos
avanços da ciência. No entanto, o interesse pelas dimensões
humanas e as suas relações não foi descontinuado. “Da(s)
[tecno]ciência(s) emergem paradigmas explicativos com reflexos
que, mais directa ou indirectamente, sucedendo-se, acumulando-
se ou substituindo-se, transformam o entendimento da realidade e
o pensamento, contribuindo para a transformação e
complexificação do modo como o homem entende o mundo, o seu
corpo e a si próprio.” .

Já no século XX, Le Corbusier segue a mesma abordagem na
procura de relações matemáticas entre as medidas do Homem e da
natureza, devolvendo a ordem e harmonia do corpo ao espaço. Na
década de cinquenta, desenvolveu uma medida universal
(inicialmente com 1,75m e mais tarde com 1,83m) centrada nas
dimensões do homem, Le Modulor, que refletia na tentativa de
relação perfeita entre a arquitetura e a escala humana, sem o uso do
sistema métrico decimal nos dimensionamentos. Este estudo
revelou-se de extrema importância no período pós-guerra, devido
à necessidade emergente de abrigar um grande número de pessoas
no menor espaço possível, desta forma, foi possível a construção
de grandes blocos habitacionais na Europa.
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RAHIM, Shakil – Arte de Uniformizar em Arquitetura. (p. 8).
Andrea Palladio (1508-1580) foi um arquiteto italiano da República de
Veneza.
RAHIM, Shakil – Arte de Uniformizar em Arquitetura. (p. 8).
MOREIRA, Inês – Bio [Tecno]lógico e Arquitetura: novo programa. In
JORDÃO, Pedro; MOREIRA, Inês (dir.) – Programa. Vírus. In Jornal dos
Arquitectos. nº 222. (p. 39).
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A teoria de proporções de Corbusier caracteriza-se “A partir
da altura máxima de ocupação do espaço pelo corpo humano
(distância do chão às pontas dos dedos com os braços levantados)
e da metade dessa altura (até o plexo solar) criou duas séries de
valores em relação áurea, obtidas a partir da divisão harmónica
desses comprimentos, que constituem uma gama de medidas
humanas suficientemente variada para que não se justifique
recorrer na prática a quaisquer outros valores.” . Possuía duas
escalas que se relacionavam entre si, a série azul que define a
altura máxima de ocupação do espaço (2,26 m) e a série vermelha
que se estabelece pela metade dessa altura que correspondente ao
umbigo (1,08 m). Trata-se, portanto, de uma fórmula, baseada nas
figuras geométricas do quadrado e do retângulo, capaz de gerar
duas séries de medida (azul e vermelho) em harmonia com o corpo
humano. Representa o modelo do Homem ideal para a base da
arquitetura. “Medindo, estabeleceu a ordem. Para medir, tomou o
seu passo, o seu pé, o seu cotovelo, o seu dedo. Impondo a ordem
com o seu pé ou com o seu braço, criou um módulo que regula toda
a obra; a obra está na sua escala, na sua conveniência, no seu
bem-estar, na sua medida. Está na escala humana. Ele harmoniza-
se com ela; isto é o principal.” .

Ao passo que Corbusier se centrava no estudo das proporções
humanas que serviam de base para o desenho de espaços.
Neufert , através das proporções humanas, desenvolvia um
padrão de escalas que serviam de base para o projeto. Acreditava
que, para desenhar um espaço, “... todos os que projetam devem
conhecer a razão por que se adoptam certas medidas, que
parecem medidas ao acaso. Devem saber as relações entre os
membros de um homem normal e qual é o espaço que necessita
para se deslocar, para trabalhar, para descansar em várias
posições.” .

Neste sentido, é pertinente identificar e diferenciar os dois
conceitos: a proporção e a escala. Ainda que os dois relacionam
dimensões e comparações, a proporção foca-se apenas no objeto,
interligando uma unidade de medida com todas as suas partes. A
escala relaciona vários objetos sem a criação de unidades de
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NEUFERT, Ernst – Arte de Projetar em Arquitetura. (p. 30).
CORBUSIER, Le – Por uma arquitetura. (p. 43).
Ernst Neufert (1900-1986) foi um arquiteto alemão, membro de diversas
organizações de normatização.
NEUFERT, Ernst – Arte de Projetar em Arquitetura. (p. 18).

fig. 007 _ Le Modulor criado por Le
Corbusier. Usa o desenvolvimento
métrico e proporcional estudado para
as suas obras.
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medida. “A medição visual da arquitectura, é feita por
comparações.” .

A sensibilidade de projetar mudou de paradigma no pós-
guerra, as circunstâncias emergentes determinaram os modos de
produção, caracterizados pela estandardização e normalização da
arquitetura, focados na repetição e otimização de elementos. “A
unidade de medida é o módulo, e é a partir dela que se obtém as
dimensões (D=n.M). Generalizou-se assim uma arquitetura
baseada nos projectos modulares, nas casas-tipo e nos andares
modelo. Tudo é tipificado. Na era da industrialização e da
digitalização, o Homem ideal é o utilizador que quanto mais
consumir mais ideal se torna.” .

A história da humanidade caracteriza-se pela sua evolução e
aprendizagem com base em padrões dimensionais do corpo
humano, assim como a procura, constante e infinita, do Homem
ideal capaz de responder aos anseios, valores e necessidades
culturais, sociais e individuais. Este Homem define os padrões de
beleza, que se refletem e avançam em concordância com a
arquitetura. Neste sentido, a arquitetura desenvolve-se nas origens
da humanidade, como revelação à inteligência do homem pensador
que cria o seu universo à imagem da natureza. “O Homem é a sua
própria referência, centrado sobre o seu umbigo. Tem um limite,
uma forma e ocupa um espaço. As dimensões dos espaços que
fabrica estão por isso relacionados com as dimensões do corpo
que os vai utilizar, o corpo humano.” .

Embora o período renascentista seja marcado pela presença
do raciocínio sistémico na arquitetura, foi a partir do século XIX,
com a Revolução Industrial, que a utilização dos processos de
simplificação e uniformização ganhou outra escala e suscitou
novas questões na arquitetura. A uniformização, despoletada pelos
cânones, desenvolve-se com base em princípios cada vez mais
automatizados, favoráveis à utilização de normas padronizadas e
de medidas pré-definidas. Estas necessárias para a criação de
soluções mais eficazes e eficientes de forma a dar resposta às
urgentes necessidades socioeconómicas da época.

O procedimento desenvolveu-se desta forma, “A indústria
conduziu à peça de série; as máquinas trabalham em colaboração
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RAHIM, Shakil – Arte de Uniformizar em Arquitetura. (p. 10).
Idem. (p. 12).
Idem. (p. 3).

fig. 008 _ Exemplos de ilustrações da
obra de Neufert que, com base na
proporção humana, e de forma
sistemática, reune os fundamentos,
normas, programas, relações e
dimensões espaciais, no sentido de
auxiliar a conceção e o processo
arquitetónico aos leitores.
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íntima com o homem; a seleção das inteligências se faz com uma
segurança imperturbável: trabalhadores braçais, operários,
mestres-de-obras, engenheiros, diretores, administradores, cada
um tem seu justo lugar; e aquele que te o estofo de um
administrador não permanecerá muito tempo como trabalhador
não-especializado; todos os postos são acessíveis.” . Neste
sentido, a industrialização manifesta-se na produção em série dos
elementos construtivos e arquitetónicos que tem como objetivo a
sua massificação de qualidade e segurança focados na
produtividade e eficácia através de um sistema eficaz à prática.
Esta prática, foi muito criticada, acusada como incompatível com
a arte. O papel do arquiteto no século XIX, passava pela
desmistificação desta ideia e pela conciliação e gestão da prática
industrial e do desenho e estética do produto.

Para Benevolo , as mudanças principais face à Revolução
Industrial podem ser resumidas em três pontos.

O primeiro assiste a implementação de edifícios benéficos para
a manivela da economia capitalista (denota-se que a durabilidade
de construção não se concilia às suas exigências).

O segundo reside na modificação das técnicas construtivas. Os
materiais tradicionais (a pedra, o tĳolo e a madeira) são
trabalhados e distribuídos de modo racional. A produção
industrializada possibilita um maior controlo de qualidade, e a
distribuição através de uma rede de canais que permite que estes
sejam transportados para qualquer parte, a baixo custo. E
surgimento de novos materiais como o ferro e o vidro (e o betão
mais tarde), que permitem uma maior flexibilidade de formas e
espaços e uma maior resistência, que resultou numa ampla
conjuntura de novas possibilidade de composição técnica e
arquitetónica, “Os primeiros efeitos da evolução industrial na
construção manifesta-se através dessa etapa primordial: a
substituição dos materiais naturais pelos materiais artificiais
homogéneos e provados por ensaios de laboratórios e produzidos
com elementos fixos. O material fixo deve substituir o material
natural, variável ao infinito.” .

Por último, e consequência do primeiro ponto, verifica-se o
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Leonardo Benevolo (1923-2017) foi um arquiteto e historiador italiano.
Destacou-se pelo se estudo sobre a história da arquitetura, através das suas
obras que, se tornaram clássicos à aprendizagem da disciplina.
CORBUSIER, Le – Por uma arquitetura. (p. 165).
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aumento das quantidades. O desenvolvimento da geometria
permitiu a representação mais rigorosa de desenhos, assim como o
desenvolvimento da imprensa e os novos métodos de reprodução
gráfica facilitou assim, a prefabricação de elementos,
simplificando o processo construtivo.

No século XX, a arquitetura industrializada sofre uma
globalização, consequente pela destruição das guerras e, resultante
da competição do mercado devido às crises económicas sentidas
na Europa. Esta competição levou a sociedade à prática do
consumismo que influenciou fortemente a balança da arquitetura e
da industrialização, recorrendo à utilização da máquina e da
organização do trabalho realizado em grandes fábricas. Nesta fase,
o papel do arquiteto face à industrialização ganha importância,
suportando uma eficiente organização do processo construtivo.
Este novo papel requer do arquiteto o conhecimento de todo o
processo de trabalho, de forma a que todas as condições criadas
fossem favoráveis a uma organização racional do trabalho e à
produção maior número possível de elementos estandardizados em
fábricas, sendo então necessária uma reestruturação do seu método
criativo, partindo de uma base concreta, despoletada do
conhecimento técnico, e não se limitando apenas ao desenho
abstrato alheio dos diferentes materiais e técnicas de construção.

Podemos, então, resumir o conceito de industrialização em
três processos fundamentais à sua prática: a mecanização, a
racionalização e a automatização. Amecanização permite o uso de
máquinas capazes de oferecer eficiência libertando o homem de
tarefas automatizadas. A racionalização acompanha todo o
processo industrial de forma a que a automatização das tarefas seja
rápida, constante, controlada e rigorosa.

Devido ao desenvolvimento económico e o aumento
populacional dos centros urbanos, motivado pela carência de
emprego, o modo de construir foi repensado com o objetivo de
envolver métodos racionais e industrializados de forma a
responder à necessidade de massificação. Perante a sobreocupação
dos centros urbanos, as periferias tornaram-se áreas habitacionais
com condições mínimas para albergar as classes operárias. Foram
criadas moradias de baixo custo proporcionando o máximo de
alojamento possível, deixando de lado aspetos arquitetónicos
importantes como a individualidade de espaços ou a adequação a
envolventes próprias. Este deslocamento habitacional criou a
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eminente a necessidade do desenvolvimento dos transportes.
O pensamento capitalista reinou a época, motivado pelo desejo

do consumismo material, territorial e temporal. A rapidez de
construção levou a que os edifícios fossem perdendo a identidade
e flexibilidade revigorando a funcionalidade arquitetónica. Os
programas foram entendidos como as verdadeiras leis da
arquitetura que são estabelecidas sobre o volume, o ritmo e a
proporção, esquecendo os estilos e a excessiva ornamentação.

fig. 009 _ Diagrama que sistematiza a
linha de pensamento do terceiro ponto
baseado na escrita de Leonardo
Benevolo.
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Recapitulando o que já foi referido no capítulo anterior, a
arquitetura centraliza o Homem, usa-o como referência e como
unidade de medida fundamentada nas suas dimensões e
proporções, desta forma, humanizando os espaços. Neste contexto,
a arquitetura escolar centraliza o aluno, usa-o como referência
baseada nas suas necessidades que formalizam a educação ideal.
Ao entender a constante procura do Homem Ideal pela
humanidade, também os arquitetos e pedagogos interpelam pela
constante procura da Escola Ideal, esta que pode variar com os
vários contextos políticos, sociais e económicos de cada país.

Abordar o tema da arquitetura escolar pode ser entendido
como uma reflexão num debate entre o espaço e a pedagogia, que
considerando questões que determinam a qualidade arquitetónica
na relação com a eficácia do processo de ensino-aprendizagem.
Neste sentido, defende-se que a arquitetura não formaliza uma boa
escola, no entanto, a conceção do espaço considerando certas
especificidades espaciais e infraestruturais contribuem para a
qualidade dos processos de ensino. Assim, pode-se afirmar que a
qualidade da arquitetura escolar, para além de dignificar a função
educativa e facilitar a gestão e manutenção escolar, estimula o seu
aproveitamento, o gosto e o respeito dos alunos pela escola.

O ideal da estandardização inserido no contexto da arquitetura
escolar pode abranger várias narrativas, das quais se considera
pertinente elencar quatro. A estandardização inserida no processo
de criação, como forma de experimentar e sistematizar de
conceitos integrados nas políticas educativas atuais, na criação de
projetos tipificados e normalizados, no recurso de sistemas
industrializados e prefabricados e na gestão de processos
legislativos.

Começando pelo primeiro, o processo de algo abrange uma
conjuntura de ações e método empregues num problema, exige
elaboração e tempo, apresentando-se numa posição de meio e não
de fim. Na arquitetura, a questão assemelha-se, abrange a procura
de um pensamento sistematizado que justifica a coerência do
projeto e que pode influenciar o seu grau de qualidade.

Le Corbusier defende esta afirmação, identifica o uso de

1.2. A Escola Ideal
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padrões como um estudo, “A arquitetura age sobre os padrões. Os
padrões são coisa de lógica, de análise, de estudo escrupuloso;
são estabelecidos a partir de um problema bem colocado. A
experimentação fixa definitivamente o padrão.” , um conceito
tangível através da experimentação lógica que se reverte em
processo.

É então necessário um sistema lógico e, neste sentido, a
sistematização entende-se como a ordenação de dados ou regras
estabelecidas, colocar as coisas em ordem ou de acordo com um
sistema. Montaner associa a sistematização com o diagrama, “...
não é unívoco, e sim polissémico; não é estático, e sim evolutivo:
os diagramas fazem parte de um contínuo cognitivo em evolução
e são de caráter vetorial.” . Ou seja, o processo sistematizado não
impede a criação de forma aberta e versátil, não limita o
pensamento, antes pelo contrário, implica a definição de uma
matriz interna com o objetivo de estabelecer regras e critérios de
um universo.

Em seguida a criação de projetos normalizados e tipificados.
Neste contexto importa perceber a definição de um projeto-tipo,
que irá ser constantemente referenciado ao longo deste trabalho,
assume-se que que um tipo representa a ideia de um elemento, a
essência da forma, portanto segundo a mesma lógica de
linguagem, ultrapassando a vertente imagética do projeto. Neste
sentido, um projeto-tipo caracteriza um plano destinado a ser
repetido em vários contextos, devendo então, ser adaptável a todas
as situações. Já um modelo é entendido como um objeto que se
deve repetir, uma reprodução.

Entende-se que a criação de projetos-tipo se revelaram na
história da construção escolar como forma de responder à
massificação da rede escolar de forma rápida e barata, no entanto,
a narrativa não ficou por aí.

Na verdade, a estratégia de recorrer a projetos-tipo manifesta-
se intrinsecamente ligada à criação de processos sistematizados, no
sentido que a conceção de planos tipificados facilmente fomenta a
experimentação e a exploração de novas ideias de projetar e que
possam responder com mais eficiência às exigências do ensino.
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CORBUSIER, Le – Por uma arquitetura. (p. 86).
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vários conceitos na arquitetura.
CORBUSIER, Le – Por uma arquitetura. (p. 10).
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Neste sentido, a conceção destes projetos podem ser identificados
como uma forma de processo à criação, no limite, permite
questionar e planear com antecedência a conceção e formalização
dos espaços escolares. Naturalmente, que o planeamento prévio
exige a definição de objetivos programáticos com antecedência,
assim como a definição de aspetos definidores das características
espaciais.

Em terceiro lugar, o recurso de sistemas industrializados e
prefabricados. Recapitulando o que foi referido anteriormente, a
industrialização manifesta-se na produção em série dos elementos
construtivos e arquitetónicos que tem como objetivo a sua
massificação de qualidade e segurança focados na produtividade e
eficácia através de um sistema eficaz à prática.

A prefabricação, refere-se a um sistema de construção de um
conjunto (por exemplo, um edifício escolar) com elementos
estandardizados, fabricados antecipadamente, reunidos e
montados segundo um plano. Este plano prévio revela-se
fundamental de forma a que a obra ocorra com a maior eficácia
possível. Face às exigências de produção, visava-se a
simplificação e menor quantidade de operações para a maior
produção possível de elementos construtivos.

Apesar de ligadas, a prefabricação e a industrialização não são
necessariamente intrínsecas, sendo que, a primeira pode ou não ser
industrializada. Prefabricação não industrializada pode ser
praticável num meio artesanal com elementos pouco mecanizados.
No entanto, e nesta época, o peso cai sobre a prefabricação
industrializada com altos níveis de mecanização e racionalização.
Favorecendo a homogeneização do produto (não atendendo a
individualidades e especificidades), tem a vantagem, sobretudo de
garantir qualidade e rigor industrial, assegurando a fiabilidade e
estabilidade de custo (através da eliminação dos desperdícios) e a
rigorosa previsão de fabrico e montagem. Enfatizando, desta
forma, a importância do rigor dimensional e geométrico.

O uso de sistemas industrializados e prefabricados na
construção escolar podem manifestar-se de diversas formas, seja
no uso de materiais prefabricados para montagem direta, seja no
uso de sistemas construtivos de construção modular, na construção
prefabricada de salas de aula, ou ainda na tipificação de sistemas
de ventilação, aquecimento e arrefecimento.

A utilização de processos normalizados para a gestão de
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processos legislativos. Este último pode englobar decisões de
custo, a listagens de equipamento mobiliário.

Resumindo, verifica-se o uso da estandardização muito
presente na história da evolução dos edifícios escolares.
Frequentemente surgiu como resposta pela procura de fornecer
higiene, saúde e conforto à comunidade escolar, fundamentados
pela rapidez e eficácia dos processos, num balanço económico e de
qualidade complementados por um raciocínio prático e funcional,
que permitiram reafirmar o edifício escolar unificado, homogéneo
e coerente. Este conceito foi criticado e rejeitado por muitos
pedagogos e arquitetos, considerado inflexível e ineficaz a
responder às necessidades das comunidades, mas vantajosa a nível
de custo e tempo. No entanto, a pergunta mantém-se. “Face aos
curtos investimentos do estado e aumento na exigência do
ambiente educativo que sustenta o desenvolvimento do
conhecimento, práticas e atitudes do século XXI, poderá o modelo
estandardizado ser uma resposta para práticas futuras?” .

Alastair Blyth expressa a sua opinião sobre o conceito de
estandardização na arquitetura escolar que se considera de extrema
pertinência, “Acho que o uso inteligente da estandardização
reconhece que não existe um tamanho para todos, deve haver uma
avaliação do que pode ser normalizado.” . Apesar de não
concordar com a tipificação completa dos edifícios, considera a
estandardização inteligente como parte do processo para a
construção escolar, pode contribuir para estabelecimentos
adequados, de qualidade e, sobretudo capazes de acompanhar a
evolução do ensino.

Em concordância com o autor, defende-se o ideal da
estandardização no contexto da arquitetura, se a flexibilidade for
um fator a ser considerado, com o objetivo de potenciar a eficácia
de produção conjugada com um desenho flexível e único que a
arquitetura pretende fornecer. Constata que “... espaços que
respondem às necessidades da educação devem ser polivalentes,
enquanto que a flexibilidade pode ser descrita como a capacidade
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de alterar uma parte de um edifício ou sala de aula. A ideia de uma
escola ser polivalente significa poder fazer essas mudanças
rapidamente, permitindo que as salas de aula ou outros espaços
sejam reorganizados sempre no impulso do momento.” .

Neste sentido, o conceito de normalização e flexibilidade
enquadram na discussão atual, face às contingências do Covid-19.
Também a educação enfrenta desafios e a arquitetura escolar não
se encontra preparada para albergar um comportamento de
distanciamento social. O que permite questionar se o uso da
estandardização pode ser um fator a ser considerado na tentativa de
adaptar os edifícios escolares às necessidades que a escola obriga.

Sabe-se que, o encerramento das escolas como forma de
prevenir o impacto da infeção, não implicou a paragem do ensino,
este que, passou a ser transmitido remotamente a partir de casa.
Maria de Lurdes Rodrigues defende que a escola é uma
instituição essencial e que o ensino à distância não é uma
alternativa viável para o futuro da educação. Ou seja, o ensino à
distância é um recurso para fazer chegar o conhecimento mais
longe, no entanto, não deve substituir a escola. Reconhece-se que,
de facto, a importância da escola seja como espaço de
aprendizagem de diferenciação funcional, em relação ao espaço da
casa. Seja pela importância de transmissão de conhecimentos que
não seja da responsabilidade dos encarregados de educação. Ou
ainda, pelo essencial tempo de escola que permite o
distanciamento de vários jovens ao mau ambiente doméstico.

Procede-se agora à reabertura dos estabelecimentos, e
constata-se que o paradigma da arquitetura escolar mudou. As
escolas, neste contexto especial, necessitam de garantir o suporte
de alunos vulneráveis, assegurar a igualdade, a inclusividade e
fomentar a capacidade de aprendizagem online. Alastair Blyth
refere que uma das preocupações imediatas é preparar os
estabelecimentos escolares e assegurar o seu funcionamento
controlado e higienizado. Comenta ainda que a estandardização,
não pode ser aplicada, pois depende de como a pandemia afetou
cada país individualmente, cada escola deve estar em alinhamento
com as recomendações oficiais de saúde próprias de cada país,
“Não existe uma solução única para todos, muito dependerá de
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como a pandemia do coronavírus afetou os vários países e a sua
resiliência.” .

O autor destaca três fatores de decisão sobre como preparar os
edifícios escolares pós-pandemia, encorajar novos hábitos de
higiene, fomentar e possibilitar a distancia social nas escolas e
fortalecer a aprendizagem online.

Perante estas questões, as escolas dedicam-se ao incremento
de uma série de medidas que fomentem os hábitos de higiene.
Urgentemente as instalações sanitárias devem possibilitar o
distanciamento social, e cada estabelecimento deve incluir uma
sala de isolamento para uma suspeita de infeção, assim como
adquirir produtos de saneamento e ainda programar limpezas
profundas regulares e várias vezes durante um dia.

O distanciamento social nas escolas deve assegurar uma
distancia de pelo menos um metro entre os alunos, docentes e
funcionários. A própria arquitetura das escolas não corresponde
com esta contingência, por exemplo, o tamanho de uma sala de
aula regular varia entre os cinquenta e sessenta metros quadrados
para uma turma de trinta alunos. Neste sentido, e através da
reprogramação das turmas, dos horários e do reaproveitamento de
espaços comuns (de maior dimensão), a redução do número de
alunos dentro dos espaços de aprendizagem é fundamental.

Assim como garantir que cada espaço seja bem ventilado, o
mobiliário pode proporcionar a separação adequada entre alunos,
assim como o uso de gráficos no chão para delinear a distância
mínima.

O uso de recursos online, sem dúvida alguma, possibilitaram a
continuação do ensino, por outro lado, facilitou a desigualdade,
muitos alunos, mais vulneráveis, ficaram em desvantagem e com
lacunas de aprendizagem. Para combater esta questão, canais
alternativos para o ensino à distância na televisão e rádio foram
criados, e várias autoridades se focaram em fornecer equipamento
eletrónico em vários municípios.

Finalmente, apresentam-se algumas ideias que possam
responder às contingências emergentes que as escolas enfrentam,
recorrendo ao uso da estandardização como estratégia.
Imediatamente, verifica-se que estas soluções exigem um
planeamento prévio de desenhos, recursos e custos.
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Para responder à capacidade das escolas garantirem o
distanciamento social, aumentar o número de salas de aula em cada
estabelecimento parece pertinente, recorrendo ao uso de salas de
aula modulares (exemplificado pela experiência do Canadá), semi
temporárias . Não se descarta o condicionamento da falta de
docentes que consigam albergar tantos espaços, neste sentido, as
salas teriam que garantir a supervisão a partir do seu exterior
através de panos transparentes.

O uso dos espaços exteriores, quando possível, pode ser uma
solução desde que haja sombreamento adequado. Neste sentido, é
pertinente o destaque ao Estudo Normalizado aplicado à Escola
Preparatória do Ensino Secundário , este estudo integra espaços
exteriores de apoio agregados às salas de aula regulares.
Considera-se a ideia de readaptar o exterior das escolas atuais, com
o recurso a desenhos-tipo e o uso de elementos e equipamentos
prefabricados.

E por último, considerando o ensino à distância uma realidade
que possa integrar as políticas do sistema de ensino futuramente,
reconhece-se a criação de espaços apropriados à transmissão
online com equipamentos próprios. Estes espaços podem ser
albergados em bibliotecas municipais ou mesmo em espaços
próprios que fomentem o estudo fora das escolas. O recurso de
soluções semi temporárias e permanentes de construção modular
prefabricada (exemplificada na Bélgica) poderá ser uma solução
com validade.
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“Dois grandes objetivos têm orientado as políticas de
educação há mais de 40 anos em Portugal: proporcionar a todas
as crianças e jovens o acesso à escola, por um lado, e alargar o
mais possível o número de anos de escolaridade, por outro lado.
Tais objetivos têm por base, para além da transmissão de valores
e saberes necessários à vida social e política, o reconhecimento da
centralidade da educação na modernização económica do país e
na promoção da mobilidade social.”

Até ao século XVI, a evolução do ensino era incerta,
ministrado por mosteiros onde a preocupação dominante no ensino
era de caráter religioso. O ensino em Portugal nos séculos XVI e
XVII são influenciados pelas ações de doutrina e pedagógicas
Jesuítas que ocupam quase todo o cenário educativo com inúmeros
colégios gratuitos ao longo de todo o país. No século XVIII
verifica-se o seu declínio, com a sua expulsão de Portugal com a
substituição de duas ordens religiosas: os Clérigos de S. Caetano
e a Ordem de S. Filipe Néri, cujo o papel se envolve nas reformas
decretadas pelo Marquês de Pombal. Deste modo, o campo do
ensino é transformado numa luta de poder entre a Igreja e o Estado,
começando este, de forma progressiva a tomar o controlo,
lançando bases para um sistema educativo estatal financiado e
controlado.

Marquês de Pombal, Ministro do rei D. José I, atuou no campo
do ensino com importantíssimas sistematizações como a criação
da Aula do Comércio e a Diretoria Geral dos Estudos em 1759.
Uma filosofia iluminista com influencias estrangeiras, que
colocava o ensino no centro das preocupações. No seguinte
reinado, o de D. Maria I, o ensino volta às mãos dos religiosos e
grande parte do ensino passa a ser ministrado nos conventos.

Desde o início do século XVII que, o crescimento económico-
demográfico e o desenvolvimento científico e técnico na Europa,
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vinham impulsionando grandes alterações sociais e culturais
concretizadas porém, Portugal, que vivia numa realidade política
monárquica, permaneceu hostil a estes ideais até aos finais do
século XVIII. Assiste-se a um período vasto de transições político-
militares e socioeconómicas que devastaram a nação,
nomeadamente as invasões francesas, a fuga da família real para o
Brasil, a denominação inglesa, a Revolução Liberal de 1820, a
perda do Brasil e do monopólio do comércio colonial, a
contrarrevolução absolutista, e que deram, assim, espaço à entrada
dos novos valores liberais que foram estabelecidos pela
constituição de 1822, elaborada a partir da Revolução Liberal, e
que na revolução de Setembro de 1836 se vêm a manifestar com a
estruturação de estabelecimentos pedagógicos próprios à sua
prática, que passam a ser inseridas no campo da arquitetura de
equipamentos públicos.

O século XIX é marcado por profundas alterações
económicas, políticas e sociais que contribuíram para uma nova
dimensão da arquitetura pública caracterizante de um novo modo
de vida que reivindicava a conceção de programas para novas
tipologias arquitetónicas. À semelhança do que acontecia na
restante Europa, o estado vem a substituir a Igreja no papel de
formação dos jovens, aliado à necessidade de ingresso à educação
superior, que se reflete na importância do ensino secundário em
Portugal. As ordens religiosas que dominavam o ensino foram
extintas, e o ensino transforma-se numa ferramenta política cujo
objetivo é orientar a formação de todos os cidadãos, tornando
assim o ensino profano.

Assim, a instituição do liceu (inspirado no modelo francês de
lyceé ligado aos ideais republicanos), ocorre no momento da
afirmação do liberalismo português, que propõem a renovação da
sociedade portuguesa através das escolas em contexto com a
industrialização. O Plano dos Liceus Nacionais é aprovado pelo
governo de Passos Manuel com a reforma decretada a 17 de
novembro de 1836, que determinam a instituição do ensino
público e obrigatório. A reforma centraliza a instalação de
desassete liceus, um em cada capital de distrito e, dois em Lisboa
institucionalizados em edifícios públicos existentes (conventos das
extintas ordens religiosas, antigos colégios jesuítas, hospitais
abandonados, casas particulares, armazéns ou igrejas) bem
situados e convenientes para as novas funções, sendo o único meio
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perante um país de poucos recursos financeiros e caracterizado por
um contexto político instável. “A planificação curricular da
reforma de Passos Manuel integra disciplinas das áreas
humanísticas e novos programas nas áreas científicas, procurando
atribuir um sentido prático e moderno ao ensino e preconizando
um método de aprendizagem indutivo e experimental. Esta
reforma assenta num regime de ensino por disciplinas mas sem um
plano que as articule, não define a sua distribuição em cada ano,
a sua carga horária e o número de anos de frequência do curso
liceal.” .

Em 1851, instalado o governo da Regeneração , Portugal
definiu condições para se reinstituir, face ao período anterior de
revoltas e de dificuldades económicas económicos. Centrado na
construção de infraestruturas de transportes e comunicação com o
objetivo de quebrar o isolamento das vastas regiões do país e de
apoio ao desenvolvimento industrial e comercial, instituiu-se o
Ministério das Obras Públicas (MOP), Comércio e Indústria, em
1852, que permitiu a completa reorganização do tecido urbano,
nomeadamente as cidades do Porto e Lisboa, e um forte
impulsionamento ao ensino técnico-profissional acionado a
escolas orientadas para o ensino industrial, agrícola e comercial.

Inicia-se, então, o período de referência às ideias e reformas do
ensino, nas últimas décadas do século XIX, que reclama a
instrução pública generalizada, que se irá refletir no campo da
construção escolar, quer para o ensino primário, quer para o
secundário. Em 1860, é projetado o primeiro edifício construído
de raiz nomeado de liceu Nacional de Aveiro (atualmente escola
secundária Homem Cristo), que apresentava um programa
simplificado, distribuído ao longo de um corredor central, sem
hierarquização de espaços funcionais. Atribuiu-se ao edifício
escolar a importância de um edifício público retratada pela
imagem da sua fachada, que se reflete tanto na linguagem
neoclássica, racional e simétrica, como na aplicação de arcos
quebrados representativa de uma reminiscência gótica.
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HEITOR, Teresa (coord.) – Liceus, escolas técnicas e secundárias. (p. 15).
A época de Regeneração é um período da Monarquia Constitucional,
caracterizado pelo esforço de modernização e de desenvolvimento económico
em Portugal. O seu objetivo assentava na renovação do sistema político que
defendesse um liberalismo centrista, sob o governo de Fontes Pereira de Melo,
e a criação de infraestruturas como a construção da rede de caminhos de ferro,
o telégrafo, e outras modernizações que resultou num endividamento do país.
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fig. 010_ Fotografia do Liceu
Nacional de Aveiro.
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fig. 011_ Fotografia da escola
primária Conde Ferreira do concelho
de Alcochete, em Setúbal.

fig. 012_ Fotografia da escola
primária Conde Ferreira do concelho
de Montĳo, em Setúbal.
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Estas tipologias de escolas, apesar de se destinar ao ensino
primário, não deixam de ser pertinentes devido à sua construção ter
sido realizada (pela primeira vez na escola do edifício escolar) com
base num projeto-tipo concebidos de origem para a construção de
várias escolas primárias.

As escolas Conde Ferreira foram elaboradas com base no
testamento de Joaquim Ferreira dos Santos, conhecido como o
conde Ferreira, que após a sua morte em 1866 deixou cento e
quarenta e quatro contos de reis destinados à construção de cento
e vinte escolas primárias pelos concelhos ao longo do território
nacional, a partir de um projeto que foi encomendado pelo
conselheiro Adriano Cardoso Machado. O conde Ferreira
considerava a instrução pública um constituinte primordial para a
sociedade e o seu testamento serviu como incentivo para o seu
progresso. O autor do projeto é, ainda hoje, desconhecido.

Das cento e vinte previstas, noventa e uma foram construídas,
e vinte e uma foram entretanto demolidas. As restantes setenta
escolas atualmente, ou funcionam ainda como escolas, ou servem
para vários fins desde sedes para juntas de freguesias a instalações
de forças de segurança.

Face ao projeto ser adaptável a vários terrenos, os concelhos
podiam concorrer ao plano com sugestões de áreas desde que esta
fosse superior a seiscentos metros quadrados. O projeto compõem
uma planta retangular com duas entradas, uma em cada extremo,
logo o terreno teria essa característica em conta.

A composição do projeto divide-se em três. A escola,
constitui uma sala de aula (identificada a cor de laranja) de setenta
metros quadrados com a capacidade destinada para cinquenta
alunos e uma antecâmara (identificada a cinzento) de caráter
polivalente designada a receções e espaço de biblioteca. A entrada
é elevada com três degraus. O segundo volume constitui a
habitação do professor (identificada a cor de rosa) com dois pisos.
O terceiro volume de apenas um piso funciona agregado ao corpo
principal e alberga as instalações sanitárias (identificada a azul)
partilhada entre a escola e a habitação.

2.1. Escolas Conde Ferreira
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O edifício constituía um telhado de duas águas, possuía uma
arquitetura simples e facilmente identificável. O alçado principal
da escola era simétrico, compunha uma porta alta acompanhada de
uma janela de cada lado, um frontão triangular composto de uma
sineira para a chamada dos alunos e um campanário dedicado ao
Conde Ferreira. Já o alçado traseiro que constituía a entrada da
habitação, dispunha de uma leitura distinta, a porta mais pequena,
com uma janela de cada lado.

Previa-se um espaço de recreio na sua lateral justificado pela
entrada lateral visível nos desenhos.

O projeto foi concebido com apenas uma sala de aula, no
entanto fora realizadas várias escolas com a integração de uma
segunda sala de aula para a separação de sexos. Verificam-se várias
alterações e adaptações nas diferentes construções, como por
exemplo a integração de rampas nas entradas para os alunos com
mobilidade reduzida.

fig. 013_ Planta do piso zero do projeto para as escolas Conde Ferreira.

fig. 014 _ Alçados e cortes do projeto para as escolas Conde Ferreira.
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Perante o analfabetismo da população portuguesa, e as fracas
condições higienistas que a comunidade escolar compunha, em
1989, a Direcção-Geral da Instrução Pública abre, pela primeira
vez, um concurso público de projetos destinados a escolas
primárias e seguido por um plano de construção desenvolvido pela
Associação dos Engenheiros Portuguezes que visava a construção
de duzentas escolas. Adães Bermudes foi o vencedor, tendo
desenhado duas soluções que gerou várias variantes como se
verifica na figura 015, uma com apenas uma sala, e a outra com a
integração de duas, que gera da geminação da primeira solução
com a habitação do professor no centro da solução. Importa referir
de que o projeto foi condicionado pela frágil situação financeira
que o país atravessava, que levou à ausência ou desvalorização dos
espaços letivos.

De 1902 a 1912, foram construídas cento e oitenta e quatro
escolas.

À semelhança do projeto das escolas Conde Ferreira, este
projeto integrava duas entradas, uma da escola e outra respetiva à
habitação do professor, integradas no mesmo alçado. Desta forma
a adaptabilidade de integração urbana torna-se mais simples, pois
o projeto necessita apenas de uma frente de rua.
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De 1902 a 1912, foram construídas cento e oitenta e quatro
escolas.

À semelhança do projeto das escolas Conde Ferreira, este
projeto integrava duas entradas, uma da escola e outra respetiva à
habitação do professor, integradas no mesmo alçado. Desta forma
a adaptabilidade de integração urbana torna-se mais simples, pois
o projeto necessita apenas de uma frente de rua.

fig. 015 _ Plantas das variantes escolas Adães Bermudes.

Adães Bermudes (1864-1948) foi um arquiteto, professor e político.
Frequentou a Academia Portuense de Belas Artes, a Escola de Belas-Artes de
Lisboa e ainda a Escola Nacional de Belas Artes de Paris. Concebeu várias
obras de caráter público, social e religioso. Exerceu diversos cargos na função
pública. A 1899 foi ajunto na Direcção-Geral de Instrução Pública e diretor
das Construções Escolares da do Ministério do Reino em 1901.
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2.2. Escolas Adães Bermudes
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O projeto ganhou reconhecimento internacional, sendo
vencedor da medalha de ouro na exposição universal de Paris.

Em resposta à preocupação com a decadência do sistema
escolar português, e com o seu desfasamento no panorama europeu
relativo à taxa de analfabetismo, inicia-se a promulgação faseada
de reformas, que testemunharam uma das épocas mais criativas no
campo da educação em Portugal.

Já exigido no concurso inicial, a construção de cada escola
deve enquadrar-se nas características de cada região como um
elemento integrador da sua identidade., utilizando os materiais
típicos (granito, xisto, calcário, tĳolo, basalto) e as técnicas
construtivas tradicionais.

No exterior as fachadas eram igualmente modestas,
subjugadas pelo campanário e sineira com o friso que ornamentada
a parte superior das portas e janelas.

A composição soma dois volumes principais, o volume da
escola e o volume da habitação sendo este o mais alto para albergar
dois pisos e em alguns casos um sótão. Cada escola compõem-se
de uma sala de aula com a capacidade de cinquenta alunos, um
vestiário, instalações sanitárias e um pátio coberto. Na solução das
duas salas, a habitação centraliza a composição, afirmando e
dignificando a sua função.

fig. 019_ Fotografia da escola
primária Adães Bermudes do
concelho de Espinho, emAveiro.

fig. 020_Fotografia da escola primária
Adães Bermudes do concelho de
Alvaiázere, em Leiria.

fig. 016 _ Planta do piso inferior da escola Adães Bermudes de Vila do Crato em
Portalegre.

fig. 017 _ (à esquerda) Fachada principal do projeto para as escolas Adães
Bermudes integrante apenas de uma sala.

fig. 018 _ (à direita) Fachada principal da escola de Mateus Adães Bermudes, em
Vila Real, integrante de duas salas e duas residências.
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Em 1894 é decretada a reforma de Jaime Moniz que se
destacava pela adoção do regime de classes, que afirma a sala de
aula como o espaço por excelência da atividade instrutiva,
originando uma leitura de modelação que organizava o edifício; e
pelo alargamento do tempo escolar na vida do aluno, que
consequentemente, gerou a uma valorização exterior às funções
estruturantes da escola, desta forma, incorporaram-se as salas de
estudo, os espaços de refeição, as zonas de recreio, os jardins e os
espaços para a prática de Educação Física. Não tendo uma
efetividade direta quando as exigências construtivas dos edifícios
escolares, recebeu fortes contestações devido, entre outras causas,
ao privilégio do ensino das Humanidades em detrimento do ensino
Científico, o que sendo oposto ao que se praticava no resto da
Europa, serviu para consolidar os princípios que viriam a originar
a reforma de 1905 decretada por Eduardo Coelho.

Esta que retoma os princípios reclamados por Passos Manuel
concentrados no campo pedagógico científico e experimental, e
arquitetónico na adaptação dos edifícios integrando bibliotecas,
museus, gabinetes, laboratórios, fornecendo mobiliário moderno e
material adequado. Impulsionava também questões higienistas e
de saúde escolar, aspirando a que todos os liceus instalado
obedecessem a exigências higiénicas e que se tornassem
responsáveis por promover novas práticas saudáveis por parte do
aluno. Associado ao surgimento, em 1901, da Inspeção Sanitária
Escolar e a Direção Técnica das Construções Escolares que
preconizava a implementação de um plano de higiene escolar e de
visitas e inspeções sanitárias regulares.

Conjugadas com as considerações elaboradas pela reforma, a
experiência dos arquitetos que projetaram os liceus deste período,
com influências francesas, torna-se relevante. Estes arquitetos
trouxeram modelos, tanto arquitetónicos como pedagógicos
advindos de uma educação republicana e o conhecimento de novos
sistemas construtivos que assentavam numa conveniente resolução
programática do edifício que garantisse as novas práticas
pedagógicas e numa melhoria das condições de conforto e
higienização dos espaços. Neste sentido, introduziu-se um
panorama arquitetónico português institucional, racionalista,
construída com as mais recentes tecnologias e materiais (betão,
ferro e tĳolo) e digna de uma monumentalidade representativa de
um equipamento público. Estas práticas foram determinantes para
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a construção de raiz edifícios liceais destinados às cidades do Porto
e Lisboa , que se associava à expansão urbana decorrente e ao
consequente aumento da população escolar, assumindo-se como
elementos estruturantes das cidades. Em 1913 é finalmente criado
o Ministério da Instrução Pública , e em 1917 o princípio de
coeducação entre sexos é posto em prática. No entanto, denota-se,
que o período republicano, devido à instabilidade política,
económica e social do país, e perante a legislação publicada face à
educação, revela-se disperso.

A 28 de Maio de 1926, com o golpe militar, originou-se uma
mudança de regime e o início da ditadura, que consequentemente
irá refletir nas grandes alterações sobre o ensino, essencialmente
de caráter ideológico. Assim surge a Escola Portuguesa .

Em 1928, por iniciativa do Ministro Duarte Pacheco e a Junta
Administrativa do Empréstimo para o Ensino Secundário
(JAEES) , seguiu-se a abertura de concursos para a conceção,
conclusão e reabilitação de Liceus, assim como à aquisição de
mobiliário e material didático A abertura destes concursos foi a
primeira oportunidade para elaborar um programa-tipo que
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Em Lisboa forma construídos o Liceu Pedro Nunes (1908-11), o Liceu Camões
(1907-09), o Liceu Passos Manuel (1882-1911) e o Liceu Maria Amália Vaz de
Carvalho interrompido(1913-33). No Porto foram edificados o Liceu
Alexandre Herculano interrompido (1914-27) e o Liceu Rodrigues de Freitas
(1927-33).
O Ministério da Instrução Pública foi um departamento governamental
responsável pela política da educação iniciado em 1913, da qual as Direções-
Gerais de Instrução Primária e Secundária, Superior e Especial assim como a
Direção-Geral do Comércio e Indústria ficariam independentes. Em 1936
passou a denominar-se Ministério da Educação Nacional (MEN).
O regime defende-se como resposta a uma crise provocada pelo liberalismo,
assumindo-se como herdeiro da Revolução Nacional. A Escola Portuguesa
tem como objetivo orientar os docentes de ensino para ação e adesão do regime
e, para incutir esses ideais nos alunos e na comunidade local. A coeducação é
proibida e o combate ao analfabetismo deixa de ser considerado uma
prioridade.
A Junta Administrativa do Empréstimo para o Ensino Secundário (JAEES)
é o primeiro organismo público, dependente do Ministério da Instrução
Pública, especialmente criado para a planificação e fiscalização das construções
liceais. Foi responsável: pelo seguimento da construção do liceu Maria Amália
Vaz de Carvalho (atual escola secundária Maria Amália Vaz de Carvalho) em
Lisboa, e do liceu Alexandre Herculano (atual escola secundária Alexandre
Herculano) que haviam sido iniciadas e interrompidas no regime republicano;
pelo lançamento e organização dos concursos para a construção dos liceus de
Beja (atual escola secundária Diogo de Gouveia), Coimbra (atual escola
secundária José Falcão) e de Lamego (atual escola secundária de Latino
Coelho) entre 1929 a 1931; à aprovação do liceu D. Filipa de Lencastre (atual
escola secundária D. Filipa de Lencastre) em Lisboa projetada pelo arquiteto
Carlos Ramos e o liceu Feminino de Coimbra (atual escola secundária Infanta
D. Maria) pelo arquiteto Cristino da Silva; obras de reabilitação nos liceus de
Aveiro (atual escola secundária José Estevão), Vila Real (atual escola
secundária Camilo Castelo Branco), Évora (atual escola secundária André de
Gouveia), Bragança (atual escola secundária Emídio Garcia), Guarda (atual
escola de Afonso de Albuquerque) e Braga (atual escola secundária de Sá de
Miranda).
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estabelecesse as exigências programáticas, higiénicas e técnicas
requeridas para os liceus, dando continuidade ao processo iniciado
nos últimos anos da monarquia e nos primeiros anos da 1ª
República. O programa para estes liceus é organizado por núcleos
funcionais, acontecendo que alguns núcleos como o bloco da
educação física e das oficinas, irão ser autonomizados do corpo
principal. Estes novos edifícios para o ensino secundário moderno
são dotados de laboratórios, gabinetes de ciência, salas para
disciplinas de desenho e trabalhos manuais, ginásios, sendo no
entanto a sala de aula a unidade básica de organização de todo o
edifício.
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O Plano dos Centenários foi o nome atribuído à construção
massificada de escolas primárias em todo o território nacional,
realizada ao longo dos anos do regime do Estado Novo. A sua
execução originou muitas fases de realização, alterações e
aperfeiçoamentos na construção dos projetos.

Numa primeira fase, incorporando os ideais de Duarte
Pacheco acima referidos, em 1933, a Direcção-Geral dos Edifícios
e Monumentos Nacionais (DGEMN), dispensando as formalidades
de um concurso, recorreu automaticamente aos arquitetos Rogério
de Azevedo e Raul Lino para o desenvolvimento de projetos-
tipo regionalizados o primeiro arquiteto projetou os edifícios
destinados às regiões do norte e centro (seis regiões) e o segundo
às regiões do sul (três regiões). O projeto foi, desta forma dividido
regionalmente, para que os edifícios fossem formalizados de
acordo com as características da região, o modelo standard
permitia a que a mesma tipologia fossem implementada em vários
lugares da mesma região. Os objetivos deste projeto ambicioso
consistiam em alfabetizar o país e incutir o patriotismo dos jovens
portugueses por meio da obediência ao poder político.

Rogério de Azevedo apresentou trinta e duas variações para
seis tipos regionais. Raul Lino apresentou doze soluções para três
tipos regionais. Os arquitetos conjugam harmoniosamente o
tradicional baseado na ruralidade da casa portuguesa e as formas
clássicas que compunham a composição.

As salas de aula eram o elemento primordial da composição.
Cada escola englobava uma, duas, quatro ou oito salas de aula,

80 81

82

2.3. Escolas dos Centenários

Rogério dos Santos de Azevedo (1898-1983) foi um arquiteto português,
concluiu os seus estudos na Escola de Belas Artes do Porto em 1926. De 1936
a 1940 dispôs de um cargo de direção na DGEMN. Foi um dos primeiros
pioneiros na afirmação dos princípios base do modernismo, a sua arquitetura
era marcada pela pesquisa de uma linguagem regionalista.
Raul Lino (1879-1974) foi um arquiteto português nascido em Lisboa, estudou
em Inglaterra e na Alemanha, mais tarde regressa a Portugal para concluir os
seus estudos, em 1926 é lhe atribuído o diploma de arquiteto. A sua arquitetura
caracteriza-se pelo tradicionalismo nacional. O seu percurso distingue-se pela
procura da universalização da definição da casa portuguesa. Foi identificado
como um construtor da identidade nacional refletida na sua arquitetura
apropriada do pensamento português.
Nove projetos-tipo para as nove regiões: Minho, Alto Minho, Douro, Beira
Alta, Beira Litoral, Trás dos Montes, Alentejo e Ribatejo, Estremadura e
Algarve. Para além de que cada tipo previa o desenho de variações de forma a
responderem a diferentes necessidades relativas ao número de alunos.
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fig. 021_ Exemplo de uma tipologia
projetada pelo arquiteto Rogério de
Azevedo.

fig. 025_ Escola de S. Silvestre,
Bunheiro, Murtosa, Aveiro. Projeto da
Direção dos Edifícios Nacionais do
Centro. Edifício tipo Beira Litoral, de
tĳolo, de quatro salas.

fig. 022_ Exemplo de uma tipologia
projetada pelo arquiteto Raul Lino.

fig. 023_ Escola de Monte, Barbudo,
Vila Verde, Braga. Projeto da Direção
dos Edifícios Nacionais do Norte.
Edifício tipo Minho, de granito, de
uma sala.

fig. 024_ Escola Masculina nº3 de
Vila do Conde, Porto. Projeto da
Direção dos Edifícios Nacionais do
Norte. Edifício tipo Douro, de granito,
de quatro salas.
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uma cozinha, instalações sanitárias e um alpendre. O número de
salas era perspetivado de acordo com a localização do terreno. As
escolas de uma sala, compunham apenas um piso e situavam-se em
áreas rurais. As escolas com mais que uma sala, poderiam ter um
ou dois pisos e localizavam-se em áreas urbanas.

As dificuldades impostas pela guerra e atrasam o início do
plano e finalmente, face à decisão de executar o plano, este já não
se encontrava adequado às exigências obrigatórias da época. A
separação total de sexos foi imposta como obrigatória e os
projetos-tipo regionalizados não correspondiam.
Consequentemente, Duarte Pacheco determinou a revisão desses
projetos, os arquitetos responsáveis foram afastados e determinou-
se a coordenação a quatro direções regionais subcategorias da
DGEMN. Foram então definidos os arquitetos responsáveis pela
continuidade e remodelação dos projetos. A Direção de Educação
do Norte ficou ao encargo do arquiteto Manuel Fernandes de Sá, a
Direção de Educação do Centro ao arquiteto Joaquim Arcal, a
Direção de Educação de Lisboa ao arquiteto Eduardo Moreira dos
Santos e a Direção de Educação do Sul ao arquiteto Alberto Braga
Sousa. Esta fase do Plano dos Centenários vigorou de 1941 a 1961
(vinte anos).

Todas as variações apresentavam características em comum, o
átrio dispunha-se sobrelevado acompanhado de poucos degraus,
que davam acesso à sala de aula e ao recreio. As instalações
sanitárias localizavam-se nas traseiras. À semelhança das escolas
Adães Bermudes, as salas de aula eram dispostas
longitudinalmente à fachada de forma a aproveitar por completo os
três vãos da fachada.

Os alçados eram desenhados de forma a identificar com
facilidade a tipologia a que pertencia e a sua variação. Expressam-
se de forma simples, sem excesso de ornamentação.

Na continuidade do Plano dos Centenários, em 1956, a
Delegação para as Obras de Construção de Escolas Primárias
(DOCEP) desenvolve um estudo do Tipo Rural e do Tipo Urbano
no seguimento das tipologias anteriores seguido de um plano de
ampliação e reparação das escolas. O arquiteto Fernando Peres
apresenta o projeto, com o objetivo de empregar elementos
construtivos normalizados, normalizar portas, janelas e blocos
sanitários, e eliminar elementos arquitetónicos considerados
desnecessários, simplificando as fachadas.

fig. 026_ Escola de Dornelas, Aguiar
da beira, Guarda. Projeto da Direção
dos Edifícios Nacionais do Centro.
Edifício tipo BeiraAlta, de granito, de
três salas. Denota-se que na região, as
escolas de dois pisos contêm varandas
com grandes de ferro no primeiro
andar.

fig. 027_ Escola de Moita Redonda,
Vila Nova de Ourem, Santarém.
Projeto da Direção dos Edifícios
Nacionais de Lisboa. Edifício tipo
Estremadura, de cantaria, de uma sala.
Denota-se a leitura dos vãos que
formam um arco nesta região.

fig. 028_ Escola de Santo Teotónio,
Odemira, Beja. Projeto da Direção
dos Edifícios Nacionais do Sul.
Edifício tipo Alentejo, de tĳolo, de
três salas.

fig. 029_ Escola de Odivelas, Loures.
Edifício de oito salas, integrado no
Novo Plano destinado ao tipo Urbano.

fig. 030_ Escola de Penedo dos
Castelhanos, Moncorvo, Bragança.
Edifício de uma sala, integrado no
Novo Plano destinado ao tipo Rural.
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Até à década de sessenta, o Plano dos Centenários resultou
na construção de mais de sete mil escolas. Verifica-se pela tabela
(fig. 032) que o número de matriculas anuais aumentou para mais
do dobro em 1950. Estes resultados que coincidem com o “...
plano pacientemente elaborado, este pequeno período de rápido
crescimento da população escolar, terá beneficiado das condições
económicas e demográficas do pós-guerra fazendo aumentar a
procura de ensino primário como nunca se tinha verificado.” .

Sob a tutela do MOP, em 1934, a JAEES é substituída pela
Junta das Construções para o Ensino Técnico e Secundário
(JCETS), que vem a responsabilizar-se pelo estudo e construção
dos novos edifícios destinados ao ensino liceal e técnico (Plano de
38). Paulatinamente prepara-se uma ordem constitucional com o
objetivo de institucionalizar o regime e apurar o Liceal ideal em
sua função. Em 1936, abandona-se a Instrução Pública e cria-se a
Educação Nacional, o ministro da Educação Nacional Carneiro
Pacheco decreta uma reforma do Ensino Secundário, classificando
os liceus em duas categorias (Nacionais e Provinciais) vinculando
o ensino liceal à ideologia do Estado Novo e garantindo a
cooperação dos estabelecimentos escolares e da organização
Mocidade Portuguesa , organização que passa a incorporar um
espaço de sede nos próprios estabelecimentos construídos,
geralmente localizados junto das cantinas ou das instalações de
educação Física.

O Plano de 38 (designado de Programa de construções,
ampliação e melhoramentos de edifícios liceais), criado em 1938,
engloba a conceção e construção de onze liceus e o melhoramento
de treze liceus existentes em resposta à procura escolar que tinha
triplicado, e que ainda assim se revelou insuficiente. Os projetos
passam a ser desenvolvidos pelo corpo técnico da JCETS ,
abandonando o sistema de concursos e entregas, que passou a
garantir aos mesmos, por um lado, uma uniformização controlada
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JUSTINO, David – Escolaridade Obrigatória: Entre a Construção Retórica e
a Concretização Política; In RODRIGUES, Maria de Lurdes – 40 Anos de
Políticas de Educação em Portugal. Volume I. (p. 115).
A Organização Nacional Mocidade Portuguesa tinha como propósito
abranger todos os jovens entre os sete e os vinte e cinco anos, sendo a presença
obrigatória até aos catorze anos, com o objetivo de desenvolver a sua devoção
à Pátria, formação de caráter e capacidade física, incutindo nos jovens o sentido
da ordem e da disciplina e as doutrinas morais, cívicas e militares do Estado
Novo.
Essencialmente pelos arquitetos Francisco Assis e José Costa e Silva.
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fig. 031_ Gráfico que representa a
taxa de escolarização por idades em
1950/51. Os valores mais altos
apresentam-se nas idades que
correspondem ao ensino primário, a
partir dos doze anos a taxa desde para
valores irrisórios.

fig. 032_ Gráfico que representa o
total de alunos matriculados em
Portugal de 1925 a 1960. Desde 1925
a 1942 registou-se um aumento médio
de matrículas no ensino básico de
quase quatro por cento, até ao ano de
1948 o incremento é praticamente
nulo, e até 1953 o aumento de
matriculas acelera a um ritmo de
quase sete por cento, estagnando até
ao ano de 1960.
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de forte sentido nacionalista, e por outro uma grande competência
técnica na gestão do programa e da construção.

O final dos anos quarenta caracteriza-se por significativas
alterações nas políticas educativas em Portugal. Em 1947 gerou a
Reforma do Ensino Técnico-Profissional , visando desenvolver a
formação técnica qualificada dando resposta às necessidades de
mão-de-obra qualificada, resultando em um desenvolvimento
destes estabelecimentos por todo o território nacional. Surgem,
deste modo, escolas técnicas elementares, escolas industriais,
escolas comercias, escolas práticas de agricultura, escolas
agroindustriais, escolas de artes decorativas, escolas de regentes de
agrícolas e institutos industriais e comerciais. A JCETS, entidade
responsável pela sua concretização, sistematizou soluções
arquitetónicas, definindo o programa de espaços a estabelecer em
cada escola, facilitando o processo de conceção e construção.
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O Ensino Técnico foi reformulado a 19 de Janeiro de 1947 assinado pelo
Ministro da Educação Nacional Fernando Andrade Pires de Lima e decretado
a 25 de Agosto de 1948, sendo o Estatuto do Ensino Profissional, Industrial e
Comercial, que gerou a criação de dois graus de ensino: o 1º grau, que
comportava um ciclo preparatório elementar de educação e pré-aprendizagem
com a duração de dois anos; e o 2º grau que compreendia cursos de
aprendizagem de formação e aperfeiçoamento de técnicas profissionais.
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LEMOS, Valter – A OCDE e as Políticas de Educação em Portugal; In
RODRIGUES, Maria de Lurdes – 40 Anos de Políticas de Educação em
Portugal. Volume I. (p. 299).
Idem. (p. 300).
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2.4. Estudos Normalizados
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A segunda metade deste século pode ser resumida em três
fases. Uma primeira (1950-63), refletida pela realidade
socioeconómica do pós-guerra, caracteriza-se por um processo de
acomodação do sistema de ensino. Uma segunda (1964-74),
tomada a consciência do atraso educacional do país, assiste-se a
uma maior abertura das políticas educativas. E por último, uma
terceira (1974-97), assinalada pela mudança de regime da
Revolução do 25 deAbril, caracteriza-se pela adoção emergente de
sistemas pragmáticos em resposta às novas exigências da
universalização do ensino, no combate ao analfabetismo.

Na década de quarenta “... começaram a acentuar-se as
pressões de modernização sobre o país e, apesar de não haver
alterações significativas no regime e na situação política, também
em Portugal começou a ser dada mais atenção ao ensino e
designadamente ao ensino técnico, na linha de preocupações da
maioria dos países com a preparação de profissionais para a
recuperação da economia.” . Neste período, a população a
frequentar o ensino público aumenta tanto nos liceus, como na
integração de alunos no ensino técnico, “Ainda assim, em
1950/1951 a taxa de analfabetismo da população maior de sete
anos atingia 40% e as taxas de escolarização apresentavam
valores muito baixos...” .

A rede escolar pública sofria um défice consequente da
ausência de recursos e de uma desajustada herança patrimonial
arquitetónica que, não correspondia à evolução territorial e às
atuais políticas educativas. Em 1955, o Ministério da Educação
(ME) reconhece a necessidade de formar mão-de-obra qualificada
e diversificada para responder às exigências dos avanços das
técnicas surgidas após a II Guerra Mundial.

Neste sentido, Portugal aumenta o número de anos da
escolaridade obrigatória de quatro para seis anos e adere à
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
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fig. 033_ Tabela que representa a taxa
de escolarização por ciclo de ensino
nas décadas de setenta e oitenta. O
ensino secundário após a estagnação
desde a década de sessenta sofre um
impulso na década de setenta e atinge
os cem por cento na década de oitenta.
O ensino secundário mantém níveis
muito abaixo do desejável.

fig. 034_ Tabela que representa a
evolução do número de alunos nas
duas vertentes do ensino secundário.
A cor mais escura representa o ensino
secundário geral e a mais clara o
ensino profissional. A partir da década
de sessenta verifica-se uma pequena
acentuação e mais tarde a sua
consolidação, que se reflete pela
construção de escolas dedicadas ao
ensino profissional. Na década de
noventa verifica-se um aumento
significativo do número de alunos no
ensino secundário geral, coincidente
com o desenvolvimento do programa
das escolas 3x3.



A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE)
é uma instituição constituinte de trinta e sete países membros fundada em 1961,
é uma organização económica intergovernamental com o objetivo de estimular
o progresso económico e comércio mundial. Portugal é um membro fundador
oficial.
Em 1959, o Ministro da Educação Leite Pinto, tomando como paradigma as
experiências internacionais a decorrer, patrocina a participação de Portugal
num estudo internacional, o Projeto Regional do Mediterrâneo, conduzido
pela OCDE, centrado no planeamento de objetivos educativos para o período
de 1960-1975. O projeto marca o inicio formal de um novo ciclo de educação.
Após uma analise identificou duas características que se marcavam prioritárias,
resultantes das medidas de políticas anteriores: a existência de duas vias de
ensino totalmente separadas (ensino liceal e ensino técnico); e a elevada taxa
de crescimento do número de alunos. Neste sentido, o PRM introduz na agenda
política medidas que tenham em conta estas características, afirmando a
necessidade de alargamento da escolaridade obrigatória por mais dois anos e
estendendo, por mais tempo, as escolhas de especialização dos alunos
preferindo uma sólida base de preparação. Assim como a necessidade de
comparações internacionais e a definição de referencias e objetivos que
projetassem o país por um espaço internacional. Para além de Portugal, a
Espanha, a Grécia, a Itália, a Turquia e a Jugoslávia integravam o PRM.
LEMOS, Valter – A OCDE e as Políticas de Educação em Portugal; In
RODRIGUES, Maria de Lurdes – 40 Anos de Políticas de Educação em
Portugal. Volume I. (p. 303).
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(OCDE) , o que permitiu um auxílio técnico e financeiro
essencial a uma reestruturação do ensino através do
estabelecimento de contactos com organismos internacionais.
Assim, a democratização do ensino, direciona o seu esforço à
expansão da rede escolar, desvalorizando o seu conteúdo
ideológico. Soluções rápidas e económicas de execução foram
adotadas, caracterizadas pela heterogeneidade de soluções
arquitetónicas, implantadas em todos os concelhos do país,
dignificando o acesso ao ensino e desvalorizando o espaço
pedagógico qualificado, sendo estes remetidos em implantações de
menor centralidade, incentivando o desenvolvimento das áreas
periféricas. Nasce, neste contexto, o Projeto Regional do
Mediterrâneo (PRM) , que estabelece regras de assistência e
cooperação permanente.A equipa verificou a existência de certa de
vinte por cento de analfabetos na população ativa, cerca de
sessenta e sete por cento da população não tinha concluído o
ensino primário. Estes dados implicavam uma baixíssima
produtividade do sistema escolar e “... conclui pela necessidade de
proceder a um forte alargamento do acesso aos vários níveis
escolares...” e apontando à gratuitidade como medida necessária
à melhoria da igualdade de oportunidades.

Após o Plano de 38 e da reforma do Ensino-Técnico-
Profissional, referidos anteriormente, surge o Plano de 58, na
tentativa de albergar a procura escolar eminente. Face a este plano,
a JCETS altera a sua metodologia de trabalho, assente em
disciplinas pluridisciplinares, seguindo novos conceitos
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pedagógicos e educacionais que conduziu ao contrato com a
OCDE.

O plano foi desenvolvido em duas fases. A primeira ,
compreendida entre 1958 e 1963, que previa a construção de
dezasseis novos liceus de raiz, principalmente coordenados pelo
arquiteto Augusto Brandão e pela arquiteta Maria do Carmo
Matos . Estes liceus são constituídos por longos volumes
maciços, longitudinais com fachadas ritmadas pela modulação
estrutural, e por um segundo volume independente que alberga as
funções de refeitório e ginásio. As várias soluções são
diversificadas na conjugação e articulação dos edifícios
apresentando soluções consoante as características do terreno.
Adjacentes a este plano, existem ainda soluções mais
diversificadas desenvolvidas por arquitetos exteriores à JCETS,
como o caso do liceu Padre António Vieira (1958-65) em Lisboa
pelo arquiteto Ruy d’Athouguia.

A segunda fase do plano é caracterizada pelo
desenvolvimento dos Estudos Normalizados, que como o próprio
nome indica, configura uma referência à construção tipificada e
normalizada, suscitados pelos conhecimentos adquiridos pela
primeira fase e pela cooperação com a OCDE. Aplicam-se a liceus
e escolas industriais e comerciais, enquadrados em terrenos
encontrados em fase de desenvolvimento, que estruturam a coesão
dos centros urbanos com as periferias, estas que se desenvolviam
de forma desenfreada e desordenada. Abandonam a linguagem
anterior, adotando um sistema normalizado de construção modular
com a integração de processos de pré-fabricação.

Estes estudos iniciam um marco na história da arquitetura
escolar em Portugal, que adota a solução de estratégia pavilhonar.
Caracterizada pela desfragmentação do edifício em pavilhões
únicos dispostos pelo recinto em composições diferentes,
interligados entre si por galerias exteriores cobertas. Esta solução
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Pertencentes a esta primeira fase do Plano de 58 são o liceu de Guimarães, o
liceu feminino Rainha Dona Leonor (Lisboa), o liceu feminino Dona Maria II
(Braga), o liceu deAngra do Heroísmo (Açores), o liceu misto Rodrigues Lobo
(Leiria), o liceu misto D. Duarte (Coimbra), o liceu Infante Sagres (Portimão),
o liceu Emídio Garcia (Bragança), o liceu Heitor Pinto (Covilhã), o liceu
nacional da Figueira da Foz e o liceu feminino Rainha Santa Isabel (Porto).
O arquiteto Augusto Brandão ingressa na JCETS em 8 de Agosto de 1955
como desenhador. Em Junho de 1957 passa a arquiteto. A 1 de Junho de 1965
pede a rescisão do seu contrato.
A arquiteta Maria do Carmo Matos ingressa na JCETS em 1956. Em 1964 é
chamada a integrar o GTSCE. Em Outubro de 1969 transita para a Direcção-
Geral das Construções Escolares e, em 1973, é transferida para o Ministério da
Educação Nacional na Direcção-Geral do Equipamento Escolar.
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visava a gestão eficaz e controlo de custos e tempo, garantindo
uma racionalidade construtiva, submetida às características
definidas originalmente por cada um dos estudos.

Os estudos desenvolvem-se desde 1960 a 1966. O 1º
Estudo Normalizado destina-se às escolas industriais e comerciais,
o 2º Estudo Normalizado destinado aos liceus de Cascais e Vila
Nova de Gaia, o 3º Estudo Normalizado novamente focado nas
escolas industriais e comerciais, e por último, o 4º Estudo
Normalizado, é aplicado aos liceus de Dão Pedro V e de Garcia da
Orta.
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2.4.1. 1º Estudo Normalizado

fig. 036_ Plano para a escola
industrial e comercial do Montĳo. A
composição defende e afirma a rua
que acompanha a entrada e o edifício
principal, os restantes edifícios
posicionam-se na parte traseira do
lote. A galeria coberta exterior
permite ao recreio ser dividido por
sexos. Entende-se a diferença de
desenho que as diferentes escolas
compõem (em comparação com a
escola industrial e comercial das
Caldas da Rainha), no entanto os
elementos que a compõem são iguais.

fig. 035_ Plano para a escola
industrial e comercial das Caldas da
Rainha. O edifício principal
posiciona-se de forma anónima
perante a rua, escolhendo uma
localização mais articulada com os
blocos das oficinas. O espaço de
recreio é dividido por áreas verdes
com o auxílio da galeria coberta
exterior.

Na sequência da reforma e do Plano de Construção das
Escolas Técnicas para o Ensino Industrial, Comercial e Agrícola
em 1947, a JCETS elabora o 1º Estudo Normalizado, também
conhecido como o Projeto de Mercúrio , destinado a escolas
industriais e comerciais. Coordenado pelo arquiteto Augusto
Brandão, que teve como principal preocupação o uso reduzido de
custos e sem interferir nas linhas orientadoras pedagógicas já
implementadas. O estudo revela a intenção de melhorar o
funcionamento da circulação central e de separar as funções dos
edifícios de forma a atribuir independência programática à escola.

O plano, iniciado em 1960, desenvolveu um projeto para
treze escolas, a escola industrial e comercial de Almada (atual
escola secundária Emídio Navarro), a escola industrial e
comercial do Cacém (atual escola secundária Ferreira Dias), a
escola industrial e comercial de Caldas da Rainha (atual escola
secundária Rafael Bordalo Pinheiro), a escola industrial e
comercial de Espinho (atual escola secundária Doutor Manuel
Gomes de Almeida), a escola industrial e comercial de Évora
(atual escola secundária Gabriel Pereira de Évora), a escola
industrial e comercial de Vila Nova de Famalicão (atual escola
secundária D. Sancho I), a escola industrial e comercial de
Gouveia (atual escola secundária de Gouveia), a escola industrial
e comercial do Montĳo (atual escola secundária Jorge Peixinho),
a escola industrial e comercial de Moura (atual escola secundária
de Moura), a escola industrial e comercial de Santarém (atual
escola secundária Doutor Ginestal Machado), a escola industrial
e comercial de Viana do Castelo (atual escola secundária de
Monserrate), a escola industrial e comercial de Vila Franca de
Xira (atual escola secundária Alves Redol), e por fim, a escola
industrial e comercial de Vila Real de Santo António (atual escola
secundária de Vila Real de Santo António). No entanto, as escolas
industriais e comerciais de Espinho, Évora, Gouveia, Santarém e
Vila Franca de Xira só se realizaram no 3º Estudo Normalizado.

Com o objetivo de renovar a imagem monumental e
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A denominação Projeto de Mercúrio foi inspirado no programa da NASA em
1961, no lançamento de uma nave tripulada para exploração espacial.
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fig. 037_ Planta do piso zero do edifício principal, no programa de mil e duzentos
alunos. Verifica-se a intenção distribuir os espaços por uma circulação central
(cinzento claro) na articulação dos espaços funcionais do programa. Entende-se
ainda a divisão do edifício como pronunciado na área inferior do desenho, sendo
que o A1 integra os espaços de cargos administrativos (verde), uma sala de
desenho (cor de laranja), o átrio (sem cor) e o vestiário (azul). O corpo de ligação
integra a cantina (vermelho). O A2, numa área mais privada à comunidade
escolar, alberga um espaço letivo, com anexos (verde) e salas de aula específicas
(cor de laranja). O edifício para o programa de oitocentos alunos apresenta-se de
igual forma.

fig. 038_ Planta do segundo piso do edifício principal, no programa de mil e
duzentos alunos. Neste piso concentram-se as salas de aulas (cor de laranja), a
sala dos professores (vermelho), as instalações sanitárias destinadas aos
professores (azul) e espaços destinados a atividades expositivas (cor de rosa).

fig. 039_ Planta do terceiro piso do edifício principal, no programa de mil e
duzentos alunos. Neste piso concentram-se as salas de aulas (cor de laranja), a
biblioteca (azul escuro), as instalações sanitárias destinadas a alunos (azul claro),
os serviços como a contabilidade (verde) e um espaço destinado a arrumos
(cinzento escuro).
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excecionalidade urbanística que definia os edifícios escolares, este
estudo pretende libertar o edifício escolar em vários corpos. Deste
modo, o projeto permite a sua adaptabilidade às diferentes
características dos vários terrenos, orientando os edifícios de
forma conveniente, considerando as contingências de cada lote.
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O estudo organiza-se em três edifícios. O primeiro, de três
pisos, considerado o edifício principal que protagoniza e centraliza
o conjunto, alberga as principais funções do programa escolar.
Pretende organizar o programa ao longo de um corredor central
que caracteriza o projeto. O segundo edifício é ocupado pelo
refeitório, a cozinha, o ginásio e os balneários. E o terceiro edifício
incorpora as oficinas, num único piso. Desta forma cada bloco,
integra um programa funcional distinto.

A normalização de elementos construtivos aplicada a
construção extensa de escolas permite à industria o uso da pré-
fabricação, neste sentido, os elementos das coberturas, dos
pavimentos, das caixilharias e de outros acabamentos
possibilitaram a sua produção prévia e em grande escala.

O espaço exterior, é organizado de acordo com a disposição
dos edifícios e condicionado pela separação de sexos, um recreio
para alunas e um recreio para alunos, neste sentido, organizando o
espaço exterior em dois pátios.

fig. 040_ Desenho de um alçado do edifício principal, no programa de mil e
duzentos alunos. Verifica-se leitura modelar, referente à malha estrutural que
transcende a planta. O piso zero apresenta uma leitura diferente dos pisos
superiores, transpondo a diferença de programa funcional. A divisão do edifício
em partes, permitia não só separar funcionalmente o programa como também
possibilitava a adaptação às diversas características topográficas dos terrenos.



2.4.2. 2º Estudo Normalizado

O 2º Estudo Normalizado, desenvolvido a 1964, também
da autoria do arquiteto Augusto Brandão, evidencia-se por duas
características. Por um lado, a introdução de espaços destinados a
atividades fora do contexto letivo, passando a incorporar espaços
para atividades extracurriculares. E, por outro lado, a adoção da
morfologia compositiva pavilhonar como estratégia de desenho,
em resposta às novas políticas pedagógicas. Neste sentido, o
programa passa a ser desenvolvido por pavilhões autónomos cada
um com uma identidade funcional, ligados entre si por galerias
cobertas exteriores. Esta estratégia, fundamentada pela
necessidade de otimização dos processos de construção e rapidez
na execução e gestão de obra, revelou ser eficaz tanto na
capacidade de adaptabilidade e organização aos vários lotes, como
numa melhor reorganização e articulação funcional do programa.

O projeto concebeu a construção de dois liceus. O liceu
nacional de Cascais (atual escola secundária de São João do
Estoril) e o liceu nacional de Vila Nova de Gaia (atual escola
secundária Almeida Garret).

São desenvolvidas três tipologias de edifícios. O edifício
principal evidenciado pela sua centralidade, de dois pisos, que
suporta as funções administrativas e de caráter comum. Organiza-
se em torno de um pátio exterior. É o elemento conetor, que
distribui para os diferentes pavilhões letivos.

O edifício letivo repete-se em função das necessidades
espaciais de cada escola, de dois pisos, organiza-se em torno de um
pátio interior, coberto por uma claraboia de pé direito duplo. O
piso superior alberga uma galeria de circulação que distribuem às
várias funções. Este espaço, para além da função de recreio
interior, promove a interação social entre classes, e incentiva a
atividades informais de apoios às atividades letivas regulares.
Deste modo o pátio central organiza o programa funcional,
abandonando a ideia de corredor distribuidor central que
comportava a solução anterior.

Finalmente, o edifício das funções desportivas que se
organiza de forma independente, afastado das restantes

fig. 041_ Desenho de implantação
para o liceu nacional de Cascais.
Verifica-se a desfragmentação do
edifício escolar, numa distribuição
homogénea no terreno. Denota-se a
repetição de um pavilhão em torno de
um central, e o edifício desportivo
distanciado da globalidade
compositiva.
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fig. 043_ Desenho da planta do piso zero, do liceu nacional de Cascais. O edifício
central alberga as funções administrativas (verde) e instalações sanitárias
destinadas aos administrativos (azul claro), um espaço social (cor de rosa)
seguidamente, a sala polivalente (cor de rosa) e a cantina (vermelho) em cima
cozinha e finalmente a cozinha e espaços de serviço aos funcionários (verde). Os
pavilhões letivos que se dispõem ao seu redor albergam as salas de aula (cor de
laranja), espaços de apoio às salas de aula específicas (verde), anexos (cinzento
escuro) e instalações sanitárias destinadas aos alunos (azul claro).

fig. 042_ Desenho da planta do piso superior, do liceu nacional de Cascais. O
edifício central apenas alberga uma pequena área destinada à biblioteca (azul
escuro), sala dos professores (verde) e instalações sanitárias (azul claro). Os
edifícios letivos albergam as salas de aula e pequenos anfiteatros do tamanho de
uma sala de aula (cor de laranja), espaços de apoio às funções letivas (verde), um
espaço polivalente e expositivo separado por sexos (cor de rosa), anexos (cinzenta
escuro) e instalações sanitárias (azul claro).
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instalações, favorece o contacto direto com o espaço público de
forma a que a sua utilização possa ser autónoma e usufruída pela
utilização externa à comunidade escolar.



fig. 044_ Desenho do alçado, do liceu nacional de Cascais. Verifica-se um
desenho modular característico da malha estrutural que compõem as instalações.
A abertura de vãos corresponde a três vãos por sala de aula, os remates exteriores
correspondem aos vãos das instalações sanitárias, que por motivos de privacidade
abrem de uma forma distinta. Apesar da imagem desfragmentada que a
composição enquadra, o projeto passa uma linguagem unitária do ponto de vista
do alçado.

A sala de aula regular, de forma quadrada, identifica-se como
o elemento base da composição estrutural e funcional. Os alçados
mantém o uso da modelação à semelhança do primeiro projeto,
sendo que a marcação dos módulos responde às dimensões das
salas de aula. O espaço exterior verifica-se descaracterizado, ou
seja apresenta-se pelas sobras do edificado. O lote organiza-se com
áreas verdes que procuram definir alguns espaços de recreio, e
circundam todo o limite do lote, de forma a dar privacidade à
comunidade escolar.
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2.4.3. 3º Estudo Normalizado

No mesmo ano, o terceiro estudo vem no sentido de
corrigir e aperfeiçoar a conceção funcional do tipo de soluções
elaboradas no primeiro estudo normalizado.

Sob a coordenação do arquiteto Augusto Brandão, foram
elaborados os projetos para cinco escolas. A escola industrial e
comercial de Espinho (atual escola secundária Doutor Manuel
Gomes de Almeida), a escola industrial e comercial de Évora
(atual escola secundária Gabriel Pereira de Évora), a escola
industrial e comercial de Gouveia (atual escola secundária de
Gouveia), a escola industrial e comercial de Santarém (atual
escola secundária Doutor Ginestal Machado), e por fim, a escola
industrial e comercial de Vila Franca de Xira (atual escola
secundária Alves Redol). No entanto, apenas duas se
concretizaram, a escola comercial e industrial de Espinho e Évora.

O estudo assemelha-se ao anterior de estratégia pavilhonar
que possibilita a liberdade compositiva do lote. A composição
dispõem cinco tipologias de edifícios distintos funcionalmente e
autónomos, ligados por galerias exteriores cobertas.

O edifício principal, localiza-se numa posição central,
localizada na proximidade da entrada para o lote, deste modo
albergando a entrada principal das instalações. É constituinte de
dois pisos.

O pavilhão letivo, é igualmente constituído por salas de aula,
localizadas em torno de um espaço central iluminado por uma
claraboia. É repetido pelo lote conforme a necessidade espacial de
cada escola, constituinte de dois ou três pisos.

O pavilhão desportivo, das oficinas e dos laboratórios
localizam-se nas traseiras do lote, com um caráter autónomo e sem
ligação das galerias cobertas.

Amalha estrutural constituinte por pórticos de pilares e vigas
de betão, é definida por um ritmo de pilares que dividem uma sala
de aula regular em três módulos, ou seja um terço do seu
comprimento total de oito metros. O pavilhão ligado às oficinas e
aos laboratórios adota uma estrutura modular quadrangular com
coberturas em pirâmide iluminando estes módulos através de
claraboias.

fig. 045_ Desenho de implantação
para a escola Industrial e Comercial
de Espinho. A desfragmentação do
edifício escolar mantém-se igual ao
estudo anterior. Foi adicionado uma
tipologia de edifício destinado a
oficinas, com uma entrada própria e
independente, o mesmo se aplica ao
edifício das atividades desportivas.



fig. 047_ Desenho do edifício central, piso zero, para a escola Industrial e
Comercial de Espinho. Este piso alberga a cantina (vermelho), a cozinha (verde),
a sala polivalente e espaços sociais (cor de rosa), a área administrativa e sala dos
professores (verde), instalações sanitárias (azul claro) e anexos (cinzento escuro).

fig. 046_ Desenho do edifício central, piso superior que apenas alberga a
biblioteca, para a escola Industrial e Comercial de Espinho.

fig. 049_ Desenho do edifício letivo, piso zero à esquerda e piso superior à direita,
para a escola Industrial e Comercial de Espinho. Albergam os espaços letivos (cor
de laranja), anexos (cinzento escuro) e instalações sanitárias (azul claro).

fig. 048_ Desenho do edifício de laboratório, de apenas um piso, para a escola
Industrial e Comercial de Espinho. A entrada é feita pelo vestiário (azul claro),
com o apoio de um anexo para materiais (azul escuro), o edifício compõem uma
sala grande que alberga um espaço para o laboratório e a oficina de eletricidade
(cor de laranja), e espaços de apoio à atividade letiva decorrente (verde).
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O alçado adota, igualmente uma forma modular, definida pela
articulação das salas de aula. Novamente, o espaço exterior
apresenta-se descaracterizado, envolvente do edificado, no entanto
os espaços verdes e a diferença de cotas, auxiliam na separação do
espaço exterior conforme a necessidade espacial e funcional. Ou
seja, os pavilhões das oficinas e laboratórios integram um espaço
individual e independente, e o espaço exterior vem a fomentar essa
característica, o mesmo se aplica aos restantes espaços.

fig. 050_ Desenho do alçado do edifício letivo, para a escola Industrial e
Comercial de Espinho. Verifica-se a leitura modelar, com a abertura de três vãos
por cada sala de aula, e a diferença de vãos às instalações sanitárias à semelhança
do estudo anterior.



2.3.4. 4º Estudo Normalizado

Este estudo foi iniciado em 1966 e terminado em 1969, com o
propósito de aperfeiçoar problemas de ordem construtiva adaptado
a terrenos de vários declives.

Sob a coordenação do arquiteto António José Pedroso , este
estudo destinou-se à construção de dois liceus. O liceu nacional D.
Pedro V (atual escola secundária D. Pedro V), em Lisboa, e o liceu
nacional Garcia de Orta (atual escola secundária Garcia de Orta),
no Porto.

Foi desenvolvido em continuidade com o terceiro estudo a
nível de composição morfológica. Adota a mesma estratégia
pavilhonar, com um ligeiro aumento das distâncias percorridas
pelas galerias cobertas, deste modo para intensificar a imagem
desfragmentada que a estratégia pretende.

O projeto compõem três tipologias de edifícios.
O edifício central localizado, portanto, no centro da

composição, é desenvolvido igualmente por dois pisos. A
distribuição funcional é feito em torno de um pátio exterior.

O edifício letivo, replicado em função das necessidades
espaciais, constituído por dois pisos, distribuídos pelo lote em
volta do edifício central. Novamente o programa deste edifício é
distribuído em torno de um pátio coberto central e no piso superior
composto por galerias circulares abertas que distribuem para os
diversos compartimentos. O liceu D. Pedro V, adota um desenho
de distribuição em meios pisos de forma a potenciar interações e
ligações visuais entre a comunidade escolar.

Por último, o terceiro edifício, destinado à prática desportiva,
posiciona-se de forma independente, sem as ligações das
coberturas exteriores, próximo do espaço público, neste sentido
possibilitando uma acessibilidade autónoma.

A malha estrutural é constituída de pórticos e panos de betão
aparente, espaçados entre dois metros e sessenta e seis, um terço
do comprimento de uma sala de aula regular de dois metros. As
paredes divisórias, são construídas de tĳolo à vista. O exterior é
rebocado e pintado. As coberturas são constituídas de
fibrocimento.
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António José Pedroso foi um arquiteto da JCETS, que se especializou em
construção escolar.
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fig. 051_ Desenho de implantação
para o liceu nacional Garcia de Orta.
A separação do edifício escolar
mantém-se igual ao estudo anterior,
neste caso com um maior sentido
desfragmentado devido ao aumento
dos percursos de galeria exterior. O
edifício das funções desportivas
mantém-se afastado da composição
global, e com o próprio espaço
exterior, separado tanto pela diferença
de cotas, como da vegetação
empregue à sua volta.

fig. 052_ Desenho de implantação
para o liceu nacional D. Pedro V. A
desfragmentação do edifício escolar
mantém-se igual ao estudo anterior,
no entanto a sua distribuição é feita
longitudinalmente , justificado pela
forma do lote onde a escola se
implementa.
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fig. 054_ Planta do piso zero do projeto para o liceu nacional Garcia de Orta. O
edifício central alberga as funções administrativas (verde), o refeitório
(vermelho) e cozinha (verde), salas de coro (cor de laranja), a sala polivalente (cor
de rosa) e espaços sociais destinados aos estudantes (cor de rosa). Os edifícios
letivos, são compostos pelas salas de aula e pequenos auditórios (cor de laranja),
anexos (cinzento escuro), salas de apoio aos laboratórios (verde) e instalações
sanitárias (azul).

fig. 053_ Planta do piso superior do projeto para o liceu nacional Garcia de Orta.
O edifício central alberga a sala dos docentes (verde) e a biblioteca (azul escuro).
O edifício letivo alberga as salas de aula (cor de laranja), anexos (cinzento
escuro), salas de apoio aos laboratórios (verde) e uma sala polivalente dividida
por sexos (cor de rosa).
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Os alçados expressam o ritmo da malha estrutural dos pórticos,
interrompidos pelas caixilharias, estas normalizadas no
dimensionamento. No piso superior, são evidenciadas as vigas
apoiadas sobre os elementos estruturais verticais que se encontram
visíveis, sobre o qual assenta a cobertura.

Verifica-se um esforço por integrar de forma mais intensificada
o espaço verde articulado com pátios de recreio, no entanto, não
existe articulação com o edificado.

fig. 055_ Alçado do projeto para o liceu nacional Garcia de Orta. Verifica-se a
imagem desfragmentada da composição, fortemente marcada pela estrutura que
compõem o edifício escolar.
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2.5. Escola-Piloto de Mem Martins

O governo estabelece de novamente a sua ligação com a
OCDE em 1964, através de novo projeto de investigação , sobre
a construção escolar que visava a definição de estratégias,
tipologias arquitetónicas e normativas para a construção de
edifícios escolares em Portugal de ensino básico e secundário.
Integrado num projeto internacional designado de Development
and Economy in Educational Building (DEEB) coordenado pela
OCDE, e para este efeito, foi criado o Grupo de Trabalho sobre
Construções Escolares (GTSCE) integrando técnicos da MOP e
do Ministério da Educação Nacional (MEN). O DEEB baseia-se
no desenvolvimento de dois projetos-piloto para edifícios
escolares. Estes tinham como objetivo testar e aperfeiçoar técnicas
construtivas e de organização funcional, estabelecer normas gerais
a serem aplicadas na totalidade dos edifícios escolares, definir
custos limite e reorganizar uma estrutura administrativa
responsável pelas construções.

O primeiro projeto-piloto para uma escola primária foi
testado em Mem Martins (Sintra), com a capacidade para cento e
sessenta alunos, sob a coordenação da arquiteta Maria do Carmo
Matos. O segundo designava-se de Escola Secundária para o
Ciclo Unificado e destinava-se a ser testado em Mafra, com a
capacidade para setecentos e quatro alunos, e sob a coordenação do
arquiteto Augusto Brandão. No entanto, este segundo projeto, por
prever a coeducação de ambos os sexos, não foi realizado.

A escola-piloto de Mem Martins define-se por um projeto
experimental, neste sentido, não se trata de uma tipologia ou um
modelo, mas sim um projeto que determina inovações e soluções
a adotar enquadrado num cenário experimental, no qual a
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fig. 056_ Fotografia da perspetiva da
entrada da escola-piloto de Mem
Martins. A totalidade da escola
compreendia-se num único piso com
cobertura de águas. Integrado numa
área de habitação unifamiliar, o
projeto enquadra-se neste contexto,
com uma imagem simples e unificada.

Com a duração de dois anos.
O projeto Development and Economy in Educational Building (DEEB),
iniciado em 1963, tem como objetivo proporcionar apoio técnico da ODCE, no
desenvolvimento de projetos escolares e no planeamento educativo pelos
países do mediterrâneo, incluindo Portugal.
O Grupo de Trabalho sobre Construções Escolares (GTSCE), criado em
1963, tem como objetivo definir normativos para cada um dos tipos de edifícios
escolares.
Até 1972, a separação de sexos é imposta. Com oDecreto-Lei nº 482/72 de 28
de novembro _ Estabelece o regime da coeducação do mesmo sexo no ensino
primário e no ciclo preparatório do ensino secundário.
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construção se assume como a verificação desses princípios iniciais.
Inaugurada em 1966, foram assumidos novos conceitos

pedagógicos que se materializavam a partir de novas relações com
a caracterização espacial. Os princípios educativos a ter presentes
seriam a base para um ensino ativo, pretendia-se que a escola fosse
um prolongamento da casa e cada turma fosse o prolongamento de
uma família.

A ser implantada em Mem Martins, numa localidade do
concelho de Sintra em fase de crescimento, num aglomerado com
cerca de sete mil e quinhentos habitantes. A escolha do terreno terá
de ter em conta um mínimo de três mil metros quadrados,
integrado numa área em fase de urbanização rodeada de moradias
unifamiliares.

O projeto apresentava dois núcleos que funcionavam
independentemente apropriados à separação de sexos. Cada núcleo
constituía duas salas de aula, um vestiário e instalações sanitárias.
Na totalidade, a escola é composta por quatro salas de aula que,
definem a unidade base principal destinada, cada uma a albergar
quarenta alunos. O desenho compunha-se de forma radial “... em
torno de um pátio central ao qual se articulavam as salas de aula
e um espaço de uso polivalente, acumulando as funções de
convívio, refeitório, biblioteca e sala de atividades gímnicas.” .

O desenho das salas de aula passa de um espaço retangular
rígido e convencional, de mobiliário fixo, a um espaço
quadrangular, onde o professor se desloca por entre os alunos sem
espaço fixo. Neste sentido, as salas de aula adequavam-se aos
novos princípios pedagógicos, desenhadas para uso polivalente e
apresentando áreas para atividades práticas e uma zona suja
equipada com um lavatório.

Os espaços de circulação foram diminuídos e aumentados os
espaços auxiliares, abertos e comuns. A área multifuncional
assumia um caráter inovador para a época. Este espaço podia
assumir valências como a cantina, o recreio interior, atividades em
conjunto, como educação física, um espaço para exposições,
atividades sociais ou de ligação à comunidade. Este espaço ligava-
se com a cozinha e uma sala de docentes.

O espaço exterior destinava-se a atividades como jardinagem
ou aulas de observação. O projeto previa a utilização de materiais
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fig. 057_ Planta do projeto para a escola-piloto de Mem Martins. Como referido
no texto, o programa funcionava em dois núcleos adaptados à separação de sexos.
Cada núcleo constituía uma entrada (indicada pelas setas vermelhas), que
direcionavam diretamente para os vestiários e instalações sanitárias (azul claro),
e duas salas de aulas (cor de laranja) cada uma com uma área suja (cinzento).
Incluía ainda uma sala polivalente (cor de rosa) e uma biblioteca (azul escuro) a
ser utilizada pelos dois sexos em horários distintos. A sala dos docentes e a
cozinha (verde) inseriam-se com acesso direto à sala polivalente que albergava
várias funções como cantina, ginásio ou aulas expositivas.
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recorrentes na área. As paredes exteriores eram compostas por
alvenaria de tĳolo e, rebocadas e pintadas exteriormente e
interiormente, com exceção das zonas sujas, cozinha e instalações
sanitárias, que foram revestidas a azulejo. O pavimento das salas
de aula foram revestidas com madeira e a sala polivalente com
tĳoleira.

As coberturas foram incorporadas com fibrocimento, e as
portas prefabricadas contraplacadas, a caixilharia em madeira. Os
degraus e as soleiras do exterior utilizariam pedra.



Em 1967, é criado o Ciclo Preparatório do Ensino Secundário
(CPES), com o objetivo de fundir o 1º Ciclo do Ensino Liceal e o
Ciclo Preparatório do Ensino Técnico. Ou seja, este novo ciclo,
com a duração de dois anos, tem a função de amenizar uma
transição entre o ensino primário e o secundário. Face às novas
exigências educativas, surge a necessidade de criação de espaços
letivos adaptados a esse programa.

O arquiteto Augusto Brandão, em 1968, coordena o
desenvolvimento do Estudo Normalizado aplicado à Escola
Preparatória do Ensino Secundário (ENEPES) como um projeto-
tipo a ser aplicado em todos os concelhos portugueses,
concessionado com base nas premissas educativas de integrar a
criança na sociedade no sentido de as orientar em relação às
exigências da época e alargar os conhecimentos globalizados
adquiridos na escola primária.

A estratégia pavilhonar foi novamente escolhida, assim, a
imagem desfragmentada universaliza a composição de modo a que
a solução possa ser implantada em vários terrenos com diversas
topografias, configurações, orientações e localizações urbanas.

A solução é composta por quatro tipologias de edifícios.
Um edifício central, de apenas um piso e posicionado

proximamente o edifício destinado à biblioteca, retangular.
O edifício letivo, que se repete conforme as necessidades

espaciais da escola, as funções deste espaço posicionam-se em
torno de um pátio central. As salas de aula possuem duas entradas,
diferenciando o seu acesso entre alunos e professores, os alunos
acedem pelo seu exterior, e os professores pela entrada principal de
cada pavilhão. Deste modo, são atribuídos aos espaços de
circulação funções de aprendizagem informal, aproveitando todo o
espaço.

Por último o pavilhão desportivo, que ocupa uma posição
autónoma com instalações interiores e exteriores.

Face às condicionantes económicas, foi prioritário o uso de
elementos normalizados e prefabricados de ordem construtiva.
Neste sentido, a solução caracteriza-se por uma malha porticada de

fig. 059_ Planta de implantação para o
projeto da escola do ciclo
preparatório do ensino secundário de
Braga. A articulação dos vários
blocos permitem criar uma relação
interior/exterior adequada às
necessidades funcionais escolares.

fig. 058_ Planta de implantação para o
projeto da escola do ciclo
preparatório do ensino secundário de
Aveiro. Verificam-se as mesma
premissas dos projetos dos estudos
normalizados, uma composição
racionalizada e organizada em
pavilhões autónomos de forma a
facilitar a sua implantação nos vários
terrenos e custos reduzidos.

2.6. Estudo Normalizado aplicado à Escola Preparatória do
Ensino Secundário
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vista ou rebocada e pintada. As coberturas são de fibrocimento e as
caixilharias de madeira.

Os espaços exteriores constituem uma função letiva junto das
salas de aula, estes espaços são destinados a aprendizagem ao ar
livre. Assim, o espaço exterior é articulado com o interior, na
tentativa de serem aproveitados e incluídos nas práticas de ensino-
aprendizagem.

fig. 060_ Desenho do alçado para o projeto da escola do ciclo preparatório do
ensino secundário de Barreiro. O bloco central alberga as funções administrativas
(verde), a sala polivalente e museu (cor de rosa), o refeitório (vermelho), a
cozinha (verde), e salas de educação musical (cor de laranja). Os blocos letivos
albergam as salas de aula (cor de laranja), os espaços de apoio aos laboratórios
(verde) e os espaços de arrecadação (cinzento escuro). Os espaços de circulação
nestes edifícios são preenchidos com funções de aprendizagem informal, a
entrada de cada bloco alberga um espaço com a função de biblioteca e estudo
individual (azul escuro) e um espaço de vestiário (azul claro), os restantes espaços
são preenchidos com espaços destinados a estudos em grupo (cor de rosa). Em seu
redor, inserem-se espaços exteriores letivos, ou seja, espaços articulados que se
destinam à aprendizagem ao ar livre (amarelo). Existe ainda o edifício da
biblioteca (azul escuro) junto do edifício central. E o edifício destinado às práticas
desportivas posicionado de forma independente da composição geral.

fig. 061_ Desenho do alçado para o projeto da escola do ciclo preparatório do
ensino secundário de Barreiro. Os blocos, de um piso, mantêm a leitura modular
com a malha estrutural saliente no desenho.



A participação de Portugal na OCDE, que reforçou a
necessidade de um planeamento económico, conduziu à
elaboração dos Planos de Fomento do Estado Novo. Quer o
primeiro plano (1953- 1958), quer o segundo (1959-1964), deram
continuidade ao modelo de autarcia da ditadura, privilegiando o
setor industrial (siderurgia, refinação de petróleo, adubos,
químicos ...). É evidenciado o III Plano de Fomento (1968-1973)
por Marcelo Caetano, que reforça uma nova política económica do
Estado Novo, intensificando a internacionalização da economia
portuguesa e o desenvolvimento da indústria privada como setor
dominante no monopólio económico português.

É neste contexto que, Estudo Normalizado para Liceus-Tipo,
foi elaborado, em 1968, sob a coordenação da arquiteta Maria do
Carmo Matos, que pretendia otimizar e rentabilizar as soluções
anteriores.

Previa-se a construção de dez liceus de raiz, o liceu Nacional
dos Olivais em Lisboa (atual escola secundária Dom Dinis), o
liceu nacional António Nobre no Porto (atual escola secundária
António Nobre), o liceu nacional de Matosinhos (atual escola
secundária Augusto Gomes), o liceu nacional de Almada (atual
escola secundária Fernão Mendes Pinto), o liceu nacional de
Queluz (atual escola básica e secundária Padre Alberto Neto), o
liceu nacional de Algés (atual escola secundária de Algés), o liceu
nacional de Espinho (atual escola secundária Doutor Manuel
Laranjeira), o liceu nacional do Barreiro (atual escola secundária
de Santo André), o liceu nacional de Tomar (atual escola
secundária Santa Maria do Olival) e finalmente, o liceu nacional
de Portalegre (escola secundária Mouzinho da Silveira).

O estudo visava a conceção de um projeto-tipo adaptável à
construção de todos os edifícios liceus, deste modo, garantindo que
a solução seja ajuntável às diferentes condições topográficas dos
diversos terrenos de implantação. Os seus locais afastaram-se dos
centros urbanos, neste sentido, reforçando a diminuição do valor
simbólico do edifício público como liceu. Por motivos
económicos, passaram a ocupar terrenos periféricos localizados
nas novas áreas de expansão das cidades o que, perante esta

fig. 062_ Dois possíveis esquemas
tipo do conjunto do estudo. Verifica-
se a insistência do uso de uma
composição pavilhonar, no recurso à
construção normalizada, permitindo
deste modo inúmeras possibilidades
de composições adaptáveis aos
variados terrenos.

2.7. Estudo Normalizado para Liceus-Tipo ou Base Liceal
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realidade, os terrenos que implantavam os novos liceus tornaram-
se mais extensos.

A solução reafirma a morfologia pavilhonar, tanto como forma
de potenciar a adaptabilidade às necessidade de lotação da escola,
como forma de flexibilidade às características morfológicas e
topográficas do lote, e ainda, como a melhor solução que otimiza a
organização dos espaços escolares possibilitando a diminuição do
recurso de circulações interiores. Esta articulação potencia uma
variabilidade compositiva, no entanto, a afirmação da imagem
institucional como edifício escolar é atenuada.

O programa é dividido funcionalmente pelos vários pavilhões,
sendo que, a solução compõe quatro tipologias de edifícios.

O pavilhão central, de apenas um piso, os espaços deste
projeto caracterizam-se pela sua articulação, rejeitando sempre
que possível o recurso aos corredores interiores, desta forma,
aproveitando a utilização do espaço ao máximo para as atividades
letivas.

fig. 063_ Planta tipo do edifício central. Este divide-se em três núcleos. Um
núcleo junto à entrada que alberga as funções administrativas (verde) e
instalações sanitárias (azul claro). Em frente, o núcleo do refeitório (vermelho),
cozinha (verde), sala do coro (cor de laranja), e arrecadações (cinzento escuro). E
por fim, o núcleo que alberga a biblioteca (azul escuro), a sala dos docentes
(verde), a sala polivalente (cor de rosa), as instalações sanitárias (azul claro) e
ainda, com acesso do exterior um laboratório de línguas (cor de laranja).

O edifício destinado às salas de aula regulares, compõem-se
em dois pisos, em torno de um espaço central que alberga a escada
aberta, iluminada por uma claraboia. Esta tipologia é repetida
conforme as necessidades de cada escola.

Um terceiro edifício destinado às práticas laboratoriais e
experimentais, ocupa dois pisos, em torno de um pátio retangular
central exterior. O seu acesso é feito em dois núcleos,
incorporando duas entradas independentes e duas caixas de



fig. 065_ Planta tipo do edifício das práticas experimentais. Este edifício alberga
sete laboratórios em cada piso, salas de apoio aos mesmos e gabinetes para os
docentes (verde), instalações sanitárias (azul claro) e arrecadações para materiais
(cinzento escuro).

fig. 064_ Planta tipo do edifício letivo. Este edifício alberga, no primeiro piso (à
esquerda) cinco salas de aula (cor de laranja), instalações sanitárias femininas
(azul claro), um gabinete a destinado a docentes (verde) e uma arrecadação de
material (cinzento escuro) que se situa por baixo da caixa de escadas (cinzento
claro) de forma a aproveitar todo o espaço. O piso superior (à direita) alberga
igualmente cinco salas de aula regulares (cor de laranja), instalações sanitárias
masculinas (azul claro) e um gabinete para docentes (verde).

escadas. Este desenho permitiu evitar o corredor de distribuição. A
opção de agrupar os laboratórios num único edifício, possibilitou
a agregação de espaços técnicos especializados, obtendo uma
economia de espaços e redes de serviço.

Finalmente, o edifício destinado às práticas desportivas que
se verifica independente da composição global, sem a ligação das
coberturas exteriores, deste modo podendo ser utilizado
autonomamente pela comunidade local.

O estudo preconiza a normalização, permitindo o uso de série,
e redução do número de elementos construtivos, facilitando assim,
a encomenda, armazenagem e execução de obra, e redução do
custo de mão-de-obra. Neste sentido, optou-se pela utilização de
módulos, que verificavam uma única dimensão de pórticos,
inclusive na sala polivalente. A malha estrutural dividia a sala de
aula regular (unidade base) em três. Utilizou-se apenas três tipos
de alvenaria para a construção de panos, e duas tipologias de
portas, apenas diferenciando as instalações sanitárias.

Os alçados compunham-se pela modelação composta pela
malha estrutural. Verificam-se os elementos estruturais marcados
na sua linguagem. A cobertura é plana de fibrocimento, composto
por um lanternim no seu centro.
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Os alçados compunham-se pela modelação composta pela
malha estrutural. Verificam-se os elementos estruturais marcados
na sua linguagem. A cobertura é plana de fibrocimento, composto
por um lanternim no seu centro.

Fiel aos princípios de rentabilização máxima dos espaços
letivos, este estudo foi pioneiro no sentido de adotar um esquema
de rotação de turmas, deixando estas de estarem ligadas a uma sala
de aula, possibilitando, deste modo, o uso constante dos espaços.



Em 1969, a JCETS consolida um modelo para escolas
pavilhonares de base técnica, correspondente a uma adaptação do
3º Estudo Normalizado.

Coordenada pelo arquiteto Augusto Brandão, esta tipologia
foi utilizada até finais da década de oitenta, tendo sido implantada
em todo o território nacional.

Mais uma vez incorpora a estratégia morfológica pavilhonar,
integrando três tipologias de edifícios.

O edifício principal, que consiste numa réplica do edifício
principal do 3º Estudo Normalizado, que incorpora dois pisos .

O edifício letivo utiliza unicamente a solução de três pisos do
projeto normalizado.

E finalmente, o edifício destinado às práticas desportivas,
apresenta-se descolado das restantes funções.
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fig. 068_ Fotografia do átrio central do
edifício letivo da escola secundária
de Águas Santas (inaugurada em
1986). Este espaço, iluminado por
uma claraboia, compõem-se por
galerias que distribuem às diferentes
funções nos pisos superiores. Desta
forma, o espaço central com triplo pé-
direito permite a comunicação visual
entre salas e a partilha informal entre
a comunidade escolar.

fig. 067_ Fotografia do edifício letivo
da escola secundária de Águas Santas
(inaugurada em 1986). O edifício
apresenta uma linguagem modular
definida pela malha estrutural que
compõem a construção.

fig. 066_ Fotografia da escola
secundária de Águas Santas
(inaugurada em 1986). É percetível a
imagem do edifício letivo de três
pisos e em frente o edifício central de
dois pisos.

2.8. Escolas Pavilhonares de Base Técnica

Ver página 64, fig.042 e fig.043 que apresentam as plantas do edifício principal
para a escola industrial e comercial de Espinho.
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fig. 069_ Planta do piso inferior à entrada (-1) da escola secundária Alcaides de
Faria em Barcelos (inaugurada em 1974). Esta cota integra o piso zero dos
pavilhões letivos que albergam as salas de aula e laboratórios (cor de laranja),
salas de apoio aos laboratórios (verde), anexos (cinzento escuro) e as instalações
sanitárias (azul claro). O pavilhão gimnodesportivo alberga a área desportiva
(amarelo esverdeado), os vestiários e instalações sanitárias (azul claro) e uma
arrecadação (cinzento claro).
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fig. 071_ Planta do piso superior da escola secundária Alcaides de Faria em
Barcelos (inaugurada em 1974). Esta cota integra o piso superior do pavilhão
principal que alberga a biblioteca (azul escuro), uma área de trabalho com
gabinetes para os docentes (verde) e as instalações sanitárias (azul claro). Integra
o terceiro piso dos edifícios letivos que albergam as salas de aula (cor de laranja),
um gabinete (verde), anexos (cinzento escuro) e instalações sanitárias (azul
claro).

fig. 070_ Planta do piso térreo da escola secundária Alcaides de Faria em
Barcelos (inaugurada em 1974). Esta cota integra o piso zero do pavilhão
principal que alberga as funções administrativas (verde), a loja do aluno (verde),
uma área social (cor de rosa), o refeitório (vermelho), a cozinha (verde) e as
instalações sanitárias (azul claro). Integra o primeiro piso dos edifícios letivos que
albergam as salas de aula e laboratórios (cor de laranja), salas de apoio aos
laboratórios (verde), anexos (cinzento escuro) e instalações sanitárias (azul claro).
E finalmente o piso superior do pavilhão gimnodesportivo, que alberga a bancada
(cinzento claro).
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Em 1969 os serviços técnicos da MOP são reorganizados, a
JCETS e a Delegação para as Obras de Construções de Escolas
Primárias (DOCEP) unem-se, gerando a Direção-Geral das
Construções Escolares (DGCE) . Neste contexto, em 1970, e no
seguimento da escola-piloto de Mem Martins, surge o Projeto
Normalizado de Escolas Primárias, comummente designado de
P3.

As políticas pedagógicas levaram à criação de uma escola que
tornasse possível o ensino em grupo, das diferentes faixas etárias,
bem como a diversificação das atividades de aprendizagem. Este
projeto caracterizava-se por escolas que incorporavam funções
espaciais organizadas em espaços abertos, fomentando a partilha
informal entre a comunidade escolar, acompanhando a
necessidade de formação pedagógica direcionado para os
docentes.

A arquiteta Maria do Carmo Matos assumiu, a
responsabilidade de conceção do projeto que, “refletia mais uma
vez o propósito de obter soluções simples e eficazes, com baixo
custo de construção e de manutenção.” . Neste sentido, os
objetivos construtivos focavam-se na criação de um projeto com o
menor número de variáveis de elementos, possibilitando uma
maior variedade de soluções de lotação e integração ao território.

Face à flexibilidade do projeto e da sua construção modular
facilmente adaptável, as escolas P3 disseminaram-se por todo o
país, e até 1983 foram registadas 293 escolas.

O projeto previa a construção de um bloco para uso não
letivo, que constituía a frente pública. Albergava a entrada, o
refeitório, a cozinha, os serviços administrativos e também um
espaço para ginástica.

103

104

105

fig. 072_ Fotografia da escola P3 de
Odemira. Verificam-se a malha
estrutural transcendente aos alçados,
desenvolvidos numa leitura modular,
de paredes rebocadas e pintadas e
coberturas de fibrocimento.

2.9. Escolas P3

ADelegação para as Obras de Construção de Escolas Primárias (DOCEP)
é uma instituição criada no ano de 1941, sob a tutela do MOP, com o objetivo
de executar o plano geral da rede escolar do Plano dos Centenários.
A Direção-Geral das Construções Escolares (DGCE) é uma instituição
criada a 1969 com a junção da JCETS e da DOCEP, ao abrigo do MOP.
Tinham como objetivo, o estudo, a construção e a conservação dos edifícios
escolares de todos os graus de ensino.
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. Volume II. (p. 508).
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O espaço de sala de aula renunciava ao modelo convencional
fisicamente delimitada por quatro paredes, “Organizava-se sem
compartimentação fixa mas com possibilidade de criar espaços
circunscritos com recurso a elementos amovíveis (estantes).” ,
neste sentido, a ausência de divisórias era justificada pela
facilidade em reconfigurar os espaços em função das atividades
letivas pretendidas, de modo a favorecer a pedagogia ativa. No
entanto, esta nova espacialidade, encontrava-se muito distante do
que era a realidade pedagógica. De facto veio-se a verificar que os
professores se mostraram incapazes para trabalhar nestes novos
espaços pois, estes exigiam a necessidade de um trabalho de grupo
contínuo entre os docentes, e uma evolução nas práticas
pedagógicas. Neste sentido, estas escolas foram mais tarde
reabilitadas, de forma a integrarem a sala de aula tradicional.
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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. Volume II. (p. 508).

fig. 073_ Planta-tipo desenvolvida para o edifício letivo para escolas P3,
composto por três salas de aula (cor de laranja) e uma área para trabalho informal
(cor de rosa). Estas áreas podem ser adaptáveis a um espaço único adaptável a
várias atividades letivas. Inclui ainda um vestiário e instalações sanitárias (azul
claro), um átrio (cinzento claro), um espaço de leitura (azul escuro) e vários
alpendres de entrada.
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Em 1973, a Reforma de Veiga Simão vem a exercer uma
enorme influência na definição e estruturação do nosso sistema de
ensino, sob a influência das recomendações do PRM e da OCDE.
São reforçadas as orientações relativas ao alargamento da
escolaridade obrigatória e ao retardamento do encaminhamento
vocacional dos jovens, ou seja, a escolaridade obrigatória, gratuita,
passa de seis a oito anos, deste modo, atrasando a escolha
vocacional dos estudantes para os catorze anos de idade. A agenda
política direciona-se, em simultâneo, para a formação dos
professores e gestão do sistema de ensino.

Pouco depois, o golpe militar de 25 de Abril, constitui uma
período revolucionário de grande mobilização e participação
social no setor do ensino. As transformações políticas e
económicas funcionaram como aceleradores das estratégias já
desenvolvidas para a democratização do sistema educativo. A
instabilidade social, política e económica desta época, resultou
num retardamento das orientações lançadas, anteriormente, por
Veiga Simão. Neste sentido, as metas políticas direcionaram-se
para o cumprimento da escolaridade de seis anos , a alteração
dos modelos de gestão das escolas e à unificação das vias de
ensino.

Com a revolução entende-se que a dualização do ensino
fomenta a desigualdade social, deste modo preconizando a
unificação curricular e a abolição do ensino técnico. Deste modo,
a 26 de Julho de 1975, é criado o Ensino Secundário Unificado que
visa a homogeneização do ensino, prevalecendo as disciplinas do
ensino geral. Considera-se “...que a unificação das vias de ensino
é um dos mais importantes legados do período revolucionário.” .

Neste contexto foram desenvolvidos um conjunto de projetos
“... assegurados pelo quadro técnico da DGCE centralizado no
MOP.” , que consolidam este legado e que se destacam pelo uso
experimental da tipologia pavilhonar que tem vindo a ser adotada.
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fig. 074_ Fotografia do liceu Benfica,
Lisboa. Verifica-se a estratégia
pavilhonar eminente no projeto, os
blocos apresentam uma forma de
destaque na paisagem.

A premissa da escolaridade obrigatória de oito anos gratuita sofreu um
retrocesso, justificado por falta de condições dos estabelecimentos, e falta de
professores habilitados. Em 1986, é retomada a ambição do alargamento da
escolaridade obrigatória para nove anos.
As escolas e os professores passam a ter um papel ativo na decisão e
concretização das políticas educativas em conjunto com o ME.
RODRIGUES, Maria de Lurdes (org.) – 40 Anos de Políticas de Educação
em Portugal. Volume I (p. 47)
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. Volume II. (p. 512).

107

108

109

110

83



O liceu Benfica (atual escola secundária José Gomes
Ferreira), em Lisboa, destaca-se neste quadro, desenvolvido pelo
arquiteto Raul Hestnes Ferreira . Iniciado em 1974 e inaugurado
em 1980, o projeto pretende recuperar o protagonismo do
equipamento escolar, perdido pelas recentes experiências
normalizadas, ou seja, destaca-se na paisagem, readquirindo o
valor simbólico atribuído ao edifício escolar no contexto urbano
onde se insere. O autor baseou a sua conceção no Projeto
Normalizado para Liceus-Tipos ou Base Liceal em 1968,
reinterpretando a estratégia pavilhonar desfragmentada. A solução
procura o uso de espaços flexíveis funcionalmente, o recurso a
sistemas industrializados dos elementos de construção, e a
repetição do módulo quadrado de 7,20 metros por 7,20 metros. A
rigidez geométrica caracteriza tanto a estrutura que compõem as
instalações como o desenho exterior dos vários pavilhões.

A escola secundária Professor Herculano de Carvalho (atual
escola secundária António Damásio), em Lisboa, pelo arquiteto
Manuel Tainha . Iniciado em 1972 e inaugurado em 1984, a
conceção desta escola foi marcado pela pesquisa de soluções
espaciais e funcionais que traduzissem as novas premissas
curriculares e educativas que caracterizaram a unificação do
ensino liceal e técnico, num projeto para mil e quinhentos alunos.
Foi orientado pelo princípio funcional de espaços flexíveis,
capazes de fácil transformação e possibilidade de utilização
polivalente. Incorpora no desenho a estratégia de unificar o
edifício, separado em dois núcleos, também na mesma grelha
reticulada que a escola anterior.

Finalmente, a escola secundária de Vila Nova de Santo André
(atual escola secundária de Padre António Macedo) em Vila Nova
do Cacém pelos arquitetos Maria do Carmo Matos e José Maria
Torre do Vale. Inaugurada em 1978, a escola organiza-se num
único edifício compacto, integrada da mesma malha estrutural.
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Raul Hestnes Ferreira (1931-2018) foi um arquiteto português de Lisboa.
Colaborou com a DGCE de 1970 a 1980. Destacou-se na área da construção
escolar pelo liceu Benfica e pela Faculdade de Farmácia no Instituto
Universitário de Lisboa.
Manuel Tainha (1922-2012) foi um arquiteto e professor português de
Lisboa. Caracteriza-se como uma figura de referência sobre os modos de
pensar e projetar no período do pós-guerra. Na construção escolar destaca-se
pela conceção da escola agroindustrial de Grândola (atual escola secundária
António Inácio da Cruz), pela escola de regentes agrícolas de Évora (atual
polo da Mitra na Universidade de Évora), pela Faculdade de Psicologia e
Ciência da Educação em Lisboa, e pelo Instituto Superior de Tecnologia de
Tomar.
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fig. 075_ Fotografia escola
secundária de Vila Nova de Santo
André, Santiago do Cacém. Apesar da
composição do edifício ser unificada,
a imagem da escola ainda transmite a
identidade pavilhonar anteriormente
explorada.
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Em 1976, uma equipa coordenada por Maria do Carmo Matos
e o engenheiro Victor Quadros Martins, desenvolve, na DGEE ao
abrigo do ME, o Estudo Base para a Elaboração dos Projetos de
Execução de Instalações para Escolas Preparatórias e
Secundárias (EPI-2). O estudo visava responder massivamente às
construção de novas escolas, com o recurso à construção
prefabricada com a qual se acreditava ser possível baixar custos e
tempos de execução. Garantindo sobretudo, a qualidade e rigor
industrial no conjunto das peças fabricadas, a estigmatização
prévia e fiável de orçamentos e a previsão e planificação rigorosa
das metas de montagem e execução.

A construção prefabricada sustentou-se sobretudo ao nível de
painéis de parede, interior e exterior, de lajes executadas ao
sistema Consortium of Local Authorities Special Programme
(CLASP), um sistema prefabricado de betão armado e misto com
origem no Reino Unido em 1957. Estas escolas foram executadas
pelas empresas Somapre e Indubel.

Esta solução, na maior parte dos casos, integra três tipos de
edifícios interligados entre si pelas galerias cobertas. O edifício
principal de dois pisos, próximo da entrada do lote. Os pavilhões
letivos, igualmente definidos por dois ou três pisos, repetidos em
função das necessidades da escola. E por último o pavilhão
desportivo afastado das restantes funções. Em alguns casos,
verifica-se um quarto edifício destinado às funções experimentais
e laboratoriais.

Estas escolas formalizam uma imagem decorrente do sistema
construtivo que a compõem, prefabricação mista ou pesada.

As mistas são constituídas por uma base metálica articulada,
numa malha regular de 2,40 metros por 7,20 metros, com painéis
prefabricados em betão armado num desenho modular de encaixe.
As pesadas são constituídas por betão armado numa malha de
pórticos com lajes alveolares.

2.10. Escolas de Prefabricação Mista e Pesada

fig. 077_ Fotografia da fachada da
escola secundária Professor
Reynaldo dos Santos, Vila Franca de
Xira. Integra um sistema construtivo
de prefabricação pesada de betão
armado.

fig. 076_ Fotografia da fachada da
escola secundária Doutor João de
Araújo Correia, Peso da Régua.
Verifica-se o sistema construtivo
misto, de pórticos metálicos, apoiado
com lajetas de betão armado, num
desenho modular e estruturado.
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Portanto, o último meio século caracterizou, face a sucessivos
governos um progressivo alargamento da escolaridade obrigatória.
Em 1964 era apenas de seis anos, em 1973 passou para oito anos,
em 1986 para nove e em 2009 para os atuais doze anos de
obrigatoriedade escolar. “Estes sucessivos alargamentos da
escolaridade obrigatória levaram à necessidade de ampliação do
número de estabelecimentos de ensino (que não apenas os de 1º
CEB), criando novos padrões de procura escolar, aos quais se
associara as transformações observadas pela sociedade
portuguesa e que, logo à partida, introduziram a questão da
litoralização e crescente dicotomia entre os territórios de alta e
baixa densidade populacional, as quais modificaram,
decisivamente as relações de oferta e procura nos diferentes
territórios educativos.” .

Face ao 25 de Abril, o ensino nacional suportou
transformações políticas e sociais que se determinaram
fundamentais para o ensino nacional atual. A Constituição da
República Portuguesa, aprova um documento evidenciando
essencialmente o direto ao ensino, “o Estado reconhece e garante
a todos os cidadãos o direito ao ensino e à igualdade de
oportunidades na formação escolar” sagrando princípios de
direito de igualdade de oportunidades ao acesso escolar com o
objetivo de garantir a educação permanente e a eliminação do
analfabetismo. Foi atribuído ao Estado a responsabilidade de
formalizar uma rede de estabelecimentos públicos que respondam
às necessidades da sociedade, assegurando um ensino universal e
gratuito, “o Estado criará uma rede de estabelecimentos oficiais de
ensino que cubra as necessidades de toda a população.” .

Com o objetivo de intensificar a rede escolar, no âmbito da
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3. Programa Especial de Execução de Escolas
Preparatórias e Secundárias

CORDEIRO, António – O Lugar dos Municípios no Planeamento e Gestão
da Rede Escolar em Portugal; In RODRIGUES,Maria de Lurdes – 40 Anos
de Políticas de Educação em Portugal. Volume II. (p. 428).
Decreto-Lei n.º 74/1 de 10 de abril de 1976_ O Estado reconhece e garante
a todos os cidadãos o direito ao ensino e à igualdade de oportunidades na
formação escolar.
Decreto-Lei n.º 75/1 de 10 de abril de 1976_ O Estado criará uma rede de
estabelecimentos oficiais de ensino que cubra as necessidades de toda a
população.
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DGCE-MOP, a arquiteta Maria do Carmo Matos e o engenheiro
Victor Quadros Martins lideraram a equipa para desenvolver o
Programa Especial de Execução de Escolas Preparatórias e
Secundárias que foi aprovado no ano de 1980. Consistia na
formulação de um projeto-tipo destinado à construção de duzentas
e dezoito escolas em sete anos. O plano resultou em cento e
sessenta e três escolas desta tipologia, comummente reconhecidas
por escolas pavilhonares 3x3, ao longo de todo o território
nacional.

Estas escolas são implantáveis em qualquer território, sem
necessidade de adaptação dos edifícios no seu contexto, e são
compostas por dois tipos de construção. Os pavilhões de base
quadrangular normalmente de dois pisos reunindo as funções
administrativas, diretivas e letivas, e um pavilhão retangular
apenas com um piso destinado ao refeitório, auditório e cozinha. A
escola assume-se como um equipamento público associado ao
conceito de centro cívico. Neste sentido, a escola possibilita a sua
utilização para atividades fora do contexto curricular, à
comunidade envolvente.

Devido à crise económica que o país atravessava, a
disponibilidade de recursos era escassa e determinou a tipificação
de modelos de construção, visando o recurso à construção
industrializada, simplificando a expressão arquitetónica e a
complexidade programática. Esta solução sofreu diversas
adaptações e melhorias progressivas a nível de acabamentos e
instalações e adaptada aos novos programas, foi a base da
construção da grande maioria das escolas básicas e secundárias,
construídas nos últimos vinte anos, nomeadamente em
substituição de muitas instalações prefabricadas construídas no
início dos anos setenta pelo ME. “As mudanças induzidas pelos
processos de industrialização e urbanização possuíram um
particular impacto em diversas esferas da vida social que tinham
sido consideradas durante séculos do domínio privado, entre as
quais a educação das crianças.” . A quantidade sobrepôs-se à
qualidade. No entanto, e por razões económicas, muitas escolas
ficaram inacabadas. A esperança média de vida dos edifícios
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naturalmente ultrapassou o período de vigência das reformas
educativas, estando o sistema educativo em constantes alterações
e ajustes. Neste sentido, atualmente, para além dos edifícios se
encontrarem ultrapassados do ponto de vista funcional, grande
partes dos existentes, se encontram degradados e sem condições.

Reconhece-se que este projeto se verifica como o expoente
máximo da estandardização da construção escolar, todas as
narrativas e formas de tipificação normalização foram integradas
no projeto. Na ótica generalizada, estes edifícios são considerados
sem sentido, implementados de forma aleatória para um espaço
disponível e desorganizado, identificados como um conjunto
aleatório de blocos que contribuem para a desorganização do lugar
e da envolventes onde eles se inserem. No entanto, são inegáveis
os resultados positivos que o programa incidiu sobre a taxa de
escolarização nos seguintes anos, “Durante quinze anos as taxas
de escolarização irão subir em todos os ciclos de ensino, de forma
sustentada e a ritmos nunca antes observados. O 2º e 3º ciclos
atingem os 80% e o ensino secundário passa de uns modestos 12%
para valores próximos dos 60%, isto quintuplicou a taxa de
escolarização secundária.” .118
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fig. 078_ Tabela que representa a taxa
de escolarização das várias idades,
desde 1960 a 2010. Verifica-se que as
várias idades atingem os cem por
cento de forma gradual, e que o
período de maior crescimento,
especialmente nos dezassete anos,
decorre na década de oitenta.

JUSTINO, David – Escolaridade Obrigatória: Entre a Construção Retórica
e a Concretização Política; In RODRIGUES, Maria de Lurdes – 40 Anos
de Políticas de Educação em Portugal. Volume I. (p. 122).
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“Até ao final dos anos 1940, as soluções arquitetónicas
tiveram como base uma atitude de integração do edifício escolar
com o espaço urbano, ao passo que as soluções de normalização
posteriores desenvolveram ideias e soluções baseadas na
adaptação ao contexto.” , implantados em terrenos periféricos.
Questões políticas, urbanísticas e económicas marcavam cada vez
mais a sua presença na construção escolar. O aumento da
população escolar tornou necessária a massificação da rede escolar
com escolas pavilhonares prefabricadas, optando pela construção
fora dos centros urbanos, estes mais extensos e económicos.

O projeto-tipo incorpora duas tipologias de pavilhões, um
quadrangular (com um ou dois pisos) repetido ao longo do terreno
conforme a necessidade de espaço, e um retangular (de um piso).
Estes interligam-se por uma galeria exterior coberta, que tem a
capacidade de se adaptar aos diferentes níveis de cota dos
diferentes corpos, se necessário.

A solução denota-se frágil na relação com o contexto urbano.
As implantações localizam-se por norma, desqualificados sem
planeamento, assim como as suas composições morfológicas, que
carecem de estratégia e desenho perante o lote.

A composição caracterizada por um edifício principal (que
geralmente albergava as funções administrativas e sociais),
indicador compositivo do posicionamento dos restantes edifícios
perante o lote e a sua envolvente, foi abandonada e substituída pela
abordagem pavilhonar fragmentada. Por outro lado, o
equipamento não apresenta hierarquização espaço-funcional,
disposto de forma recuada ao limite do lote, impercetível do ponto
de vista da rua, o edifício torna-se independente do contexto
urbano. Consequentemente, o uso de portaria é necessário. A sua
adaptabilidade favorece a adição de novos blocos, se necessário,
conforme a lotação.

Neste sentido, o equipamento beneficia de uma certa
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3.1 Envolvente Urbana

FERREIRA, Carolina; MONIZ, Gonçalo – O Edifı́cio Escolar para o
Ensino Secundário: a Infraestrutura Urbana: Uma análise sobre os Modos de
Articulação Arquitetónicos e Urbanos. In ALEGRE, Alexandra; HEITOR,
Teresa – Arquitectura Escolar em Portugal: Educação, Património e
Desafios. (p. 100).
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fig. 080_ Fotografia do ponto de vista
da rua Doutor Mário Soares, denota-
se o afastamento dos edifícios do
limite do lote coberto de árvores e
arbustos, confirmando a falta de
capacidade de afirmar a escola no
desenho urbano. Escola secundária
de Lousada, Lousada. Antes da
reabilitação.

fig. 079_ Fotografia da portaria pelo
interior, verifica-se que a escola
permanece invisível pelo exterior seja
pelo manto de elementos vegetais a
cobrirem o limite gradeado, ou pela
diferença de cotas da rua à plataforma
inferior onde a escola se situa. Escola
secundária de Lousada, Lousada.
Antes da reabilitação.



privacidade e independência, no entanto incapaz de se afirmar
perante a envolvente, intransmissível a imagem digna de um
edifício público.

fig. 081_ Fotografia aérea. Escola secundária de Alcanena, Santarém. Os blocos
quadrangulares estão representados a vermelho, o pavilhão retangular a amarelo,
a portaria a laranja, e as galerias cobertas a azul.
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O entendimento do homem face ao seu contexto e realidade
materializa-se perante um programa que acompanha as vivências,
as relações e os processos evolutivos do homem. Ou seja, o
programa do ponto de vista arquitetónico encarrega-se de
satisfazer essa evolução e os consequentes progressos sociais,
económicos e políticos na sociedade. Então, a arquitetura pode ser
enquadrada pela gestão e articulação dos compartimentos face a
um programa, definido pelas necessidades do homem.

Neste sentido, a arquitetura escolar encarrega-se de
materializar os processos educativos representativos de um tempo,
na concretização de espaços que proporcionem esses objetivos,
visando a distribuição e relação homogénea de coletivos, classes,
educadores, funcionários e alunos. A democratização do ensino
encaminhou a construção do edifício escolar com bases de
massificação e eficácia, reduzindo o programa e o seu desenho ao
essencial para responder às práticas pedagógicas exigidas na
época.

Como já referido anteriormente, o programa apresenta duas
tipologias de edifícios. Os pavilhões desta tipologia funcionam
como contentores, o exterior transmite uma imagem neutra e
indiferenciada independentemente do interior, que por vezes
alberga especificações funcionais.

O edifício quadrangular incorpora todas as funções letivas
(salas de aula, laboratórios e oficinas), a biblioteca, a secretaria,
instalações sanitárias, sendo que, independentemente do tamanho
do lote exterior do terreno, o pavilhão reflete-se sempre da mesma
forma e dimensão, assim como a sua malha estrutural
(representada a linhas vermelhas). A malha estrutural é marcada
pela dimensão de uma sala de aula regular, no entanto outras
dimensões espaciais se enquadram como se verifica no esquema.A
circulação e distribuição, representada a cinzento claro, é definida
pela caixa de escada central. Os espaços letivos (laranja),
instalações sanitárias (azul) e espaços de apoio e serviço (cinzento
escuro), instalam-se ao seu redor.

O edifício retangular reserva-se para espaços de identidade
comunitária. A cantina representada a vermelho. Os espaços

3.2. Organização Espaço-Funcional

fig. 082_ Fotografia do exterior, são
percetíveis as duas tipologias
existentes, o edifício quadrangular de
dois pisos e o edifício retangular de
apenas um piso. Escola secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia



fig. 083_ (à esquerda) Esquema espaço-funcional da planta do piso térreo do
bloco-tipo quadrangular. Escola secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia.
Antes da reabilitação.

fig. 084_ (à direita) Esquema espaço-funcional da planta do piso superior do
bloco-tipo quadrangular. Escola secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia.
Antes da reabilitação.

A prioridade espaço-funcional desta tipologia assenta na
valorização da sala de aula, enfatizando a sua dimensão para a
formulação de uma malha estrutural. O financiamento não incluiu
a construção de pavilhões destinados à prática desportiva, sendo
que poderia ser realizada no exterior. No entanto, nas seguintes
duas décadas, em articulação com as câmaras municipais, foram
adicionados pavilhões gimnodesportivos nas escolas, com
permissão de utilização a atividades exteriores à comunidade
escolar, desta forma estimulando a relação entre o equipamento e
a envolvente.

“Os espaços de ensino física e psicologicamente confortáveis

cozinha, serviços, loja do aluno a verde. Os arrumos a cinzento
escuro. As instalações sanitárias dos estudantes e funcionários a
azul. E por fim, espaços sociais destinados ao convívio e
aprendizagem informal a rosa, assim como a sala de convívio dos
funcionários.

fig. 086_ Fotografia de uma sala de
aula. Escola secundária Inês de
Castro, Vila Nova de Gaia. Antes da
reabilitação.

fig. 085_ Esquema espaço-funcional da planta do bloco-tipo retangular. Escola
secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia. Antes da reabilitação.
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promovem o bem-estar, permitem manter a concentração e
limitam as distrações.” . A funcionalidade, a adequação dos
espaços de ensino, de circulação e das áreas de estar contribuem
para um equipamento capaz de assegurar o bem estar dos seus
utilizadores. O desenho espacial recorre então, às materialidades,
ao mobiliário, à cor e à passagem de luz natural e a integração de
luz artificial para definir o ambiente do espaço em questão.

As salas de aula regulares com cinquenta metros quadrados,
um “Espaço destinado às atividades de várias disciplinas sem
exigências especiais, devendo proporcionar condições para o
ensino expositivo, para o trabalho individual e em pequenos
grupos e para a utilização de meios audiovisuais e tecnologias de
informação e de comunicação.” . Verificam-se diversos
materiais como quadros de giz e de marcadores, expositores, mesa
e cadeira para o professor, mesas e cadeiras para alunos, armários
e recipientes para o lixo. Poderão existir salas para aulas com
grupos pequenos com trinta e seis metros quadrados, destinadas a
disciplinas sem exigências especiais, podendo servir para
trabalhos de grupo ou reuniões de professores.

“É essencial que os alunos disponham duma superfície de
trabalho com área suficiente para escrever confortavelmente e
para o computador, livros e outros materiais e de uma cadeira
confortável. Cadeiras desconfortáveis nas salas de aula foram
referidas por estudantes como uma das causas de faltas às
aulas.” . Neste sentido, o mobiliário não deixa de se enquadrar
no desenho e planeamento de um espaço. A possibilidade de
deslocar e ajustar o mobiliário contribui para o bem estar da
comunidade escolar, assim como, melhora a eficiência da
aprendizagem. A luz natural e artificial revela-se igualmente
importante para o bom funcionamento da dinâmica letiva, assim
como a cor e os materiais utilizados. Estas características definem
o ambiente do espaço em questão.

Pela seleção de fotografias é percetível a falta de
hierarquização e descomprometimento perante a criação de uma
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fig. 089_ Fotografia de uma sala de
artes visuais. Escola secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia. Antes da
reabilitação.

fig. 088_ Fotografia da sala dos
professores. Escola secundária Inês
de Castro, Vila Nova de Gaia. Antes
da reabilitação.

fig. 090_ Fotografia da biblioteca.
Escola secundária de Inês de Castro,
Vila Nova de Gaia. Antes da
reabilitação.

fig. 087_ Fotografia de um
laboratório. Escola secundária Inês
de Castro, Vila Nova de Gaia. Antes
da reabilitação.



fig. 091_ Fotografia da área
administrativa. Escola secundária de
Inês de Castro, Vila Nova de Gaia.
Antes da reabilitação.

fig. 094_ Fotografia da caixa de
escadas. Escola secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia. Antes da
reabilitação.

fig. 093_ Fotografia da entrada de um
pavilhão. Escola secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia. Antes da
reabilitação.

fig. 092_ Fotografia da cantina.
Escola secundária de Canelas, Vila
Nova de Gaia. Antes da reabilitação.

identidade espacial. Tanto a biblioteca como a sala de aula ou
como o laboratório apenas são identificáveis pela diferença de
mobiliário.

O espaço de circulação, como já referido posiciona-se de
forma central que distribui para os diferentes espaços. Estes,
apresentam-se com bancos, cacifos e informação afixada,
concluindo que se destinam, também, a espaço de estar, durante os
intervalos.

Num quadro comparativo, ressaltam as Apollo Schools,
projetadas por Herman Hertzberger, emAmesterdão, no início dos
anos oitenta. Ainda que a sua estrutura seja idêntica à tipologia
3x3, a pertinência deste projeto incide sobre o átrio.

A solução apresenta dois edifício semelhantes, mas que
apresentam pequenas diferenças na colocação de janelas. Contudo
apresentam o mesmo programa espacial. As salas de aula são
organizadas em torno de um espaço comunitário, identificado
como o coração do edifício, o átrio.

O átrio, é um espaço multifuncional, ainda que o seu desenho
seja semelhante à tipologia 3x3, o conceito revela-se ainda mais
profundo. Identifica-se como corredor e espaço de circulação,
assim como um espaço de recreio, aulas informais e ainda como
um pequeno anfiteatro para apresentações. É, portanto um espaço
com várias fases ao longo do dia, refletindo sobre o todo com uma
atmosfera completamente diferente, incentivando à interatividade
social entre a comunidade escolar. Neste sentido, esta obra é
destacada pela valorização das áreas sociais.

O espaço central eleva-se em secções a cada meio andar,
possibilitando neste sentido o anfiteatro e ainda aumentando o
campo visual entre andares. Hertzberger acreditava que o contacto
visual estimulava a interação.

À semelhança da tipologia 3x3, o autor utiliza a madeira, um
material quente, confortável e convidativo à utilização dos
espaços. A hierarquia espacial é valorizada através da iluminação.
O espaço central é iluminado através de claraboias de vidro.
Muitos elementos de construção desenvolvem funções espaciais,
por exemplo, os parapeitos das janelas são alargadas, tornando-se
mesas e espaços de trabalho. As colunas são também alargadas na
base, tornando-se assentos informais. Todo o espaço é aproveitado
e valorizado com funções letivas e sociais.
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fig. 097_ (à esquerda, em cima) Planta do piso térreo das Apollo Schools, em
Amesterdão, de Herman Hertzberger.

fig. 098_ (à direita, em cima) Planta do primeiro piso das Apollo Schools, em
Amesterdão, de Herman Hertzberger.

fig. 099_ (à esquerda, em baixo) Planta do segundo piso das Apollo Schools, em
Amesterdão, de Herman Hertzberger.

fig. 100_ (à direita, em baixo) Corte das Apollo Schools, em Amesterdão, de
Herman Hertzberger.

Este projeto foi inspirado na escola de Montessori em Delft
por Hertzberger, na década de sessenta, inicialmente com quatro
salas, até à década de oitenta sofreu de várias ampliações pelo
arquiteto.

O edifício revela-se inovador, na articulação entre a relação
das salas de aula e dos espaços informais. Um percurso
tridimensional que interliga os espaços interiores e exteriores e os
espaços letivos e não letivos, transformando os espaços de
circulação em áreas de aprendizagem ativa, permitindo a interação
com alunos de outras classes potenciando outras curiosidades e
novas ideias. Surge então o conceito de Learning Street que irá
presentear o Programa de Modernização das Escolas com Ensino
Secundário da Parque Escolar no século XXI.

Para Hertzberger, a sala de aula promove a interação de um
grupo muito restrito, num ambiente familiar, a Learning Street da
escola de Montessori e o átrio dasApollo Schools, vêm a estimular
outras interações, expansão de conhecimento e um maior
enriquecimento social que absorvem espaços como o auditório, a
cantina ou a biblioteca.

fig. 101_ Esquemas representativos das várias fases da escola de Montessori em
Delft por Herman Hertzberger.

fig. 096_ Fotografia do conjunto das
Apollo Schools, em Amesterdão, de
Herman Hertzberger.

fig. 095_ Fotografia do átrio central
das Apollo Schools, em Amesterdão,
de Herman Hertzberger.



O módulo base para a construção da malha estrutural, foi a
dimensão de uma sala de aula regular, de planta quadrada com
cinquenta metros quadrados. A malha estrutural representado a
vermelho apresenta nove módulos quadrados (3x3) de sete metros
e vinte centímetros cada lado. Portanto o pavilhão quadrangular
mede vinte e um metros e sessenta centímetros cada lado. Ambos
os pisos são idênticos, estruturalmente porticadas de pilar e viga e
lajes maciças.

Adicionalmente, a malha estrutural inclui pilares periféricos
intermédios, identificados a amarelo, que funcionam de
travamento e redução do tamanho das vigas, deste modo,
possibilitando a integração das caixas de estores.

No módulo estrutural central enquadram-se a caixa de escadas
e o lanternim. A caixa de escadas é de betão, desenvolve-se em
dois lanços. Os corredores envolventes definem a sua centralidade.
Estes iluminados pelo lanternim, que enquadra entradas de luz em
todo o seu perímetro. As coberturas são planas e revestidas com
telas e godo ou placas de fibrocimento.

3.3. Sistemas Construtivos

fig. 106_ Fotografia do módulo
estrutural central. Reconhece-se a
malha estrutural no interior apesar da
adaptabilidade de compartimentação.
Escola secundária de Canelas, Vila
Nova de Gaia. Antes da reabilitação.

fig. 105_ Fotografia de uma viga na
sala de TIC. Reconhece-se a malha
estrutural no interior apesar da
adaptabilidade de compartimentação.
Escola secundária de Canelas, Vila
Nova de Gaia. Antes da reabilitação.

fig. 102_ (à esquerda) Esquema estrutural da planta do piso térreo do bloco-tipo
quadrangular. Escola secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia. Antes da
reabilitação.

fig. 103_ (à direita) Esquema estrutural da planta do piso superior do bloco-tipo
quadrangular. Escola secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia. Antes da
reabilitação.

fig. 104_ Esquema estrutural do alçado do bloco-tipo quadrangular. Escola
secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia. Antes da reabilitação.
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O pavilhão retangular respeita a mesma métrica e dimensões
transformando-se num 5x3. A malha é delimitada pelos pórticos
estruturais, alinhados ortogonalmente.

A malha estrutural apesar de rígida, baseada na dimensão de
uma sala de aula, permite alguma flexibilidade funcional face aos
requisitos programáticos. Nos desenhos é possível perceber que as
dimensões dos vários compartimentos são adaptáveis, no entanto
a estrutura mantém-se, interrelacionando estas duas medidas.

A malha estrutural é marcada pelo ritmo de leitura do alçado,
essencialmente à abertura de vãos que marcam as janelas e a
entrada, e ainda o posicionamento dos tubos de água. O alçado
compõem dois elementos, representados a vermelho de betão
armado à vista, e a parede de alvenaria dupla rebocada e pintada.
As caixilharias, que são geralmente de madeira ou alumínio,
utilizam vidros simples e integram a caixa de estores.

fig. 107_ Esquema estrutural da planta do bloco-tipo retangular. Escola
secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia. Antes da reabilitação.

fig. 108_ Esquema estrutural do alçado do bloco-tipo retangular. Escola
secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia. Antes da reabilitação.
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A linguagem presencia tudo o que o homem pensa e cria, uma
vez que é fundamental para a sua compreensão e apreciação. Na
arquitetura, a linguagem pode ser praticada como a introdução da
componente simbólica. De forma a ser interpretada e prezada, a
simbologia necessita de um discurso conciso que procura a
formulação de um conceito, alimentado do conhecimento de um
contexto. Kahn assegura que “Quando existe conceito, não há
forma de falhar.” .

A individualidade de um edifício escolar caracteriza-se em
dois planos. Contribui para a construção da identidade estimulando
o espírito da escola, e por outro lado projeta uma imagem da escola
para o exterior. Frequentemente, o edifício escolar constitui
mesmo um elemento referencial no contexto urbano, um marco no
espaço associada a uma ideia de otimismo, pois é isso que ela
representa. “É importante que a escola tenha uma assinatura, uma
imagem própria, identitária, que lhe confira uma presença única
na paisagem. A identidade arquitetónica do edifício contribui para
a construção do espírito e da autoestima da população escolar e
tende a fortalecer a ligação escola-comunidade. A ligação com a
zona ou bairro estimula o sentido de presença à comunidade e
ajuda a promover o orgulho dos alunos relativamente à
escola.” .

Reconhece-se que esta tipologia não se dignifica perante a
envolvente, nem projeta uma imagem para o exterior visto que na
sua maioria, a escola situa-se em plataformas com cotas
diferenciadas da rua, e enquadra elementos vegetais no limite do
lote de forma a que não seja possível identificar a escola do ponto
de vista da rua.

De modo a resumir, já foi referido que os blocos pavilhonares
3x3 se apresentam de forma rigorosa com base na rígida malha
estrutural. O interior e o exterior relacionam-se de forma
descomprometida, indiferente ao programa e sempre com a mesma
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leitura exteriormente. A solução apresenta uma imagem
generalizada, inapta e menos dignificadora de uma instituição
pública.

Reflete-se sobre a pertinência do belo como elemento
importante à condição do equipamento escolar, a importância de
um ambiente estimulante e confortável para a aprendizagem, na
capacidade de comunicar sobre a vida e o caráter da instituição
através de um edifício. Pode-se constatar de que o conforto é
condicionado pela beleza de um espaço, da sua cor, da sua
transparência, da sua materialidade, do seu contacto com o
exterior... Bruno Zevi , no livro Saber Ver a Arquitetura refere a
teoria de Einfühlung, que apresenta uma visão pertinente a esta
temática “... a emoção artística consiste na identificação do
espectador com as formas, e por isso no fato de a arquitetura
transcrever os estados de espírito nas formas de construção,
humanizando-as e animando-as. Olhando essas formas
arquitetónicas, nós vibramos em simpatia simbólica com elas, pois
elas suscitam reações em nosso corpo e espírito. Partindo dessas
considerações, a simpatia simbolista tentou reduzir a arte a uma
ciência: um edifício não seria mais do que uma máquina apta a
produzir certas reações humanas predeterminadas.” .

Importa ainda referir que o equipamento escolar
formaliza, ou deve formalizar em construção os ideais das políticas
educativas. Desta forma, e potenciando ao edifício a humanização
do espaço, o conceito simbólico da envolvente deve presenciar a
linguagem da escola. A construção desta tipologia foi
sistematizada e repetida por todo o país reduzindo às formas
simbólicas, e adotando a massificação como prioridade. No
entanto, as formas que o edifício reivindica potencia a uma leitura.
Da transcrição do livro, é nos pertinente algumas questões:

“A linha horizontal: que nos incentiva o sentido racional e
intelectual, da sensação que a linha horizontal nos leva a algum
lado, na tentativa de seguir uma trajetória.” . Talvez pela
rigidez da galeria coberta, é percetível a sensação de trajetória que
as linhas nos levam. Os alçados, marcados pelas linhas de estrutura
apresentam uma morfologia canónica, percetível de certa forma
como base, fuste e capitel.
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“Linhas retas e curvas: As linhas retas significam decisão,
rigidez e força. As linhas curvas representam hesitação,
flexibilidade ou valores decorativos.” . A rigidez da malha
estrutural reflete-se na leitura do alçado. Poderá refletir-se sobre a
forte vontade de construção e de proporcionar ao país uma forte
rede de construção escolar? A democratização do ensino refez-se
sobre uma revolução política, as ideias nesta época precisavam de
força para sobreviver.

“O cubo: representa integridade porque as dimensões todas
iguais, imediatamente compreensíveis, dão ao espectador a
sensação da certeza definitiva e segura” . Possivelmente pelos
momentos de incerteza política, social e económica que esta época
transpirava, ou pela sensação de liberdade e certeza que se
transmitia às crianças, o quadrado, segundo a teoria que o autor
transcreve potencia essa sensação de certeza e segurança. O
volume quadrangular pela igualdade dimensional poderá refletir-se
sobre a democratização e igualdade. Todos têm direito ao ensino.

Apesar da composição e da forma serem idênticas é percetível
pela seleção de fotografias uma variação de cores. No capítulo 1.1.
a dualidade entre escala e proporção foi abordada, e no seu
seguimento, pode-se dizer que a cor tem escala e proporção, pois
pode ser relacionada entre si com outros objetos. As cores e as
perceções são responsáveis por uma série de estímulos que o
humano enfrenta no seu dia-a-dia, e consequentemente integra o
campo da arquitetura, “As relações entre cor e conforto básico são
algo de muito mais óbvio. Assim, a escolha de esquemas de cores
deve ter em atenção o clima da região e a orientação e área
envidraçada de cada espaço (exposição a norte ou a sul e poente)
de modo a contrariar pelas temperaturas de cor a sensação de frio
ou calor. Assim, numa região de clima quente, o uso de cores frias
torna o espaço mais convidativo.” .

No ambiente escolar, a temática assemelha-se. A cor, é
automaticamente, o elemento que identifica e promove o espírito
da escola e se integra na formalização de um espaço.

Neste sentido, é importante o uso correto da cor na escola,
promovendo a sua valorização e interação com a comunidade.
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fig. 109_ Verificam-se as linhas
rígidas que compõem a composição, e
nos alçados as três camadas, base,
fuste e capitel. Escola secundária de
Lousada, Lousada. Antes da
reabilitação.

fig. 110_ Verificam-se as linhas
rígidas que compõem a composição.
Escola secundária Inês de Castro,
Vila Nova de Gaia. Antes da
reabilitação.

fig. 111_ Bloco quadrangular. Escola
secundária de Valbom, Gondomar.
Esta escola não se enquadra no
universo de estudo deste trabalho, no
entanto a sua cor justifica a sua
pertinência. Antes da reabilitação.
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Numa primeira abordagem, a cor num edifício liga-se à
apreciação da beleza e da harmonia no modo como as cores jogam
com os volumes e com a luz, no entanto, a apreciação estética
remete para o plano emocional e espiritual do utilizador. Do ponto
de vista funcional, a importância da cor na escola torna-se
relevante por um lado no sentido de atingir determinados
resultados como melhoria da atenção e redução da fadiga ocular.
Por outro lado o uso da cor de forma vantajosa a potenciar noções
espaciais, como a sensação de pé-direito mais baixo se aplicada
uma cor mais escura nas paredes, ou a sensação de encurtamento
espacial na aplicação de uma cor na parede central de um espaço.

Na tipologia 3x3 as cores revelam-se igualmente importantes
para o bom funcionamento educativo. O ambiente nas salas de aula
ambiciona ser estimulante, e o excesso de cor baixa a
concentração. Neste sentido, a solução mais eficaz passa por
escolher cores neutras, sendo que o quadro verde escuro dirige a
atenção dos alunos, uma cor pouco berrante de forma a contrariar
a fadiga ocular. “O excesso de cor pode tornar um espaço
educacional stressante porque o cérebro procura continuamente
organizar a informação visual e o excesso dificulta esse
processo.” . Os espaços de circulação são ideias para o uso de
cores mais fortes e alegres para refletir o espírito da escola. A cor
pode ainda ser utilizada como código de marcação às partes do
edifício com determinadas funções ou direções de fluxo.

De modo conclusivo, a expressão desta tipologia envolve a
aproximação arquitetónica através da sistematização, com uma
regra, gramática, ritmo, proporções, simetria, contraste. “... toda a
crítica da arquitetura consiste na capacidade de transferir o
próprio espírito para o edifício, em humaniza-lo, fazê-lo falar,
vibrar com ele, numa inconsciente simbiose em que o nosso corpo
tende a repetir o movimento da arquitetura.” . Através do seu
método da identificação das formas em função das sensações do
homem, demostrou-se uma nova perspetiva desta morfologia
tipificada.
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fig. 112_ Bloco quadrangular.
Verifica-se de forma clara, as camadas
do alçado, base, fuste e capitel. Escola
secundária de Caldas das Taipas,
Guimarães. Antes da reabilitação.

fig. 113_ Escola básica e secundária
Ferreira de Castro, Oliveira de
Azeméis. Antes da reabilitação.

fig. 114_ Fotografia da cafetaria e
espaço social. Escola secundária da
Caldas das Taipas, Guimarães. Antes
da reabilitação. O espaço está repleto
de cor e interação dos alunos através
de pinturas e cartazes que percorrem
as paredes do espaço.
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“Cada vez mais estudos mostram que os edifícios que
permitem uma ligação das pessoas com a natureza, possibilitam
um maior bem-estar emocional e performance cognitiva do que os
ambientes sem essa ligação.”

A organização de espaços de recreio revela-se importante de
modo a permitir atividades físicas como correr ou jogar à bola, mas
também jogos mais sossegados e possuir áreas com algum
isolamento, com bancos para as crianças que pretendam espaços
mais tranquilos. Assim como a divisão de espaços para educação
física já que esta prática pretendia ser feita no exterior, pela falta
do equipamento na época. Devem proporcionar condições de sol e
sombra, evitando nas zonas de estar a exposição de ventos a norte.
É importante criar diversidade visual que mantenha interesse ao
longo de todo o ano. É geralmente nos recreios que as hierarquias
sociais são estabelecidas e que os comportamentos violentos
tendem a ocorrer, como consequência, muitas crianças tendem a
evitar os recreios, neste sentido, é importante que a totalidade dos
espaços possa ser vigiada.

As várias etapas da construção escolar refletiu-se pela
conceção de diferentes tipos de edifícios, no entanto, o espaço
exterior caracteriza-se pela falta de planeamento e articulação com
o edificado. Esta situação resultou numa falha na manutenção
correta dos espaços exteriores que conduziu a um excesso de
pavimentação e impermeabilização do solo, em certos casos, a mal
compactação dos terrenos e destruição das infraestruturas urbanas.
A escolha das espécies vegetais e a falta da sua manutenção,
resultou a que muitas não sobrevivessem. As escolhas do
pavimento e do mobiliário urbano levaram à detioração
generalizada do espaço.

A implantação em áreas periféricas, em terrenos extensos,
resultou em construções com áreas exteriores excessivas, e a
solução tipificada não incluía o planeamento exterior. No entanto,
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fig. 115_ Fotografia da galeria
coberta, esta escola integra variação
de espaços proporcionados pela
diferença de cotas que podem ser
utilizados como bancos para pontos
de encontro dos alunos nos intervalos.
Escola secundária de Lousada,
Lousada. Antes da reabilitação.

fig. 116_ O espaço exterior
corresponde ao espaço de sobra entre
o edificado e o limite do lote. Os
pavilhões são rodeados por passeios
de cota ligeiramente superior. Escola
secundária de Lousada, Lousada.
Antes da reabilitação.

102



fig. 117_ O espaço exterior
corresponde ao espaço de sobra entre
o edificado e o limite do lote, são
integrados pequenos elementos de
exterior como caixotes do lixo e
canteiros de forma dar um pouco de
sentido aos espaços. Os pavilhões são
rodeados por passeios de cota
ligeiramente superior. Escola
secundária de Canelas, Vila Nova de
Gaia. Antes da reabilitação.

fig. 118_ O espaço exterior
corresponde ao espaço destinado às
práticas desportivas, o espaço é
complementado com equipamentos
para as práticas e ainda umas escadas
que para além da sua óbvia função de
atravessamento entre cotas diferentes,
funciona também como uma mini
bancada. Escola secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia. Antes da
reabilitação.

várias comunidades improvisam com o objetivo de dar sentido a
alguns dos espaços de forma a dar conforto aos estudantes. É
possível identificar vários tipos de espaços que intervieram com a
construção das escolas pavilhonares.

As áreas de entrada devem ser projetadas como pontos de
encontro ou áreas de espera, com a assistência de mobiliário
urbano e iluminação.

A galeria fornece um espaço coberto para os dias de chuva. É
identificado como o espaço de circulação central da escola, que
distribui para os diferentes blocos.

Os espaços traseiros aos pavilhões, são identificados como
espaços de sobra. Pontualmente é colocado mobiliário urbano e
elementos vegetais, e ainda a colocação dos lixos.

E por fim, os espaços entre os pavilhões quadrangulares.
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O percurso histórico dos estabelecimentos do ensino
secundário são facilmente reconhecidos pelas soluções, modelos e
tipos que contextualizam politicamente, socialmente,
culturalmente e economicamente o país. Neste sentido, os edifícios
escolares são entendidos como um reflexo dos valores da
sociedade portuguesa.

O período entre 1836 e 1928, é caracterizado pelos primeiros
liceus, a sua imagem evidencia o simbolismo de um edifício
público que se associa à importância expansiva das cidades no
território nacional. Implantados em grandes lotes e em zonas de
forte centralidade. Entre 1928 e 1934, as intervenções e
construções encarregues pela JAEES, através de concursos,
focavam-se em soluções que procurassem resolver questões
pedagógicas e sanitárias. Até 1960, as escolas construídas pela
JCETS-MOP focavam-se para o ensino liceal e técnico, seguindo
uma conceção de forte sentido nacionalista, reflexo dos ideais
políticos e pedagógicos do Estado Novo. Implantadas no tecido
urbano cuidado em zonas de expansão da cidade, com um caráter
monumental.

A partir da década de sessenta e até ao final do século XX,
questões sociais e económicas provenientes do aumento da
população escolar, exigiram a massificação da construção, sendo
então necessário a reorganização das políticas e educativas assim
como os programas funcionais das escolas e os métodos
construtivos congruentes aos gastos e tempo. O período de 1960 a
1973 abrange os liceus, escolas industriais e comerciais e escolas
preparatórias integrados nos Estudos Normalizados. Caracterizam-
se, na sua maioria, pela adoção do pavilhão como unidade de
organização espaço-funcional, e de materiais e elementos
construtivos normalizados. E finalmente desde 1973 até à
atualidade, as escolas secundárias são construídas após a reforma
de Veiga Simão e são reflexo das alterações políticas e ideológicas
da revolução de 1974, que culminaram com a aprovação da Lei de
Bases do Sistema Educativo, em 1986, a conceção e a construção
dos edifícios escolares passou de uma tutela conjunta da DGEE-

4. Programa de Modernização da Parque Escolar
Destinado ao Ensino Secundário (PMEES)
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ME e da DGCE-MOP para a DGEE, ao abrigo do ME.
O início do século XXI era caracterizado por uma rede

escolar com estabelecimentos degradados que se encontravam
obsoletos, tanto pela sua sobrelotação, consequentes do aumento
das comunidades locais, como pelas alterações e adaptações a que
os edifícios foram sujeitos pela evolução das medidas de política
educativa, essencialmente pela crescente utilização da tecnologia
nas atividades letivas, pelo reforço do ensino experimental das
ciências e tecnologias, e pela obrigatoriedade da prática
desportiva. Neste sentido, foi “... necessário criar condições na
rede que permitissem a extensão da escolaridade obrigatória até
aos 18 anos, aumentar da diversidade da oferta formativa, bem
como acolher as novas iniciativas dirigidas à consolidação, da
escolarização da população adulta e de grupos em idade escolar
com dificuldades no cumprimento da escolaridade
convencional.” .

Até 2007, face às intervenções e reabilitações realizadas que
foram pontuais e com pouco impacto na totalidade da rede escolar,
são lançados dois programas para a intervenção de edifícios
escolares. O Programa Nacional de Requalificação da Rede do 1º
Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar , e o
Programa de Modernização das Escolas com Ensino Secundário
(PMEES) . Ambos os programas rejeitaram a solução de
normalização e aplicação de projetos-tipo que até então era
adotada. As intervenções seguiram uma estratégia de soluções
particularizadas, baseadas no contexto local de cada escola,
procurando criar uma maior articulação com o meio envolvente e
garantindo o aproveitamento integral das potencialidades
instaladas.

O PMEES visava a requalificação dos edifícios escolares e a
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A Parque Escolar, E.P.E. é uma entidade pública empresarial responsável
pelo planeamento, gestão, desenvolvimento e execução do PMEES.
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implementação de um sistema de manutenção e gestão das
respetivas instalações, que ficariam ao encargo da Parque Escolar,
E.P.E. , criada a três de Janeiro desse mesmo ano.

De modo resumido o programa apresentava três objetivos.
Em primeiro lugar, a requalificação e modernização das

infraestruturas escolares, de forma a incentivar e potenciar a
cultura de aprendizagem, propagação do conhecimento e aquisição
de competências. Neste sentido, as intervenções devem atuar sobre
a correção de problemas construtivos existentes, garantir a
melhoria de condições de bem-estar e conforto ambiental,
modernização dos equipamentos e adequação dos espaços que
devem assegurar flexibilidade e adaptabilidade, de forma a que a
sua utilização seja maximizada, e garantir eficácia energética dos
edifícios de modo a reduzir custos através da transformação dos
sistemas e infraestruturas do estabelecimento.

Seguidamente, procura-se potenciar a escola no meio
envolvente, recentrando o estabelecimento no desenho urbano, e
criando condições seguras e funcionais para que os edifícios
possam ser usados fora do contexto escolar. Neste sentido, a
Parque Escolar pretende abrir a escola à comunidade local, para
atividades e eventos que complementem e fomentem a formação,
o ensino, a cultura, o desporto e o lazer, tendo então a escola, uma
maior responsabilidade e compromisso sobre o ponto de vista de
relação com a comunidade.

E por último, a criação de um sistema eficiente tanto para a
operação de requalificação dos edifícios como para a sua gestão
após a requalificação de forma a proporcionar uma maior
longevidade ao edifício. Deste modo, espera-se a manutenção
quotidiana quer em reparações pontuais, ou em ações programadas
de conservação e manutenção, a formação e acompanhamento à
correta utilização das instalações e dos equipamentos por parte dos
utilizadores, e assegurar a plena utilização da totalidade das
instalações.

O programa previa a intervenção faseada em trezentas e trinta
e duas escolas já existentes, a desenvolver até 2015, num
investimento previsto de novecentos e quarenta milhões de euros.
O faseamento permitia uma sistematização organizada do
programa, sendo selecionadas as escolas para integrarem cada uma
das fases de acordo com o seu estado de degradação, carência de
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instalações, reordenamento da rede escolar, distribuição geográfica
e a gestão do financiamento comunitário. Estes critérios
permitiram constituir três fases iniciais de intervenção. A fase 0,
encarregue de quatro escolas a desenvolver em 2007. A fase 1,
encarregue de vinte e seis escolas no ano de 2008. E a fase 2,
encarregue de cento e trinta escolas nos anos de 2009 e 2010.

A dissertação enquadra-se no grupo de investigação
ESCOLAS: Complexidade e Interpretação com o intuito de
abordar as intervenções realizadas ao abrigo do PMEES, a norte e
centro de Portugal que resultou em setenta e quatro escolas. Neste
sentido, e pertinente à temática em questão, foi feita uma análise
às intervenções integradas no grupo provenientes de uma herança
pavilhonar 3x3. A análise pretende seguir a lógica do capítulo
interior, sendo que o tema passará às intervenções e alterações
definidas no contexto. Desta forma, a análise resume-se em onze
escolas intervencionadas e listadas seguidamente. Da primeira
fase, nenhuma intervenção a norte ou centro de Portugal, era
proveniente de escolas pavilhonares 3x3.

As escolas que se integram na Fase 2, são a escola secundária
de Caldas das Taipas (040), Guimarães, Braga, da autoria do
arquiteto Pedro Mendo. A escola secundária de Lousada (044),
Lousada, Porto, da autoria do arquiteto José Carvalho Araújo. A
escola secundária de Rio Tinto (049), Gondomar, Porto, da
autoria do arquiteto Rui Mealha. A escola secundária Inês de
Castro (052), Vila Nova de Gaia, Porto, da autoria do arquiteto
André Santos. E a escola básica e secundária Ferreira de Castro
(056), Oliveira de Azeméis, Aveiro, da autoria do arquiteto
Virgínio Moutinho. E as escolas respetivas à Fase 3, são a escola
básica e secundária Castelo de Paiva (111), Castelo de Paiva,
Aveiro, da autoria do arquiteto Nuno Sampaio. A escola
secundária de Felgueiras (123), Felgueiras, Porto, da autoria do
arquiteto Virgínio Moutinho. A escola secundária do Castêlo da
Maia (126), Maia, Porto, da autoria dos arquitetos José Araújo
Carvalho e Joel Moniz. A escola secundária de Canelas (137),
Vila Nova de Gaia, Porto, da autoria do arquiteto André Santos.
A escola secundária da Gafanha de Nazaré (149), Ílhavo,
Aveiro, da autoria do arquiteto José Manuel Soares. A escola
básica e secundária de Oliveira de Frades (157), Oliveira de
Frades, Viseu, da autoria dos arquitetos António Gonçalves e
Joana de Brito.



4.1. Envolvente Urbana

Recapitulando, a história da arquitetura nacional, o
edifício escolar foi perdendo a sua responsabilidade no desenho
da cidade e na conformação do espaço público. No início do
século XXI, os estabelecimentos caracterizavam-se pela
necessidade de uma reestruturação e requalificação da rede
escolar.

O PMEES colabora com esta temática, ambicionando a
reafirmação das escolas perante a cidade, dignificando a sua
simbologia pública e configurando novas condições para que as
instituições consigam responder às novas exigências
programáticas. Neste sentido, assiste-se a um (re)centramento
do edifício escolar, agora considerado equipamento público,
capaz de incrementar polos de desenvolvimento local, social e
cultural de cada comunidade.

No ponto de vista das intervenções no processo de
articulação entre o edifício escola e o espaço cidade, os projetos
exploram várias soluções, com diferentes estratégias.
Seguidamente, a análise irá seguir dois critérios.

O primeiro procura compreender a estratégia morfológica
do lote, no entendimento de que as intervenções são
provenientes de soluções pavilhonares caracterizadas pela
dispersão de pequenos volumes ao longo do lote. Neste sentido,
verificam-se duas abordagens. Intervenções que procuram a
unificação, tanto a nível funcional como físico, ou seja,
procuram responder com a possibilidade do utilizador ser capaz
de percorrer a totalidade das instalações pelo interior, sem a
necessidade de percorrer percursos exteriores. Para responder a
esta estratégia, soluções como a unificação total da construção
foram adotadas, ou a solução de revestir coberturas exteriores,
tornando-as interiores. A unificação da construção, reverte
soluções capazes de se afirmar uma nova frente urbana que
proporcionem um maior comprometimento com o desenho da
cidade. A segunda abordagem incorpora soluções em que o
projeto não altera a condição interior, mantendo a estratégia
dispersa pelo lote.

O segundo critério protagoniza a entrada como elemento
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afirmante ao desenho urbano. Duas abordagens são verificadas,
o uso da portaria que se articula com um redesenho urbano
capaz de responder às necessidade de um momento de entrada
e saída do estabelecimento. Ou uma estratégia de dignificar o
momento de entrada através da aproximação física da
construção ao limite do lote.

A análise apresentará as onze escolas, que se encontram
integradas no grupo de escolas intervencionadas ao abrigo do
PMEES, do norte e centro do país, provenientes da tipologia
pavilhonar 3x3. Cada escola apresenta uma seleção de imagens
capazes de ilustrar perspetivas do estabelecimento a partir do
exterior, ou perspetivas do interior capazes de ilustrar a
envolvente urbana. Integrará também duas plantas que
representa a composição anterior em comparação com a
intervenção.

O texto de cada escola estará organizado por cinco
parâmetros. Identificar a estratégia morfológica da composição
do edifício. Descrever as principais diretrizes da intervenção
desde a nomeação dos edifícios mantidos, demolidos,
implementados ao reconhecimento da integração de novas ruas.
Descrever a envolvente, onde a escola se insere. Quais são as
ruas que ladeia o lote. Reconhecer a visibilidade do
estabelecimento da partir do exterior. E, por último,
compreender o momento da entrada principal, e a estratégia
utilizada para reafirmar o edifício perante o contexto urbano.
Identificar das várias entradas secundárias.



Verifica-se a herança pavilhonar dispersa como estratégia
compositiva da morfologia da escola, os quatro pavilhões são
mantidos e cobertos por uma imagem contemporânea adaptada
à atualidade.

O foco da intervenção desenvolve-se do lado nascente do
terreno. A implementação de um novo edifício a norte afirma a
escola perante a cidade, através da sua proximidade com a rua
e da sua volumetria. A área desportiva passa a usufruir uma
identidade autónoma através do desenho de um arruamento
interior perpendicular à rua principal.

O edifício situa-se numa pequena vila, envolvida por uma
área caracterizada de serviços, afastada do centro. O lote
vizinho, a nascente, é integrado por um hospital, e a sul uma
estrada descaracterizada. A restante envolvente é ocupada por
blocos habitacionais. Resta a rua principal, onde se inserem as
entradas para o estabelecimento, rua Professor Manuel José

fig. 119_ (à esquerda) Implantação. O círculo vermelho identifica a entrada.
Escola secundária Caldas das Taipas, Guimarães. Antes da reabilitação.

fig. 120_ (à direita) Implantação, denota-se a tentativa de afirmação definindo
a implementação de um volume junto do limite da rua, onde se localiza a
entrada, no entanto, a composição dispersa mantém-se. As linhas a vermelho
apresentam o desenho dois novos arruamentos, um implantado de forma a
proporcionar autonomia à área desportiva, e outro de acesso à garagem que o
estabelecimento proporciona. Os círculos identificam as entradas, o círculo
vermelho a principal, e os vermelhos escuros mais pequenos, a entrada
secundária e a entrada para carros. Escola secundária Caldas das Taipas,
Guimarães. Após a reabilitação.

040 Escola secundária de Caldas das Taipas, Guimarães
(Braga).

Autor: arquiteto Pedro Mendo.
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Pereira, que dispõe de uma bifurcação, separada por elementos
vegetais, deste modo, possibilitando estacionamento e
proporcionando momentos de paragem organizado devido às
entradas e saídas da comunidade escolar.

Do ponto de vista de visibilidade da rua, a escola envolve-
se de elementos vegetais e muros gradeados, que fornecem à
comunidade escolar privacidade. No entanto, e devido à
implementação do novo edifício, a escola ganha rosto e
reafirma-se como peça simbólica no terreno.

O autor altera a localização da entrada principal, agora
enquadrada no novo edifício que beneficia tanto por uma
organização funcional da globalidade compositiva, como pela
imagem afirmante que este apresenta. O novo arruamento, para
além de albergar a entrada autónoma do pavilhão
gimnodesportivo, beneficia de uma entrada secundária
destinada a cargas e descargas com fácil acesso à cozinha e
cantina. Enquadra ainda um portão e um pequeno arruamento
para a entrada do parque de estacionamento que se localiza no
piso inferior.

fig. 121_ Fotografia da entrada para o
edifício principal, denotam-se os
elementos que separam os edifícios do
limite do lote, como o arruamento que
permite a circulação de carros para a
garagem, elementos vegetais e o
gradeamento. Escola secundária de
Caldas das Taipas, Guimarães. Após
a reabilitação.

fig. 123_ Fotografia da portaria,
ilustrando a afirmação do volume da
entrada. Verifica-se como um
elemento de transição da entrada do
portão à entrada do edifício principal,
enquadra um estacionamento de
bicicletas e um espaço para o porteiro.
Escola secundária de Caldas das
Taipas, Guimarães. Após a
reabilitação.

fig. 122_ Fotografia da rua Professor
Manuel José Pereira, perspetivando
um pavilhão da escola e o portão de
entrada viária. Escola secundária de
Caldas das Taipas, Guimarães. Após
a reabilitação.
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A intervenção na escola secundária de Lousada adota
uma estratégia unificadora do ponto de vista compositivo, no
entanto, a morfologia do lote escolar permanece igual. Ou seja,
a estratégia passou por edificar as galerias cobertas exteriores
aglomerando o edifício num todo, incluindo as funções
desportivas, numa tentativa de albergar os limites do terreno,
definindo-os e “abraçando” uma praça que se incorpora como o
momento de entrada onde convergem os percursos para as
diferentes funções.

Apesar da interligação física e funcional que o edifício
articula, a área desportiva possibilita o seu uso autónomo pela
forma como o desenho morfológico se enquadra. Os edifícios
existentes são mantidos pela essência volumétrica resultando
em pequenos dentes que se articulam com o espaço exterior
potenciando a sua relação.

A escola situa-se deslocada do centro do município, e a
sua envolvente próxima encontra-se descaracterizada com

fig. 124_ (à esquerda) Implantação. O círculo vermelho identifica a entrada
principal e o círculo bordô uma entrada secundária. Escola secundária de
Lousada, Lousada. Antes da reabilitação.

fig. 125_ (à direita) Implantação. Denota-se a estratégia de unificação de
massa construtiva no desenho da intervenção. O círculo vermelho identifica a
entrada da portaria, que recorre a dois percursos que distribuem para a entrada
principal do edifício e para a área desportiva. A entrada secundária integra, da
mesma forma, um percurso condutor à cozinha e áreas de serviço. Escola
secundária de Lousada, Lousada. Após a reabilitação.

044 Escola secundária de Lousada, Lousada (Porto).

Autor: arquiteto José Carvalho Araújo.
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pontuais habitações e pequenos serviços. Verificam-se duas
frentes de rua. A rua Alto da Boavista que articula um parque
de estacionamento, e a rua Doutor Mário Soares, caracterizada
por estacionamento em espinha e duas rotundas, que
condicionam as entradas das instalações.

A escola mantém-se afastada dos limites do lote
proporcionando privacidade à comunidade escolar. Do ponto de
vista exterior confere-se uma imagem afirmativa, face à
volumetria que define o lote, no entanto uma linguagem
discreta.

A intervenção mantém a localização da entrada com a
solução de portaria, seguem-se dois percursos que conduzem o
utilizador às diferentes funções. Integra ainda uma entrada
secundária com utilidade técnica de acesso à cozinha e
serviços.

fig. 126_ Fotografia do ponto de vista
da rua Doutor Mário Soares. Denota-
se uma certa privacidade que o
afastamento do edificado possibilita.
Escola secundária da Lousada,
Lousada. Após a reabilitação.

fig. 128_ Fotografia da praça que se
segue após a portaria, denota-se um
percurso superior que conduz à
entrada principal do edifício, e outro
que segue abrindo o espaço a uma
praça, que segue à área desportiva.
Escola secundária da Lousada,
Lousada. Após a reabilitação.

fig. 127_ Fotografia da portaria, que
enquadra o compartimento do
porteiro e um estacionamento de
bicicletas. Escola secundária da
Lousada, Lousada. Após a
reabilitação.
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O projeto contraria a condição difusa da solução anterior
e protagoniza a vontade de relacionar a escola com o tecido
urbano. O projeto de modernização intervém no sentido de
unificar o edifício escolar, agregando alguns dos edifícios
existentes, transformando as restantes galerias cobertas em
espaços interiores, deste modo a totalidade da circulação pode
ser percorrida pelo interior. O pavilhão gimnodesportivo
apresenta-se como exceção de identidade autónoma e sem o
recurso de galerias, localiza-se numa plataforma de cota
superior, e insere-se num núcleo exterior separado.

A ampliação da escola foi pouco significativa devido à
falta de espaço do lote. Foi implementado um edifício que
alberga a entrada e desenhado de forma a definir a rua. Os
quatro edifícios no fundo do lote foram agregados dois a dois,
separados pelo corredor central principal. Apenas um edifício
se manteve separado preservando a sua identidade
desfragmentada e pavilhonar.

A escola situa-se numa área habitacional da vila, fora do

fig. 129_ (à esquerda) Implantação. Verificam-se as três entradas, a principal
(círculo vermelho) e as duas secundárias (círculo mais pequeno, bordô).
Escola secundária de Rio Tinto, Gondomar. Antes da reabilitação.

fig. 130_ (à direita) Implantação. A localização das entradas mantêm-se. Pela
planta percebe-se uma forte relação com a malha urbana, as entradas
correspondem à abertura de uma rua (linhas azuis). O remate circundado
(círculo azul) é a peça fundamental para a sua visibilidade nas diversas ruas,
aproveitando os seus alinhamentos e reafirmando e dignificando a imagem da
escola. Escola secundária de Rio Tinto, Gondomar. Após a reabilitação.

049 Escola secundária de Rio Tinto, Gondomar (Porto).

Autor: arquiteto Rui Mealha.
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fig. 131_ Vista da escola a partir da
rotunda do Pinheiro, a norte do lote
escolar. Verifica-se uma linguagem
por um lado afirmativa face a
volumetria que define o lote, no
entanto, uma linguagem de descrição
face à cor e materialidade da fachada.
Escola secundária de Rio Tinto,
Gondomar. Após a reabilitação.

fig. 133_ Fotografia do edifício do
ponto de vista da porta de entrada que
se vira de modo diagonal face ao
alinhamento do passeio, repetindo a
situação da janela monumental o
edifício integra. Deste modo capaz de
albergar um número considerável de
alunos na entrada do edifício. Escola
secundária de Rio Tinto, Gondomar.
Após a reabilitação.

fig. 132_ Fotografia do ponto de vista
da rua Doutor José Luís de Araújo,
verifica-se a capacidade do edifício se
virar para esta direção através da peça
saliente. Escola secundária de Rio
Tinto, Gondomar. Após a reabilitação.

centro. O lote é caracterizado apenas por uma frente de rua e
zona habitacional, onde estão definidas as entradas. A restante
envolvente é circundada pelas traseiras de habitação, um
armazém de instalações eletromecânicas e terrenos por
construir.

A rua principal, a travessa Cavada Nova, é caracterizada
por estacionamento em espinha e duas passadeiras, facilitando
o acesso à entrada. Ao percorrer a rua, três momentos
caracterizam a sua frente, a sul, um muro gradeado que frenteia
a área desportiva, a entrada secundária com utilidade técnica e
acesso à cozinha e finalmente, no centro, o novo edifício que
define a rua principal. Este define e enquadra-se na parte curva
da rua e balança um corpo saliente ao edifício, integrado de
uma janela monumental, direcionado sobre a rua Doutor José
Luís de Araújo.

A entrada principal caracteriza-se pelo recuo de uma faixa
do lote, alargando o passeio acompanhado por uma pala, desta
forma garantindo a qualidade de um espaço abrigado e
confortável de transição entre a rua e o edificado, capaz de
albergar um grande número de alunos nos horários de entrada e
saída da escola.
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A intervenção da implantação da escola secundária
Inês de Castro seguiu a estratégia de unificar a circulação de
todo o edifício, mantendo apenas dois edifícios de forma
individual na composição, revestidos com um manto de
contemporaneidade de forma a dar coerência à globalidade da
composição.

A estratégia passa por ampliar e evidenciar a galeria
coberta, transformando-a numa espaço interior e distribuidor às
várias funções. Agregar os diversos pavilhões de forma a criar
espaços exterior organizados, consolidando a totalidade do
terreno.

O lote localiza-se numa área habitacional, entre duas
rotundas, caracterizado pela via de Cintura Interna e a escola
básica D. Pedro I (também de composição pavilhonar 3x3) a
nascente, a sul um campo de golf, e as restantes direções de
habitação e alguns serviços. A rua Quinta do Fojo apresenta-se

fig. 134_ (à esquerda) Implantação. O estabelecimento incorpora quatro
entradas, uma principal (círculo vermelho) duas, a norte, secundárias para o
pavilhão gimnodesportivo e outra como entrada comum secundária, e a
última com utilidade técnica, cargas e descargas. Escola secundária Inês de
Castro, Vila Nova de Gaia. Antes da reabilitação.

fig. 135_ (à direita) Implantação. A intervenção mantém a localização das
entradas. A entrada principal (círculo vermelho) é definida por uma portaria e
incorpora uma praça no interior do lote que tem como função um espaço de
transição confortável para albergar os alunos nos horários de entrada e saída
da escola. Escola secundária Inês de Castro, Vila Nova de Gaia. Após a
reabilitação.

052 Escola secundária Inês de Castro, Vila Nova de Gaia
(Porto).

Autor: arquiteto André Santos.
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como a rua principal onde a entrada principal se localiza,
disponível de estacionamento.Aescola dispõem de duas frentes
de rua, da rua Quinta do Fojo e da rua Entre Muros, e ainda um
troço da rua do Meiral.

Ainda que a composição esteja afastada dos limites do
lote, verifica-se a leitura afirmativa que a escola transmite do
ponto de vista da rua da Quinta do Fojo, tanto pela sua imagem
contemporânea como pela presença de um edifício (biblioteca)
que se destaca na composição, pela sua forma, pela sua cor e
pela sua implantação que contribui para desenhar a praça de
entrada.

Apesar da sua herança pavilhonar, e afastada dos limites
do lote, considera-se que a escola do ponto de vista da rua da
Quinta do Fojo retém presença e assume-se perante a cidade. Já
no ponto de vista da área desportiva, a escola apresenta uma
cota mais alta em comparação, o que permite uma certa
privacidade.

A escola mantém as quatro entradas originais.
A entrada principal que usufrui de uma portaria e um

redesenho interior em forma de praça para albergar os pontos
de encontro, já que a rua não o permitia, deste modo a entrada
usufrui uma maior intervenção do espaço interior.

No seguimento a noroeste da rua, uma entrada secundária.
E a norte, através do troço da rua do Meiral, um acesso
autónomo para a entrada do pavilhão gimnodesportivo e outra
entrada com utilidade técnica e permitindo aceder à zona de
cozinha e anexos.

fig. 136_ Fotografia do edifício da
biblioteca, a sua forma e cor destaca-
se perante a rua reafirmando e
dignificando o edifício escolar. Escola
secundária Inês de Castro, Vila Nova
de Gaia. Após a reabilitação.

fig. 138_ Fotografia da entrada
principal, que incorpora uma faixa
coberta confortável de transição
interior e exterior. Escola secundária
Inês de Castro, Vila Nova de Gaia.
Após a reabilitação.

fig. 137_ Fotografia que expõe a
relação do edifício da biblioteca com
o limite do lote, e a sua articulação
com a praça de entrada. Escola
secundária Inês de Castro, Vila Nova
de Gaia. Após a reabilitação.
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A intervenção da escola básica e secundária Ferreira de
Castro assume uma morfologia unificada, contrariando a sua
herança pavilhonar e dispersa, resultando em dois volumes
quarteirões unificados por dois volumes centrais.

Os edifícios quadrangulares são mantidos e unificados,
e o pavilhão antes retangular é demolido. A solução dispõem
ainda de uma área desportiva a sudoeste e um parque de
estacionamento a nordeste do lote.

A escola localiza-se num terreno deslocado do centro
de Oliveira de Azeméis, numa área completamente
descaracterizada e sem qualquer malha estruturante, ou sequer
planeamento. O lote encontra-se ladeado de terreno por
construir e as suas traseiras avizinham-se das traseiras de uma
praceta de habitação unifamiliar. A escola apresenta frente à rua
Doutor Silva Lima, esta caracterizada por estacionamento dos
dois lados e uma encosta que permite uma vista panorâmica.

fig. 139_ (à esquerda) Implantação. A escola incorpora três entradas, uma
principal no centro da composição (círculo vermelho) e duas secundárias em
cada um dos extremos do lote, uma para o pavilhão gimnodesportivo e outra
com utilidade técnica e de estacionamento viário. Escola secundária Ferreira
de Castro, Oliveira de Azeméis. Antes da reabilitação.

fig. 140_ (à direita) Implantação. A intervenção mantém a localização das
entradas, a entrada principal incorpora a portaria num desenho
contemporâneo seguido por umas escadas monumentais que direcionam o
utilizador à entrada do edifício principal. Escola secundária Ferreira de
Castro, Oliveira de Azeméis. Após reabilitação.

056 Escola básica e secundária Ferreira de Castro,
Oliveira de Azeméis (Aveiro).

Autor: arquiteto Virgínio Moutinho.
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fig. 141_ Fotografia que expõe a
relação anónima da escola com a rua
na sua envolvente. Escola secundária
Ferreira de Castro, Oliveira de
Azeméis. Após a reabilitação.

fig. 143_ Fotografia da entrada
principal, incorpora as escadas e uma
pala. Escola secundária Ferreira de
Castro, Oliveira de Azeméis. Após a
reabilitação.

fig. 142_ Fotografia da portaria da
escola e da sua articulação saliente
com a rua. Escola secundária
Ferreira de Castro, Oliveira de
Azeméis. Após a reabilitação.
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Neste sentido, a nova implantação posiciona-se
ambicionando uma consolidação urbana, apesar da
discrepância da envolvente. O estabelecimento, envolvido por
um muro gradeado, encontra-se a uma cota superior da rua
Doutor Silva Lima, facilitando a visibilidade do ponto de vista
da rua, marcando assim a sua presença e identidade escolar.

A entrada apresenta-se por uma solução de portaria que
marca a posição central da escola perante a rua, afirmando deste
modo a sua importância seguida por umas escadas de caráter
monumental. Verifica-se ainda mais dois portões, um em cada
lado do limite frontal do lote. Um destinado ao espaço
desportivo, e outro destinado à entrada para o estacionamento e
de utilidade técnica.



A intervenção para a escola secundária Castelo de Paiva
mantém a estratégia pavilhonar dispersa, revestindo os
pavilhões com uma imagem contemporânea mantendo a sua
identidade anterior.

Implementa um edifício em forma de L, posicionado junto
dos limites a norte e a nascente do lote, deste modo permitindo
uma melhor organização e articulação interior e exterior da
globalidade da composição. Os quatro edifício quadrangulares
são mantidos e, são propostos dois novos edifícios, que
correspondem à mesma lógica compositiva e formal, ou seja,
são implementados com a mesma forma, linguagem,
construção e nos mesmos alinhamentos no lote.

A escola situa-se num quarteirão deslocado do centro
do município, numa área caracterizada por serviços. A norte
situa-se a escola básica, a sudeste as piscinas municipais, e
ladeado por habitação pontual e serviços como cafés,
restaurantes e comércio local.

fig. 144_ (à esquerda) Implantação. A escola incorpora duas entradas uma
principal e outra secundária de acesso à área desportiva. Escola básica e
secundária Castelo de Paiva, Castelo de Paiva. Antes da reabilitação.

fig. 145_ (à direita) Implantação. A intervenção mantém a localização da
entrada principal, no entanto altera a entrada secundária, esta que incorpora
um parque de estacionamento viário, permite a entrada para o pavilhão
gimnodesportivo e ainda garante uma entrada de utilidade técnica. Escola
básica e secundária Castelo de Paiva, Castelo de Paiva. Após a reabilitação.

111 Escola básica e secundária Castelo de Paiva, Castelo de
Paiva (Aveiro).

Autor: arquiteto Nuno Sampaio.
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fig. 146_ Fotografia da entrada do
edifício principal. Verifica-se a
articulação do volume preto com o
muro de betão, que se enquadra numa
rampa direcionado à entrada. Escola
básica e secundária Castelo de Paiva,
Castelo de Paiva. Após a reabilitação.

fig. 148_ Fotografia do ponto de vista
da rua Strecht Vasconcelos. Verifica-
se a posição silenciosa e anónima em
que as instalações se enquadram, é
completamente impercetível do ponto
de vista desta rua que alberga a
entrada principal. Escola básica e
secundária Castelo de Paiva, Castelo
de Paiva. Após a reabilitação.

fig. 147_ Fotografia da portaria,
articulada com um espaço de
transição que alberga os alunos nos
horários de entrada e saída da escola.
A sua forma permite um maior
controlo de segurança. Escola básica
e secundária Castelo de Paiva,
Castelo de Paiva. Após a reabilitação.
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Três dos limites do lote, são definidos por frentes de
rua, o lado norte apresenta terrenos descaracterizados. Ao
percorrer o lote, elementos vegetativos e um muro gradeado
fornecem privacidade à comunidade escolar, assim como a sua
localização numa plataforma de cota inferior à da rua principal
da entrada. Nas traseiras da escola a situação difere, sendo que
a rua passa a enquadrar-se a uma cota inferior. O preto é
utilizado como cor discreta na sua composição, no entanto,
representativo de um elemento singular na área envolvente e
perante a comunidade.

A entrada principal do estabelecimento é marcada pelo
balanço do volume articulado com um muro que direciona o
utilizador desde a portaria. A segunda entrada de caráter técnico
e utilizada para proporcionar autonomia do funcionamento do
pavilhão gimnodesportivo, apresenta-se nas traseiras do
edifício principal, exatamente do lado contrário da entrada
comum.



A intervenção para a escola secundária de Felgueiras,
aposta numa estratégia de unificação dos corpos antes
dispersos, mantendo a área desportiva no local anterior, e
afastado tanto funcionalmente como fisicamente (pela distância
e diferença de cotas, estando a escola inferior) das restantes
funções.

A escola insere-se numa plataforma muito inferior à da
rua, neste sentido, e de forma a configurar um compromisso
entre as duas, a solução implementa um edifício longitudinal, à
mesma cota da rua e apoiado nos pavilhões preexistentes, que
não só impede que a leitura desfragmentada anterior seja
percetível, como organiza o lote com uma frente definida. Os
restantes elementos agregam-se e formam uns dentes que
permite organizar o espaço exterior e de transição.

O lote situa-se numa área caracterizada por serviços, como
a escola básica, um centro desportivo, e área habitacional
pontual, fora do centro, relativamente perto de um acesso à

fig. 149_ (à esquerda) Implantação. A escola incorpora apenas uma entrada, a
principal (círculo vermelho), pois a entrada secundária para o pavilhão era
feira pelo terreno vizinho que corresponde à escola básica. A solução
apresentava uma disposição arbitrária e sem adaptação à topografia. Escola
secundária de Felgueiras, Felgueiras. Antes da reabilitação.

fig. 150_ (à direita) Implantação. A dificuldade da intervenção passa pela
diferença de cotas que a plataforma do estabelecimento apresenta perante a
rua, sendo esta muito superior. A solução incorpora uma entrada secundária
para o pavilhão gimnodesportivo. Escola secundária de Felgueiras,
Felgueiras. Após a reabilitação.

123 Escola secundária de Felgueiras, Felgueiras (Porto).

Autor: arquiteto Virgínio Moutinho.
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autoestrada. A escola, faz frente apenas com uma rua, rua
Doutor Manuel Faria e Sousa, caracterizada com parque de
estacionamento uma passadeira e elementos vegetais. A
nascente localiza-se a escola básica, e a restante envolvente
encontra-se por desenvolver com uma área extensa de
elementos verdes.

O edifício longitudinal caracteriza-se como o elemento que
reafirma a presença do estabelecimento.

Devido às dificuldades de conjugar as diferenças das cotas,
a entrada foca-se em interligar a cota da rua ao edifício, integra
uma portaria que se destaca perante a leitura total e que usufrui
da sua saliência. A portaria articula-se com umas escadas que
direcionam à entrada do edifício principal. A solução integra
uma entrada secundária destinada ao pavilhão gimnodesportivo
e de utilidade técnica.

fig. 151_ Fotografia do ponto de vista
da rua Doutor Manuel de Faria e
Sousa. Verifica-se a conexão que o
edifício escolar articula com a cidade,
a portaria posiciona-se de forma
saliente deste modo reafirmando a sua
presença. Escola secundária de
Felgueiras, Felgueiras. Após a
reabilitação.

fig. 153_ Fotografia do ponto de vista
do interior à cota baixa. Verifica-se a
proeminência que a entrada possui. O
edifício longitudinal apoia-se aos
pavilhões existentes que mantêm a
sua leitura desfragmentada. Escola
secundária de Felgueiras, Felgueiras.
Após a reabilitação.

fig. 152_ Fotografia do ponto de vista
da rua Doutor Manuel de Faria e
Sousa da entrada secundária ao
pavilhão gimnodesportivo. Esta
entrada não possui a mesma
dificuldade em comparação à entrada
principal pois o pavilhão beneficia da
mesma cota da rua. Escola secundária
de Felgueiras, Felgueiras. Após a
reabilitação.
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A intervenção para a escola secundária Castêlo da Maia,
mantém a estratégia pavilhonar dispersa, implementando novos
pavilhões que se articulam com os existentes e entre eles de
forma a criar percursos e circulação interior. Esta solução
beneficia de uma notável relação de interior e exterior,
organizando o lote de forma integrada.

O pavilhão a sul do lote foi demolido, e vários pavilhões
foram implementados. Todos os edifícios existentes foram
revestidos com desenho contemporâneo que preserva a sua
identidade e permitia fornecer uma coerência à totalidade das
instalaçoes. O pavilhão gimnodesportivo não foi
intervencionado, este é partilhado com a escola básica que se
situa a poente.

A escola situa-se num lote com três frentes, perto do
centro da freguesia. Os terrenos envolventes encontram-se por
desenvolver. Face à descaracterização da envolvente o
estabelecimento sobressai, no entanto permanece inalterado
face ao desenho descomprometido com a cidade, ladeado por

fig. 154_ (à esquerda) Implantação. A escola incorpora a entrada principal
(círculo vermelho) e uma entrada secundária (círculo bordô, mais pequeno)
de utilização técnica. Escola Secundária do Castêlo da Maia, Maia. Antes da
reabilitação.

fig. 155_ (à direita) Implantação. A localização das entradas mantêm-se,
assim como a composição desfragmentada, descomprometida com a
envolvente. Escola Secundária do Castêlo da Maia, Maia. Após a
reabilitação.

126 Escola secundária do Castêlo da Maia, Maia (Porto).

Autor: arquiteto José Araújo Carvalho e arquiteto Joel Moniz.
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fig. 156_ Fotografia do ponto de vista
da rua Professora Idalina São
Quelhas. Verifica-se a sua imagem
descomprometida perante a cidade,
que se apresenta descaracterizada.
Escola Secundária do Castêlo da
Maia, Maia. Após a reabilitação.

fig. 158_ Fotografia da praça da
entrada principal do edifício, este
incorpora elementos vegetais e um
estacionamento para bicicletas.
Verifica-se a articulação entre o
exterior e o edificado que permite o
desenho e interessante de espaços.
Escola Secundária do Castêlo da
Maia, Maia. Após a reabilitação.

fig. 157_ Fotografia da portaria e do
muro gradeado. A portaria incorpora
uma pequena pala, que permite abrigo
à comunidade escolar durante os
horários de entrada e saída da escola.
Escola Secundária do Castêlo da
Maia, Maia. Após a reabilitação.
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um muro gradeado e integrando elementos vegetais pontuais.

A entrada principal usufrui de uma portaria, situada norte
da rua Professora Idalina São Quelhas, e a sul na mesma rua,
um portão de acesso à área técnica, cozinha e depósitos de lixo.
A entrada para o pavilhão que permanece autónomo
fisicamente da escola, permanece inalterado na via Diagonal.



A intervenção da escola secundária de Canelas, adota
a estratégia de unificar os blocos já existentes, de forma a que
todas as funções possam ser percorridas pelo interior, à exceção
da área desportiva. No entanto, a nível morfológico, nem toda
a composição global deixou de possuir um caráter pavilhonar e
disperso, ou seja, certos blocos que formam mantidos não
perderam a sua forma original, apenas revestidos por uma
imagem contemporânea de forma a manter coerência imagética
na globalidade da composição.

Quatro pavilhões foram demolidos, o pavilhão
retangular e os três quadrangulares a norte, juntos ao limite do
terreno. Três pavilhões mantém o seu caráter pavilhonar e
independente, e outros três unificados e ampliados fisicamente.
O pavilhão quadrangular individual que se situa deslocado em
relação à composição global não foi intervencionado, mantendo
portanto a sua imagem existente.

O lote localiza-se a sul do centro da vila, rodeado de

fig. 159_ (à esquerda) Implantação. A totalidade da escola apresenta frentes
de rua, à exceção do pequeno canto a nascente do lote. Desta forma, os
acessos são facilitados, as instalações possuem de seis entradas na totalidade.
Escola secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia. Antes da reabilitação.

fig. 160_ (à direita) Implantação. A intervenção manteve a localização das
entradas, à exceção da entrada principal que foi ajustada funcionalmente,
enquadrada num recanto que permite a sua articulação com o espaço exterior
do terreno e a transição a uma praça que albergam os alunos nos momentos
de entrada e saída da escola. Escola secundária de Canelas, Vila Nova de
Gaia. Após a reabilitação.

137 Escola secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia
(Porto).

Autor: arquiteto André Santos.
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fig. 161_ Fotografia da portaria que
alberga um espaço para o porteiro e
um posto de informação. Verifica-se o
recorte exterior que desenha o espaço.
O edifício da biblioteca permite
destaca-se atrás permitindo afirmar o
estabelecimento como elemento
simbólico perante a cidade. Escola
secundária de Canelas, Vila Nova de
Gaia. Após a reabilitação.

fig. 163_ Fotografia a entrada
principal, integrada por uma pala que
permite albergar os alunos nos
horários de entrada e saída. Escola
secundária de Canelas, Vila Nova de
Gaia. Após a reabilitação.

fig. 162_ Fotografia do edifício da
biblioteca que se apresenta com uma
imagem de destaque, não apenas pela
cor, mas também pela sua forma, e
que se articula com a entrada principal
da escola. Escola secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia. Após a
reabilitação.
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habitação e serviços pontuais. A totalidade da escola apresenta
uma frente de rua.

A visibilidade da escola, na rua Delfim Lima é marcada
pela volumetria da biblioteca que, remata a estrada para o
edifício, e se articula com a portaria, criando deste modo um
ponto de encontro transitório, coberto e descoberto no interior
do lote. O exterior caracteriza-se por um parque de
estacionamento, que permite um ponto de encontro e paragem
nos horários de entrada e saída dos alunos.

Facilmente rodeado por rua, a escola apresenta seis
entradas. As duas entradas a sul do lote, na rua professor César
Morais são desconsideradas por apresentam-se como portões
do muro gradeado sem aparente função.

A entrada principal articulada com uma praça, à
semelhança da escola secundária Inês de Castro.

Uma entrada secundária de acesso restrito partilhada pelos
funcionários e docentes, a norte, pela rua Ville Langon.

E por fim, a entrada destinada à área desportiva, de modo
a que esta possa funcionar autonomamente, a poente pela rua
Engenheiro Abel Fiúza, na mesma rua integra-se uma segunda
entrada secundária.



A escola secundária da Gafanha da Nazaré integra-se
igualmente na geração de escolas pavilhonares de composição
dispersa, e a proposta do autor passa por implementar um
edifício único capaz de agregar os pavilhões existentes,
permitindo, desta forma percorrer todas as funções pelo
interior.

A nova proposta agrega portanto os três pavilhões
quadrangulares e o retangular formando um único edifício de
dois pisos. Numa perspetiva mais gráfica, podemos considerar
estes pisos como peças únicas, com formas diferentes que se
integram num puzzle, criando espaços exteriores com
identidades distintas. A articulação de cotas, estimula a
variação de espaços, num terreno plano e regular onde a escola
se integra.

Situa-se num quarteirão caracterizado por, habitação,
serviços pontuais e pela proximidade de uma autoestrada. O

fig. 164_ (à esquerda) Implantação. A escola apresenta duas entradas, uma
principal, que forma um semicírculo desenhado pelo espaço exterior, e uma
secundária para estacionamento e cargas e descargas técnicas, com acesso
próximo da cantina. Escola secundária Gafanha de Nazaré, Ílhavo. Antes da
reabilitação.

fig. 165_ (à direita) Implantação. A intervenção altera a posição da entrada
principal, mantém a localização da entrada secundária e acrescenta uma
terceira entrada destinada à área desportiva, permitindo desta forma o seu
funcionamento autónomo. Escola secundária Gafanha de Nazaré, Ílhavo.
Após a reabilitação.

149 Escola secundária da Gafanha de Nazaré, Ílhavo
(Aveiro).

Autor: arquiteto José Manuel Soares.
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lote apresenta três frentes urbanas. A rua Afonso de
Albuquerque onde se situa uma entrada secundária de utilidade
técnica e estacionamento viário. A rua Doutor JoaquimAntónio
Vilão caracterizada de estacionamento e uma ciclovia, onde se
situa a entrada principal. Esta rua possui uma segunda direção
que enquadra a terceira frente da escola, onde se localiza a
entrada destinada ao pavilhão gimnodesportivo.

A solução mantém-se igualmente afastada dos limites
do lote e descomprometida com a cidade envolvente, rodeada
por um muro gradeado.

A singularidade da intervenção assenta na alteração da
entrada, esta que se desloca ao antigo parque de estacionamento
de bicicletas. Denota-se a importância da cultura da bicicleta na
vila, deste modo, o arquiteto destaca a entrada principal com
uma cobertura exterior, integrada de um percurso de circulação
central com pé-direito mais alto, no centro, e inferior nas
laterais, caracterizadas do parque de estacionamento de
bicicletas.

fig. 166_ Fotografia da rua principal
integrante de uma ciclovia colorida.
Verifica-se a posição compositiva
descomprometida das instalações com
a rua. Escola secundária Gafanha de
Nazaré, Ílhavo. Após a reabilitação.

fig. 168_ Fotografia da galeria coberta
que marca a entrada, desta forma a
comunidade escolar pode abrigar-se
neste espaço durante os momentos de
entrada e saída da escola. Integra
ainda, separado visivelmente pela
diferença de pé-direito, o
estacionamento de bicicletas em cada
um dos lados, facilitando assim as
aglomerações neste espaço,
libertando a rua e a portaria. Escola
secundária Gafanha de Nazaré,
Ílhavo. Após a reabilitação.

fig. 167_ Fotografia da portaria que se
destaca pelo seu volume alto, integra
o posto do porteiro e um posto de
informações. Escola secundária
Gafanha de Nazaré, Ílhavo. Após a
reabilitação.
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157 Escola básica e secundária de Oliveira de Frades,
Oliveira de Frades (Viseu).

Autor: arquiteto António Gonçalves e arquiteta Joana Brito.

A intervenção para a escola básica e secundária de
Oliveira de Frades propõem a uniformização e interligação dos
elementos antes separados que constituíam uma escola
pavilhonar dispersa.

Aestratégia pretendia ampliar e requalificar as instalações,
num desenho unificado e organizado perante a cidade e resultou
numa solução constituinte de três edifícios, das quais ligações
cobertas os interligam, e que solucionam um desenho
articulado de exterior digno de recreio. Assim, o edifício
quadrangular foi demolido, e os restantes três aglutinados e
ampliados. O edifício das funções desportivas foi igualmente
amliado e modernizado.

O lote apresenta três frentes urbanas. A rua Nossa
Senhora dos Milagres com caráter de rua principal, incorporada
com estacionamento em espinha. A rua dos Professores, e a rua
Doutor Celso Cruzeiro, duas ruas descaracterizadas e sem

fig. 169_ (à esquerda) Implantação. A escola apresenta-se desfragmentada e
descomprometida na relação do seu desenho com a entrada. Escola básica e
secundária de Oliveira de Frades, Oliveira de Frades. Antes da reabilitação.

fig. 170_ (à direita) Implantação. A intervenção permitiu fornecer à
comunidade escolar uma composição organizada e articulada com o espaço
exterior. A localização da entrada principal foi mantida, e foram acrescentadas
mais três entradas secundárias, uma de utilidade técnica, outra destinada à
área desportiva, e a terceira acompanhante de um parque de estacionamento
para carros. Escola básica e secundária de Oliveira de Frades, Oliveira de
Frades. Após a reabilitação.
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fig. 171_ Fotografia do recorte na rua
que define a entrada, denota-se a
imagem e presença que a escola
transmite do ponto de vista da rua.
Escola básica e secundária de
Oliveira de Frades, Oliveira de
Frades. Após a reabilitação.

fig. 173_ Fotografia da praça de
transição que distribui para as várias
funções e que direciona à entrada
principal do estabelecimento. Este
espaço funciona também como
recreio. Escola básica e secundária
de Oliveira de Frades, Oliveira de
Frades. Após a reabilitação.

fig. 172_ Fotografia da portaria que
alberga uma área técnica, um espaço
para o porteiro, e um posto de
informação. A sua forma facilita o
controlo de segurança. Escola básica
e secundária de Oliveira de Frades,
Oliveira de Frades. Após a
reabilitação.

construção, pela sua envolvente.

A escola enquadra-se num terreno irregular, a rua Nossa
Senhora dos Milagres e a rua Doutor Celso Cruzeiro
apresentam uma diferença de cotas substancial, neste sentido, a
cota do estabelecimento apresenta-se de forma intermédia para
homogeneizar a solução. Ou seja, a escola do ponto de vista da
rua principal, apresenta-se a uma cota inferior, não deixando de
se afirmar perante a cidade.

A entrada principal articula-se com a cidade através de
uma portaria, que desenha duas linhas perpendiculares, criando
um pequeno triângulo no passeio que se destina ao momento de
paragem e de aglomeração de pessoas nos momentos de entrada
e saída dos alunos. Seguem-se umas escadas, que conduzem o
utilizador a um pátio central e à entrada principal do edifício.

A entrada destinada à área desportiva localiza-se na rua
dos Professores, a entrada técnica na rua Doutor Celso
Cruzeiro, e uma entrada secundária destinada ao corpo docente
integrada num estacionamento que abre mais a norte na rua da
entrada principal.



O ensino caracterizava-se por uma atitude passiva, e
expositiva, focada na figura do professor que protagoniza a
transmissão dos conhecimentos. A sala de aula é considerada a
unidade espacial determinante à aprendizagem formal como
modelo tradicional às práticas pedagógicas. Neste sentido, o
PMEES preconiza a necessidade de uma reorganização espacial
dos espaços e funções com base em alterações dos ideais de
ensino, ao desenvolvimento de ummodelo ativo e exploratório que
obriga a repensar a sala de aula enquanto espaço exclusivo à
transmissão das matérias. Por outras palavras, a reformulação
pedagógica pressupõe uma reestruturação e reorganização
arquitetónica das escolas existentes, baseadas numa perspetiva que
ultrapassa a reabilitação dos estabelecimentos degradados.

O programa pretendia articular o ensino formal e o informal,
visando a formação de alunos capazes de desenvolver o
pensamento crítico e estimulando uma aprendizagem autónoma e
permanente. A resposta aposta na descentralização da sala de aula,
criando novos espaços informais e multifuncionais que
possibilitem atividades fora da sala de aula, fomentem a interação
social e proporcionem condições a um processo de aprendizagem
mais flexível. Neste sentido, foram integrados espaços para estudo
individual e de grupo no programa, assim como espaços para áreas
extra curriculares, clubes ou zonas expositivas. Procedeu-se à
valorização simbólica e arquitetónica da biblioteca, fomentando a
sua utilização pela comunidade e deste modo divulgar a prática de
aprendizagem, assim como os espaços de circulação. O conceito
de learning street é implementado, e a integração de mesas e
cadeiras em espaços comuns, desde modo incentivando a
aprendizagem constante.

A aproximação tecnológica é igualmente importante,
disponibilizando internet e o seu acesso em todas as salas de aula.
Assim como a divulgação da cultura científica e tecnológica,
apelando aos trabalhos experimentais. Deste modo é necessária a
intensificação das áreas destinadas a essa prática como,
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4.2. Organização Espaço-Funcional

Ver o capítulo 3.2. da Organização Espaço-funcional do Programa Especial de
Execução de Escolas Preparatórias e Secundárias.
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laboratórios e oficinas.
Os espaços funcionais apresentados pelo Modelo Concetual da

Parque Escolar (fig. 175) são:
A vermelho, os espaços representados pelo grupo A,

destinados à aprendizagem formal, que correspondem aos
conteúdos curriculares, são constituídos pelas salas de aula e
espaços destinados a aulas específicas como ciências, informática,
oficinas e artes. Estes espaços devem ser capazes de responder à
flexibilidade e adaptabilidade dos vários tipos de práticas
pedagógicas.

A amarelo, o espaço representado pela letra B, destina-se à
biblioteca, que pretende assumir uma forte centralidade simbólica
e arquitetónica.

A verde, as funções representadas pela letra C, destinam-se à
prática desportiva. Alberga um pavilhão gimnodesportivo, uma
sala de ginástica, vestiários e recintos exteriores cobertos e
descobertos, como um campo, pista de corridas e saltos. Estes
espaços devem ser utilizados pela comunidade exterior,
proporcionando um acesso exterior de identidade autónoma.

Os espaços a verde claro, representados pela letra D
constituem o núcleo da learning street, que proporciona a
aprendizagem informal e constitui o ponto de encontro da
comunidade escolar. Organiza e centraliza a sala de alunos, o
refeitório e bar, a sala polivalente e a loja de conveniência. A sala
de alunos tanto poderá ser uma sala de estudo de grupos, como
uma sala expositiva, devendo proporcionar mobiliário adaptado a
estudo, e condições para uma exposição temporária dos trabalhos
de alunos. O espaço de refeitório e bar, podem ser ou não
separados. Independentemente ambos devem assegurar espaços de
apoio e preparação, assim como a sua utilização polivalente
durante todo o horário escolar. A sala polivalente alberga a
realização de encontros, reuniões e eventos da comunidade escolar
e não escolar. Neste sentido, e devido à sua flexibilidade funcional,
o espaço deve corresponder à polivalência necessária, como por
exemplo o uso de uma bancada retrátil, assim como um acesso
independente a partir do exterior. A loja de conveniência alberga as
funções de papelaria, livraria e reprografia, funções de serviços,
portanto fará sentido que as mesmas se encontrem abertas à
comunidade não escolar.

A cinzento claro, letra E, destinam-se os espaços de receção e

fig. 175 _ Diagrama designado de
Modelo Concetual disponibilizado
pela Parque Escolar. Expressa a
articulação dos grupos funcionais pela
interseção de dois anéis, que os
agregam com base na sua natureza e
identidade, orientados pela
incorporação da learning street (esta
que se responsabiliza pela
organização física e funcional do
estabelecimento). O primeiro anel
define os grupos funcionais que
constituem os primeiros quatro níveis
hierárquicos da fig._174 e o segundo
anel constitui o quinto nível
constituinte de grupos funcionais que
naturalmente requerem um espaço
mais íntimo e afastado das áreas mais
públicas da escola.

fig. 174 _ Diagrama representativo
dos níveis de hierarquização
funcional do PMEES. O diagrama
apresenta os cinco níveis de
hierarquização dos vários grupos
funcionais, destacam-se os espaços
informais que compõem uma posição
central.



atendimento. Este grupo apresenta a imagem da escola ao
utilizador.

A cinzento escuro, letra F, destinam-se os espaços de gestão e
administração e apoio socioeducativo. Este núcleo alberga espaços
de direção como gabinetes e salas de reuniões, gabinete de apoio
ao estudante, tesouraria, contabilidade, cofre e arquivo.

A azul, letra G destinado os espaços dos docentes, constituídos
essencialmente por gabinetes, salas de reuniões, postos de trabalho
individualizados, áreas de atendimento aos encarregados de
educação, instalações sanitárias próprias e espaços de intervalo
dotado de mobiliário para descanso, e bar de apoio. Estes espaços
devem ocupar uma posição central no edifício, com rápido acesso
às salas de aula.

A cor de laranja, letra H, destinam-se os espaços dos
funcionários, constituídos por uma sala de pausa com apoio de
copa, vestiários e instalações sanitárias.

Por último, a azul esverdeado letra I, os espaços para a
formação de adultos composto por gabinetes de trabalho, salas de
reuniões e áreas de receção de atendimento, devendo estas,
posicionar-se num fácil acesso a partir do exterior da escola,
revelando uma identidade autónoma.

No ponto de vista das intervenções no processo de articulação
dos espaços de circulação e dos espaços funcionais, introduzida
pelo modelo concetual, os projetos exploram várias soluções, com
diferentes estratégias. Seguidamente a análise seguirá três
critérios.

O primeiro procura compreender o programa funcional com
base no Modelo Concetual da Parque Escolar, deste modo
avaliando a qualidade da composição arquitetónica. Verifica-se
que o programa é melhor compreendido quando se encontra
identificado individualmente nos diferentes grupos funcionais, no
entanto, os espaços singulares e de funcionamento específico
devem manter a sua autonomia. Neste sentido, pretende-se
compreender em que medida os projetos respeitam o modelo e de
que modo foram construídos os dois anéis no espaço de cada
escola. Verificam-se duas abordagens. As intervenções em que os
dois anéis são claramente legíveis, e as intervenções em que os
grupos funcionais se apresentam dispersos e, consequentemente,
com menor legibilidade.
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O segundo foca-se em perceber de que forma foi materializado
o conceito da learning street nas várias intervenções, ou seja,
compreender como é que o auditório, a sala polivalente, a
biblioteca e o refeitório se relacionam com a mesma. Este conceito
não foi implementado na totalidade das soluções, após a
identificação dessas escolas, entender de que forma é gerida a
implantação desses mesmos espaços.

Finalmente, compreender o espaço da biblioteca, como é que
ela assume um valor icónico ao contexto funcional e simbólico do
edifício escolar. Seja na condição central na composição global da
escola, seja na condição física capaz de se expressar e identificar a
partir do exterior do estabelecimento.

A análise apresentará as onze escolas, que se encontram
integradas no grupo de escolas intervencionadas ao abrigo do
PMEES, no norte e centro de Portugal, provenientes da tipologia
pavilhonar 3x3.

Cada escola apresentará uma planta que expõe o piso de
entrada de cada escola, uma linha azul apresenta a identificação da
learning street, e os dois anéis articulados do Modelo Concetual do
PMEES.

O texto de cada escola seguirá uma estrutura de cinco
parâmetros. Esclarecer os edifícios que foram demolidos e as
novas edificações, e identificar os vários espaços funcionais
conforme os vários pisos. Explicar de que forma os dois anéis do
Modelo Concetual da Parque Escolar se enquadram. Descrever as
circulações e identificar as várias hierarquias de distribuição.
Identificar a learning street e descrever a sua articulação com os
espaços do auditório, da sala polivalente, da biblioteca e do
refeitório. E, por último, descrever o espaço da biblioteca
conforme a composição global da escola, do seu interior e os seus
acessos.



040 Escola secundária de Caldas das Taipas, Guimarães
(Braga).

Autor: arquiteto Pedro Mendo.

Funcionalmente e fisicamente, o edifício organiza-se em
quatro núcleos. O edifício principal novo, que alberga a entrada,
permite a reorganização da globalidade do espaço escolar, deste
modo, clarificando os vários grupos funcionais. O novo edifício da
área desportiva (a antiga solução não dispunha de pavilhão). O
novo edifício dos laboratórios. E os quatro edifícios já existentes,
revestidos com um manto de contemporaneidade, que albergam as
funções letivas.

O edifício principal, identifica-se de maior relevo na
composição, compõem-se por três pisos. O piso da entrada alberga
as funções de secretaria, biblioteca e bar. O átrio destaca-se como
um elemento central que organiza o sistema de distribuição a partir
da entrada da escola. O piso inferior alberga as funções de cantina,
cozinha e funções de serviço e apoio aos funcionários (este piso
permite o acesso à área desportiva). E o piso superior que alberga
a sala dos docentes, a direção e a administração. A cobertura deste
edifício alberga ainda, um espaço aberto destinado às atividades de
astronomia que, devido à sua localização, é possível a sua
utilização fora do horário letivo estipulado.

O edifício das funções desportivas de um piso, situa-se no

fig. 176_ Planta do piso da entrada, verifica-se o edifício principal, bola vermelha
identifica a entrada, o edifício dos laboratórios, os quatro edifícios letivos, e
deslocado nas traseiras o edifício desportivo. Os retângulos expressam os anéis
representativos do modelo concetual do Parque Escolar. A linha azul não
representa a learning street, no entanto expressa a circulação distributiva dos
espaços não letivos. Escola secundária de Caldas das Taipas, Guimarães.
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piso inferior à entrada, alberga os balneários, arrecadações e o
pavilhão gimnodesportivo (de pé-direito duplo). Este edifício
partilha um espaço exterior articulado com a cantina, deste modo
centralizando a sua função social.

O edifício dos laboratórios funciona em três pisos, os três
albergam salas de aula específicas como as oficinas (no piso
inferior) e laboratórios de ciências, salas TIC e salas de artes (nos
restantes pisos).

E por fim, os edifícios para as salas de aulas regulares, que se
mantêm independentes, e se organizam por dois pisos (o piso da
entrada e o superior). Os vários núcleos são unificados por uma
galeria exterior coberta.

Neste sentido, a composição encontra-se estruturada
funcionalmente, sendo percetível a adaptação aos dois anéis.

As circulações podem ser interiores e exteriores devido à
composição desfragmentada do estabelecimento. A circulação
exterior mantêm-se como o sistema principal de distribuição pelos
diferentes edifícios e estende-se ao piso inferior de ligação do
edifício principal, o edifício dos laboratórios e o edifício
destinados à área desportiva.

Mantendo a circulação entre os diferentes edifícios pelo
exterior, conceito de learning street não é implementado, no
entanto, e devido à totalidade das funções não letivas se
posicionarem num único edifício, não houve essa necessidade,
estas articuladas por uma distribuição interior expressiva que
alberga o átrio de entrada.

A biblioteca encontra-se numa posição naturalmente central
de acesso imediato a partir do átrio de entrada, estabelece forte
relação com este devido ao pano transparente que articula. A sua
afirmação exterior verifica-se condicionada pelos valores impostos
da composição imagética coerente e contemporânea. Deste modo,
não se evidencia de forma simbólica da totalidade da composição,
sendo impercetível do ponto de vista exterior. A sua organização
interior não explora a tridimensionalidade espacial, compõem-se
em apenas um piso (piso da entrada) com uma forma retangular
neutra.

fig. 177_ Fotografia da circulação
exterior coberta que distribui para os
vários edifícios. Verifica-se a sua
centralidade, incluem uns bancos que
permitem a função de recreio. Escola
secundária de Caldas das Taipas,
Guimarães.

fig. 179_ Fotografia da articulação
transparente do átrio interior com a
biblioteca. Escola secundária de
Caldas das Taipas, Guimarães.

fig. 178_ Fotografia do átrio interior
que se estende a um corredor de
circulação interior, que distribui às
funções do piso principal. Escola
secundária de Caldas das Taipas,
Guimarães.

137



044 Escola secundária de Lousada, Lousada (Porto.)

Autor: arquiteto José Carvalho Araújo.

Funcionalmente, o edifício não se organiza por núcleos, ou
seja, os vários grupos funcionais organizam-se de forma diferente
à medida dos três pisos que o estabelecimento compõem. No
entanto, apesar da totalidade da composição ser unificada,
fisicamente é percetível uma organização em planta, com seis
núcleos, numa divisão bastante objetiva. Um novo edifício
longitudinal que alberga o átrio de entrada, permite interligar o
edifício destinado às atividades desportivas e os quatro edifícios já
existentes, dois destinados a funções letivas e outros dois que
albergam as funções não letivas.

O edifício longitudinal comporta três pisos. O piso da
entrada divide-se em dois grupos funcionais, a área administrativa,
direção e secretaria, e uma área destinada a laboratórios de
ciências. O piso inferior alberga o refeitório, a cozinha e espaços
de apoio aos funcionários e serviços. O piso superior é composto
por salas de aula regulares, distribuído por um corredor interior
central.

O edifício desportivo materializa-se no piso inferior, e
partilha um espaço exterior coberto com o refeitório. O edifício
compõem-se em apenas um piso.

Os quatro edifícios existentes compõem-se em apenas dois
pisos. Os dois edifícios quadrangulares albergam o auditório que
compõem pé-direito duplo e um espaço de cafetaria, e o segundo a

fig. 180_ Planta do piso da entrada. A articulação dos dois anéis não é clara,
devido à repartição funcional tridimensional que o edifício comporta pelos três
pisos. Apesar de não ser legível, é claro que o edifício estrutura os grupos
funcionais de forma racional . Os retângulos expressam os anéis representativos
do Modelo Concetual da Parque Escolar. A linha azul representa a learning
street, bem definida na composição. Escola secundária de Lousada, Lousada.
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biblioteca no piso da entrada e no segundo piso a sala dos
docentes. Os dois edifícios retangulares existentes, no piso da
entrada, comportam salas TIC e de artes visuais, no piso superior
albergam salas de aulas regulares.

Neste sentido, os grupos funcionais são estruturados de
forma racional, no entanto, e como se verifica na fig. 180, a
articulação dos dois anéis apresenta-se pouco legível.

Toda a circulação é feita internamente, com a exceção do
edifício destinado às práticas desportivas. Graficamente, a
hierarquia de distribuição é clara, o eixo vertical apresenta-se
como o principal, os eixos longitudinais apresentam-se os
secundários. Este esquema de circulação é feito no piso da entrada
e no piso superior.

A learning street define-se centralmente, capaz de albergar
todas as restantes funções, assegurando, deste modo a interligação
das funções da biblioteca e auditório a partir do piso de entrada.
Apesar de comportar a ideia de circulação, a sua largura permite o
seu uso para diferentes momentos capazes de albergar práticas de
aprendizagem informal, promovida pela integração dos cacifos, e
por proporcionar um conjunto de ambientes diversificados que se
integram na geometria deste espaço.

A biblioteca localiza-se centralmente, de acesso imediato
pelo átrio interior, de forte articulação com este devido ao pano
transparente que integra a entrada deste espaço. A sua imagem
exterior verifica-se condicionada pela integração de uma imagem
contemporânea que o edifício apresenta.

fig. 181_ Fotografia do átrio de
entrada interior que se entende à
learning street. Verifica-se a
polivalência que constitui este espaço,
devido à sua estrutura. Ao fundo é
percetível a sua articulação com a
entrada da biblioteca. Escola
secundária de Lousada, Lousada.

fig. 183_ Fotografia do espaço interior
da biblioteca, que se compõem em
apenas num piso, organizado de
forma neutra, permitindo a sua
polivalência sempre que necessário.
Escola secundária de Lousada,
Lousada.

fig. 182_ Fotografia da learning
street. Verifica-se a polivalência que
constitui este espaço, devido à sua
largura. Os cacifos apresentam-se
integrados na arquitetura. Escola
secundária de Lousada, Lousada.



049 Escola secundária de Rio Tinto, Gondomar (Porto).

Autor: arquiteto Rui Mealha.

Fisicamente e funcionalmente, o edifício de três pisos
estrutura-se por três núcleos, numa organização espacial
racionalizada e hierarquizada. Um novo edifício principal que
alberga a entrada, os seis pavilhões que foram mantidos e
modernizados, e finalmente os edifícios das atividades desportivas.

O edifício principal organiza-se em três pisos correlacionados
tridimensionalmente por um átrio central que se relaciona com
todas as funções não letivas, à exceção da área desportiva. O piso
da entrada incorpora a secretaria, a biblioteca e a sala polivalente.
O piso superior incorpora a área administrativa e a sala para os
docentes. E o piso inferior inclui a cantina, a cozinha, serviços e
espaços para os funcionários.

Os seis pavilhões que foram mantidos incorporam os
laboratórios, as salas de TIC, as salas de artes visuais, as salas de
aula regulares e ainda uma segunda sala polivalente, mais pequena
de apenas um piso, com caráter mais íntimo para outras atividades
letivas.

A área desportiva é dividida em dois edifícios. Um universo
que se localiza nas traseiras da solução, articula-se com um espaço
exterior próprio às atividades físicas. Um segundo edifício, que se

fig. 184_ Planta do piso da entrada. O desenho da learning street destaca-se
atípica, no sentido em que o conceito não responde às perspetivas programáticas
do PMEES.Adistribuição do corredor central destina-se apenas a funções letivas,
criando uma identidade exclusiva de conhecimento, à semelhança de uma
biblioteca mais informal. Por outro lado, o átrio central assume as valências
perspetivadas para a rua de distribuição, assegurando a correlação entre a sala
polivalente, a biblioteca, a sala do aluno, a loja do aluno e a cantina, tornando-se
deste modo numa learning square. Escola secundária de Rio Tinto, Gondomar.
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localiza deslocado da solução global, já existente e sem
intervenção, que possui um caráter mais independente e com uso
próprio à comunidade local fora do contexto letivo.

Neste sentido, apesar do anel um se apropriar de toda a
composição devido às áreas desportivas, o anel dois posiciona-se
de forma consistente pelos seis pavilhões. Neste caso, a sua
organização apresenta-se bem legível.

As circulações apresentam-se igualmente de forma
estruturada, articulada com os três pisos, desenvolve-se a partir do
átrio central, que naturalmente se apresenta como suporte da
estrutura compositiva global. O piso da entrada integra uma galeria
interior que se constitui como o elemento principal de distribuição,
com os quais estabelece braços de ligação transversais. O piso
inferior destaca-se pela circulação exterior coberta que de forma
semelhante ao piso da entrada distribui para as restantes funções.

Resumidamente, a escola integra uma praça central que se
estende para uma avenida, que por sua vez distribui para as ruas
transversais. Ou seja, a perfeita hierarquia dos espaços de
circulação.

A learning street que à partida corresponderia ao corredor
central de distribuição longitudinal definida pelo piso de entrada,
por uma construção coberta, e no piso inferior definido por um
espaço coberto exterior, neste caso não se aplica. A formalização
destes espaços não garante o conceito perspetivado pelo PMEES,
ou seja, não proporciona espaços destinados à aprendizagem
informal, nem incorpora a ligação entre os espaços da cantina, da
biblioteca, da sala polivalente, da sala e da loja do aluno. Essas
prerrogativas são asseguradas pelo átrio central, essas funções são
distribuídas ao longo do seu perímetro, deste modo, verifica-se que
as perspetivas programáticas do programa não correspondem com
as do autor, alterando a condição de rua para uma praça.

A biblioteca localiza-se num espaço central, e usufrui da
proximidade com a entrada e o átrio central, no entanto define-se
por um espaço íntimo que limita a condição simbólica e não
permite a sua identificação a partir do exterior. Organiza-se num
espaço fechado, recorrendo a uma claraboia para iluminação,
acentuando o sentido de intimidade.

fig. 185_ Fotografia do átrio central.
Este espaço afirma-se pela sua
tridimensionalidade, de pé-direito
triplo, que para além de configurar a
circulação interior no edifício,
assegura a comunicação visual e
acústica num pano vertical,
fomentando o cruzamento de relações
entre as várias funções não letivas nos
três pisos. Escola secundária de Rio
Tinto, Gondomar.

fig. 187_ Fotografia do corredor
central no piso inferior. Este espaço
permite uma partilha de distribuição
central para os espaços letivos e um
espaço de recreio coberto, controlado
e seguro. Escola secundária de Rio
Tinto, Gondomar.

fig. 186_ Fotografia do corredor
central no piso da entrada. Este espaço
resultou num contentor de largura
extensa, neste contexto, importa
referir que o autor previa a
incorporação de equipamentos
móveis fixos que se destinavam a criar
condições para momentos de
paragem, no entanto não se realizou,
foram mais tarde colocados
equipamentos móveis disponíveis.
Escola secundária de Rio Tinto,
Gondomar.



052 Escola secundária Inês de Castro, Vila Nova de Gaia
(Porto).

Autor: arquiteto André Santos.

Entende-se a reorganização funcional da escola, de dois
pisos, estruturada por quatro núcleos, funcionalmente.

O primeiro definido por dois volumes, que incorpora o
edifício da biblioteca e auditório de uma piso, e um segundo que
alberga as funções não letivas dispostas em dois pisos. O primeiro
piso destina-se à cantina, cozinha, secretaria, espaços de serviço e
de apoio aos funcionários. O segundo piso destina-se à área
administrativa e à sala dos docentes.

O segundo núcleo, de dois pisos, destina-se às funções
letivas, as salas de aula regulares e as salas de aula específicas
como por exemplo os laboratórios de ciências.

Um terceiro, localizado perto da biblioteca, que apresenta
um pavilhão existente, deslocado do núcleo principal letivo.
Alberga funções de salas de aula regulares de dois pisos.

E um último destinado às funções desportivas, de apenas
um piso, que incorpora um pavilhão desportivo, uma sala de
ginástica e os balneários e arrecadações.

Portanto, de uma forma racional, compreende-se que a
solução incorpora dois novos edifícios destinados a atividades não
letivas que se caracterizam como principais, os edifícios
existentes, resultantes da herança pavilhonar sem adaptação
funcional, agora destinam-se às atividades letivas e por fim os
edifícios das atividades desportivas que se situam de forma mais

fig. 188_ Planta do piso da entrada. A intervenção exemplifica perfeitamente o
ideal da learning street (linha azul) que se apresenta como premissa estruturante
à conceção do espaço escolar. Escola secundária de Inês de Castro, Vila Nova de
Gaia.
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afastada da composição global.

Deste modo, como se verifica na fig. 188, apesar da
articulação dos anéis se apresentar difusa, verifica-se legível, clara
e bem estruturada.

A estratégia de intervenção, claramente se caracteriza pela
aglomeração física da composição, através da circulação interior
que se estabelece de forma hierarquizada.

A distribuição central assenta fortemente sobre o conceito da
learning street, desenhado de forma pouco linear, capaz de
proporcionar diferenças de espaços que permite à comunidade
escolar a sua apropriação a variadas funções. O espaço dispõe
ainda de equipamentos móveis fixos e equipamentos para afixar
elementos. As restantes circulações de caráter secundário são
projetadas com menor intensidade e posicionam-se de forma
transversal à central que assume a linha estruturante. Revela-se
uma situação particular na aglutinação dos edifícios letivos
existentes, que determinam uma circulação em anel que envolve
um pátio central exterior.

A biblioteca localiza-se de forma central e formaliza a
praça exterior da entrada. Facilmente reconhecível pelo exterior,
este espaço corresponde perfeitamente às expectativas enunciadas
no PMEES, procurando recentrar fisicamente e simbolicamente o
espaço representativo do conhecimento.

fig. 189_ Fotografia da learning
street. Verifica-se a variação de
espaços que o corredor incorpora
articulado com mobiliário fixo e
amovível. Ao fundo denota-se a cor
vermelha caracterizante do espaço da
biblioteca e auditório. Escola
secundária de Inês de Castro, Vila
Nova de Gaia.

fig. 191_ Fotografia da fachada
principal. O edifício da biblioteca
estabelece uma relação privilegiada
com a rua principal de acesso,
destacando-se sobre o protagonismo
da entrada que se encontra recuada.
Escola secundária de Inês de Castro,
Vila Nova de Gaia.

fig. 190_ Fotografia da circulação de
caráter secundário. Esta perspetiva
confirma a herança pavilhonar que
este edifício advém, verifica-se a
circulação em torno da caixa de
escadas central, articulada com um
lanternim quadrangular. Escola
secundária de Inês de Castro, Vila
Nova de Gaia.



056 Escola básica e secundária Ferreira de Castro, Oliveira de
Azeméis (Aveiro).

Autor: arquiteto Virgínio Moutinho.

Fisicamente, a escola divide-se em dois núcleos, a nova
implantação é caracterizada por dois grandes volumes que se
instalam em torno de dois pátios. No entanto, essa repartição não
se atribui aos grupos funcionais. Ou seja, os núcleos funcionais são
organizadas pelos dois pisos, o piso da entrada é na sua maioria
incorporado com funções não letivas, e o piso superior é exclusivo
às funções letivas.

O autor pretende anular o anonimato dos espaços
caracterizante da tipologia pavilhonar, preconizando uma solução
estruturada e hierarquizada do ponto de vista da organização
funcional.

No piso zero, o primeiro núcleo é caracterizado pela
secretaria, área administrativa, salas de aula regulares e salas de
aula específicas. O segundo núcleo incorpora a biblioteca, a sala
dos professores, duas salas de aula regulares, duas salas de aula
específicas, o auditório, a cantina, a cozinha e espaços de apoio aos
funcionários. O piso superior, nos dois núcleos, alberga as salas de
aula regulares, salas de aula específicas, instalações sanitárias e
espaços de apoio aos laboratórios.

Verifica-se pela fig. 192, que a articulação dos anéis se
apresenta pouco clara, devido ao facto de os grupos funcionais se
estruturarem de forma tridimensional.

O sistema de distribuição é estruturado a partir do átrio
central tanto em planta como verticalmente, de pé-direito duplo

fig. 192_ Planta do piso da entrada. A articulação dos dois anéis não é clara,
devido à repartição funcional tridimensional que o edifício comporta pelos dois
pisos. Escola básica e secundária Ferreira de Castro, Oliveira de Azeméis.
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que incorpora a entrada e umas escadas de caráter principal. Os
vários corredores são implementados e ramificados de forma a
acompanhar as várias funções, sem um sistema organizado próprio
e sem hierarquia.

Portanto, entende-se que o conceito de learning street não
é implementado.

A biblioteca é integrada de forma central, ao lado do átrio
de entrada, estabelece relação com a fachada principal que se
integra na linguagem global da imagem, ou seja do ponto de vista
do exterior é irreconhecível. O seu interior é organizado de forma
linear, as janelas têm um formato atípico, são enquadradas em
pequenos volumes salientes, deste modo a biblioteca para além de
proteger a luz direta criando um ambiente resguardado propício
para estudo, usufrui de privacidade da rua principal que evidencia
o seu caráter íntimo.

fig. 193_ Fotografia do interior da
biblioteca. Denota-se no fundo o
contacto que o espaço estabelece com
o átrio principal através do pequeno
pano transparente. Escola básica e
secundária Ferreira de Castro,
Oliveira de Azeméis.

fig. 195_ Fotografia do alçado exterior
do ponto de vista da portaria. Verifica-
se as janelas descritas no texto
correspondentes à biblioteca e à sala
dos professores, afirma-se uma
imagem descomprometida com o
interior. Escola básica e secundária
Ferreira de Castro, Oliveira de
Azeméis.

fig. 194_ Fotografia do corredor da
cantina. Este corredor apresenta-se
ligeiramente mais largo possibilitando
o estabelecimento de máquinas de
venda e equipamento de afixação de
material. Escola básica e secundária
Ferreira de Castro, Oliveira de
Azeméis.
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111 Escola básica e secundária Castelo de Paiva, Castelo de
Paiva (Aveiro).

Autor: arquiteto Nuno Sampaio.

A estratégia da intervenção assenta na implementação de
um novo edifício com a forma de um L que, para além de definir
os limites do terreno, abraça os restantes seis pavilhões que foram
mantidos e modernizados, integrando todo o espaço de forma
coesa e organizada. Deste modo, funcionalmente, o edifício
organiza-se em dois núcleos.

O novo edifício implementado em três pisos. O piso térreo
(piso de entrada) alberga as funções não letivas, a entrada
articulado com um átrio, a secretaria, área administrativa e sala dos
docentes, a biblioteca, o refeitório, cozinha e espaços de apoio aos
docentes e finalmente a área desportiva que alberga um pavilhão
gimnodesportivo, balneários e uma sala para ginástica. Os
restantes pisos albergam as funções letivas, salas de aulas
regulares e específicas. Os seis restantes pavilhões albergam as
salas de aula regulares e específicas, pequenas salas polivalentes.
Os dois últimos pavilhões (de maior dimensão) albergam no piso
zero as oficinas.

Como se verifica na fig. 196, os dois anéis articulam-se de
forma pouco clara, no entanto, os grupos funcionais organizam-se
tridimensionalmente, racional e coerente.

fig. 196_ Planta do piso da entrada. A organização funcional caracteriza-se
hierarquizada e objetiva, estruturada tridimensionalmente pelos três pisos. Escola
básica e secundária Castelo de Paiva, Castelo de Paiva.

146



O sistema de distribuição é hierarquizado e organizado
baseado na organização funcional, implementada pelo interior e
pelo exterior. À exceção da circulação central do edifício principal,
as circulações deste edifício promulgam-se secundárias nos pisos
superiores, distribuem às várias salas de aula, são espaços de
caráter íntimo com pouca luz e cacifos integrados na arquitetura. A
distribuição aos seis pavilhões, à semelhança do que existia, é feito
por uma galeria coberta que se articula com a entrada dos edifícios,
estes que por sua vez distribuem às funções de forma central.

A circulação central, identificada como principal
caracteriza-se pela learning street que se situa no piso zero de
edifício principal, fornece distribuição com a biblioteca, sala do
aluno e refeitório, estabelece forte relação com o espaço exterior
de recreio, e é capaz de fornecer variação de espaços para
aprendizagem informal derivado pela variação de larguras que este
corredor compõem.

A biblioteca não se apresenta próxima da entrada, no
entanto situa-se numa posição central em relação com a learning
street. O interior organiza-se de forma linear e estabelece forte
contacto com o exterior, derivado da saliência do volume em
articulação com a totalidade do edifício principal, deste modo
destacando a sua importância e reconhecendo a função a partir do
alçado traseiro.

fig. 197_ Fotografia do átrio principal
de entrada. Verifica-se um espaço
sóbrio, estabelece relação com o
exterior e com a galeria coberta que
distribui para os restantes pavilhões.
Escola básica e secundária Castelo
de Paiva, Castelo de Paiva.

fig. 199_ Fotografia do alçado traseiro
do edifício principal. Verifica-se a
saliência que o volume da biblioteca
estabelece, desta forma sendo
reconhecido o espaço pelo exterior.
Escola básica e secundária Castelo
de Paiva, Castelo de Paiva.

fig. 198_ Fotografia da learning street
e o acesso ao refeitório. Do lado
esquerdo verifica-se a entrada para
biblioteca e a relação que esta
estabelece com a learning street.
Escola básica e secundária Castelo
de Paiva, Castelo de Paiva.
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111 Escola secundária de Felgueiras, Felgueiras (Porto).

Autor: arquiteto Virgínio Moutinho.

A estratégia de intervenção, com base no projeto de tipologia
pavilhonar 3x3, assenta na reabilitação dos seis pavilhões
quadrangulares existentes, unificando os que se encontram frente a
frente, deste modo, resultando em três edifícios retangulares.
Assenta também na implantação de dois novos volumes, um
retangular à semelhança dos outros três, e um segundo que assenta
nos quatro volumes composto por um volume longitudinal
paralelo à rua principal e assegurando o seu acesso.

Neste sentido, a solução resulta num projeto com quatro
edifícios transversais, e um longitudinal pousado sobre estes. O
edifício transversal, de dois pisos, com mais afastamento alberga a
cantina, a cozinha e espaços de apoio aos funcionários no piso
zero, e no primeiro piso a área dos docentes, composto por uma
sala, gabinetes e instalações sanitárias. Os restantes três edifícios,
igualmente de dois pisos albergam as salas de aula regulares, as
salas de aula específicas e as oficinas. Finalmente o edifício
longitudinal, considerado como principal, de apenas um piso, que
alberga a biblioteca, a sala polivalente, a secretaria e área
administrativa. O edifício da área desportiva encontra-se
deslocado da restante composição, numa plataforma de cota
superior.

Deste modo, constata-se que os grupos funcionais
organizam-se em corpos separados e, de forma hierarquizada,
resultando, como se verifica na fig. 200, em dois anéis articulados

fig. 200_ Planta do piso inferior à entrada. Este caso apresenta-se como exceção
devido ao piso de entrada não apresentar funções letivas, logo o anel 2 não
comparece no esquema desse piso. Escola secundária de Felgueiras, Felgueiras.
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legível e clara.

Entende-se a organização funcional estruturada e
hierarquizada assim como a rede de distribuição. Os edifícios
transversais incorporam circulações transversais de caráter
secundário. A circulação entre esses edifícios é assegurada pelo
exterior cobertas pela posição do edifício principal.

O edifício principal incorpora a learning street que para
além de interligar as funções não letivas perspetivadas pelo
PMEES, articula-se com espaços de estar destinados à
aprendizagem informal interior e exterior através de varandas que
se estendem aos dois lados longitudinais do edifício.

A biblioteca articula-se com o átrio de entrada, onde se
integra o seu acesso. O interior organiza-se de forma linear e
estabelece contacto com a varanda, este espaço encontra-se
enquadrado na linguagem imagética dos alçados, ou seja
impercetível do ponto de vista do exterior.

fig. 201_ Fotografia da learning
street. Verifica-se a forte relação que
este espaço estabelece com o exterior
através da incorporação da
caixilharia. Escola secundária de
Felgueiras, Felgueiras.

fig. 203_ Fotografia da biblioteca,
estabelece relação com o átrio de
entrada através do pano envidraçado
que se insere na entrada do espaço.
Escola secundária de Felgueiras,
Felgueiras.

fig. 202_ Fotografia do ponto de vista
do exterior. A circulação entre os
edifícios artificiais é assegurada nos
dois pisos, o segundo piso através de
uma galeria. Escola secundária de
Felgueiras, Felgueiras.
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126 Escola secundária do Castêlo da Maia, Maia (Porto).

Autor: arquiteto José Carvalho Araújo e arquiteto Joel Moniz.

A intervenção caracteriza-se pela forte relação que o
edificado estabelece com o exterior, através da articulação com
pátios de recreio e o posicionamento dos edifícios existentes numa
malha em xadrez.

Funcionalmente, o edifício é estruturado verticalmente, ou
seja a separação e hierarquização dos vários grupos funcionais é
concebida entre os quatro pisos que o estabelecimento compõem.

O piso zero alberga a secretaria, a área administrativa, a
biblioteca, a cantina, a cozinha, espaços de apoio aos funcionários,
duas oficinas e os balneários da área desportiva. O segundo piso
alberga o pavilhão gimnodesportivo, a sala de ginástica, as salas de
aula regulares, as salas de aula específicas, gabinetes e a sala dos
docentes. O terceiro piso alberga apenas salas de aula regulares e
dois laboratórios. O quarto, e último piso, incorpora uma sala de
aula e dois laboratórios.

Deste modo, como se verifica na fig. 204, a articulação dos
dois anéis do Modelo Concetual apresenta-se pouco legível
justificado pela organização e estruturação dos grupos funcionais
de forma vertical.

A solução apresenta uma solução hierarquizada do sistema
de circulação igualmente por pisos interior e exterior. As
circulações dos três pisos superiores, estruturam-se pelo interior de

fig. 204_ Planta do piso da entrada. A articulação dos dois anéis é difusa pois a
organização funcional é feita verticalmente. Graficamente a learning street parece
óbvia, no entanto não se enquadra neste conceito por todo o seu percurso é feito
exteriormente. Escola secundária Castêlo da Maia, Maia.
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fig. 205_ Fotografia da circulação
exterior coberta, verifica-se que este
espaço quer ser interior pela sua
configuração, conferindo-lhe um
caráter de transição interior/exterior.
Escola secundária Castêlo da Maia,
Maia.

fig. 207_ Fotografia da entrada para a
biblioteca através da circulação
coberta. Nota-se pela porta opaca que
estes elementos não estabelecem
relação. Escola secundária Castêlo da
Maia, Maia.

fig. 206_ Fotografia a circulação
interior do segundo piso, estabelece
num lado contacto com o exterior e,
no outro lado enquadra os cacifos
diretamente na arquitetura. Escola
secundária Castêlo da Maia, Maia.
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forma difusa e de caráter secundário.

No entanto apesar da circulação do piso zero interligar
todas as funções chave não letivas, não se enquadra no conceito de
learning street, a circulação é exterior coberta e não integra
espaços apropriados para a aprendizagem informal. As circulações
dos restantes pisos estruturam-se de forma difusa e de caráter
secundário.

A biblioteca contribui para a materialização do pátio exterior
de entrada, deste modo localizado numa área central, e
irreconhecível a partir do ponto de vista do exterior, condicionada
pela integração de uma imagem contemporânea que o edifício
apresenta, numa imagem coerente e unificadora.



137 Escola secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia (Porto).

Autor: arquiteto André Santos.

A estratégia de intervenção da escola assenta na unificação
dos pavilhões quadrangulares existentes, de modo a que todo o
espaço possa ser percorrido pelo interior, salvaguardando e
fomentando a ideia de cheios e vazios na sua relação e articulação
com o exterior.

A composição é organizada em quatro pisos. O piso zero, da
entrada, alberga as funções não letivas, a biblioteca, a secretaria,
direção e sala dos docentes, a cantina, cozinha e áreas de apoio aos
funcionários, e a sala polivalente e loja do aluno. O piso superior
alberga salas de aula regulares, gabinetes e instalações sanitárias.
O piso inferior ao da entrada, menos um, incorpora as salas de aula
regulares e específicas e as oficinas. O piso menos dois alberga
salas de aula regulares e específicas e a área desportiva.

Como se verifica na fig. 208, a articulação dos dois anéis
Modelo Concetual da Parque Escolar é legível, sobrepostos sobre
a estrutura espacial da learning street.

O momento de entrada, precedido por uma praça, é composto

fig. 208_ Planta do piso da entrada. Verifica-se a legibilidade dos dois anéis, e a
learning street que estrutura todas as restantes circulações. Escola secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia.
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por um átrio em torno de um pátio exterior, este espaço assume-se
como o espaço central da escola, estabelecendo o sistema de
distribuição do edifício, estruturado e hierarquizado.

A learning street caracteriza-se como a circulação principal
distribuidora não só das várias funções chaves que perspetivam o
PMEES, como agregador das restantes circulações que interligam
os restantes espaços, assumindo-se como o elemento orientador e
estruturdor da solução. Procura diversidade e flexibilidade
espacial, incorporando momentos de estar e equipamentos móveis
fixos que fomentem a aprendizagem informal, deste modo,
desvinculando-se do típico espaço corredor.

A biblioteca posiciona-se de forma central e articula-se
com o pátio exterior da entrada, caracteriza-se como um elemento
de destaque tanto do espaço escolar como da frente urbana, deste
modo configura-se com uma cor e forma diferenciada capaz de
afirmar o edifício na envolvente urbana. Assim, esta identifica-se
como o “coração” da globalidade do espaço escolar.

fig. 209_ Fotografia da learning
street. Verifica-se pela imagem a
aglomeração dos alunos que usufruem
dos equipamentos móveis nos tempos
de intervalo. Escola secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia.

fig. 211_ Fotografia do exterior que
mostra a perspetiva da biblioteca do
exterior, verifica-se a imagem de
destaque que este espaço apresenta.
Escola secundária de Canelas, Vila
Nova de Gaia.

fig. 210_ Fotografia da learning
street. Este espaço incorpora ainda
equipamento para afixação de
informação. Escola secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia.

153



149 Escola secundária da Gafanha de Nazaré, Ílhavo (Aveiro).

Autor: arquiteto José Manuel Soares.

A estratégia de intervenção assenta na aglutinação dos
edifícios existentes, resultando numa solução unificada em que
todas as funções possam percorridas pelo interior, à exceção da
área desportiva. Do ponto de vista mais gráfico, pode-se considerar
estes dois pisos como peças únicas, com formas diferentes que se
integram como se tratasse de um puzzle, criando espaços exteriores
com identidades distintas.

A organização espaço funcional estrutura-se no piso de
entrada dividido em dois núcleos. O primeiro alberga as funções
não letivas, a biblioteca, a secretaria, administração, loja do aluno,
salas para clubes, a cantina que partilha as funções da sala
polivalente e a cozinha e espaços de apoio aos funcionários que
usufruem de um pátio exterior. Um segundo núcleo alberga as
salas de aula regulares e as oficinas.

O segundo piso alberga a área e sala dos docentes, salas de
aula regulares, artes visuais e TIC, e os laboratórios de ciências. A
área desportiva situa-se deslocada da restante composição.

Deste modo, verifica-se na fig. 212, a legibilidade dos dois
anéis do Modelo Concetual, organizando e estruturando os grupos
funcionais de forma concisa e racional.

As circulações apresentam-se igualmente de forma

fig. 212_ Planta do piso da entrada. Verifica-se, de forma expressiva, a
legibilidade dos dois anéis do Modelo Concetual da Parque Escolar. Escola
secundária da Gafanha de Nazaré, Ílhavo.
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estruturada, articulada com os dois pisos, desenvolve-se a partir do
átrio central, que naturalmente se apresenta como suporte da
estrutura compositiva global. O piso da entrada integra uma galeria
interior que se constitui como o elemento principal de distribuição,
caracteriza-se por uma largura maior em relação às restantes
circulações, e assegura a correlação com as funções da biblioteca,
cantina /sala polivalente e loja do aluno.

No entanto, não corresponde ao conceito de learning street
pois não proporciona espaços destinados à aprendizagem informal.

A biblioteca implementa-se numa posição central, usufruindo
de um volume saliente à composição que possibilita estabelecer
contacto com o exterior em três frentes. Verifica-se irreconhecível
do ponto de vista do exterior.

fig. 213_ Fotografia da circulação
central. A linearidade do espaço, sem
flexibilidade e variação, incapaz de
albergar momentos de aprendizagem
informal. Escola secundária da
Gafanha de Nazaré, Ílhavo.

fig. 215_ Fotografia da entrada para a
biblioteca, usufrui de um espaço
expositivo, que se articula com a
entrada transparente. Escola
secundária da Gafanha de Nazaré,
Ílhavo.

fig. 214_ Fotografia da circulação que
distribui às salas de aula. O espaço
configura um caráter secundário,
enquadra na arquitetura os cacifos.
Escola secundária da Gafanha de
Nazaré, Ílhavo.
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157 Escola básica e secundária de Oliveira de Frades, Oliveira de
Frades (Viseu).

Autor: arquiteto António Gonçalves e arquiteta Joana de Brito.

A solução, organizada em quatro pisos, fisicamente e
funcionalmente estrutura-se em dois núcleos.A implantação de um
novo edifício longitudinal que alberga as funções não letivas e um
segundo edifício, com a forma de um U, que resultou na
aglutinação dos três edifícios quadrangulares existentes, que
alberga as funções letivas.

O edifício longitudinal organiza-se em três pisos, o piso da
entrada alberga as funções de secretaria, administração e
biblioteca. O piso superior alberga salas de aula, laboratório e a
área dos docentes. O piso interior alberga a cantina, cozinha,
espaços de apoio aos funcionários e a sala polivalente.

O segundo núcleo estrutura-se em dois pisos, ambos
incorporam as salas de aula regulares e específicas.

A área desportiva situa-se deslocada da composição. A escola
incorpora ainda um quarto piso, subterrâneo, menos dois, que
alberga as oficinas. Tem acesso pelo edifício principal, no entanto
esse volume situa-se mais afastado da composição por motivos de
ruído.

Deste modo, verifica-se que os anéis do Modelo Concetual se
apresentam de forma legível, sendo os grupos funcionais
estruturados e separados fisicamente pelos vários corpos da
composição.

fig. 216_ Planta do piso de entrada. Verifica-se de forma legível os anéis do
Modelo Concetual da Parque Escolar. Escola básica e secundária da Oliveira de
Frades, Oliveira de Frades.

156



157

O sistema de circulação apresenta-se hierarquizado. O
edifício longitudinal alberga a circulação principal que se localiza
no piso menos um (inferior à entrada principal), e que para além de
albergar cacifos, mobiliário e estabelecer forte contacto com o
recreio exterior coberto, articula-se tridimensionalmente com os
dois pisos superiores, pois estes se organizam em galeria sobre este
espaço. À exceção do edifício longitudinal, circulação dos
restantes edifícios caracteriza-se mais íntima e secundária. A
solução integra ainda galerias exteriores e interiores que
correlacionam os dois núcleos.

O edifício longitudinal caracterizado como principal, não
integra o conceito de learning street preconizado pelo PMEES, por
não assegurar a interligação com os espaços de funções chave,
apesar de se integrarem todos no mesmo edifício.

A biblioteca articula o átrio de entrada e estabelece relação
direta com este, usufrui apenas de um piso, num desenho interior
linear. O formato diferente das janelas permite identificar um
desenho diferente da imagem geral dos alçados, no entanto não se
apresenta suficiente para ser reconhecível a partir do espaço
exterior.

fig. 217_ Fotografia da circulação
principal do edifício principal.
Verifica-se a forte relação com o
espaço de recreio coberto exterior.
Escola básica e secundária da
Oliveira de Frades, Oliveira de
Frades.

fig. 219_ Fotografia do espaço
exterior. Verifica-se a variação de
espaços de circulação entre os dois
núcleos. No terceiro piso incorpora
uma galeria interior que fornece
cobertura à galeria exterior no piso
inferior. Escola básica e secundária
da Oliveira de Frades, Oliveira de
Frades.

fig. 218_ Fotografia da circulação
principal do edifício principal.
Verifica-se a relação tridimensional
do espaço, incorpora cacifos que não
se encontram cacifos enquadrados na
arquitetura. Escola básica e
secundária da Oliveira de Frades,
Oliveira de Frades.



Este subcapítulo procura compreender as opções dos sistemas
construtivos e dos materiais que contribuem para o funcionamento
sustentável e eficaz dos estabelecimentos escolares. Entende-se
que as escolas pavilhonares 3x3 seguem um módulo base de uma
malha estrutural quadrada, em pórticos de pilares, vigas e lajes
maciças, que formalizam a conceção da tipologia .

As pré-existências afirmam-se persistentemente na
reabilitação de uma obra e, naturalmente, a estrutura de um
edifício define consequências rígidas e determinantes na
organização e compartimentação dos espaços. Esta condição
reflete-se com evidência nesta tipologia devido à sua malha rígida,
fortemente estruturada e pouco flexível.

Os objetivos do PMEES, neste contexto, focam-se na
requalificação das infraestruturas escolares que permitam fornecer
condições para as novas exigências pedagógicas. A interferência
dos sistemas infraestruturais necessários e exigidos para o
funcionamento do edifício, por parte do programa, influenciou
naturalmente, a conceção das várias intervenções, destacando-se
como um dos principais fatores no processo das reabilitações.

A análise segue dois critérios.
O primeiro pretende entender quais foram as estratégias dos

arquitetos na definição dos sistemas estruturais utilizados nas
intervenções, avaliando a sua relação.

Neste sentido, identificam-se dois tipos de soluções, as
intervenções que respeitam a essência dos sistemas estruturais
originais e que usam os mesmos princípios para construções novas
ou ampliações. Ou soluções que integram sistemas estruturais
diferenciados da solução original, optando por materiais e técnicas
de execução contrastantes e que identificam os dois tempos de
intervenção.

O segundo procura compreender as estratégias adotadas em
cada escola na criação das várias soluções para implementar e
enquadrar os sistemas infraestruturais, importa salientar fatores
como a acessibilidade aos sistemas assegurando o seu acesso para
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4.3. Sistemas Construtivos

Verificar o capítulo 3.3.139
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manutenção e a sua visibilidade que, naturalmente interferem com
a definição espacial e técnica dos estabelecimentos. Esta tipologia
caracteriza a introdução de sistemas de tratamento de ar nos
edifícios extremamente complexa, devido a saliência das vigas que
se constitui um obstáculo para a passagem das mesmas.

Neste sentido, verificam-se duas abordagens. As que
procuram neutralizar a presença das infraestruturas em
enquadramentos técnicos ou soluções construtivas como coretes,
tetos falsos ou pisos técnicos. E as que tiram partido desses
sistemas evidenciados de forma compositiva e estética nas
intervenções.

O texto de cada escola seguirá uma estrutura de quatro
parâmetros. A descrição da estratégia estrutural integrada na
reabilitação dos edifícios pré-existentes. A descrição da solução
estrutural adotada na implantação dos novos edifícios propostos e
nas ampliações. A identificação da localização da área técnica e,
por último reconhecer a estratégia de integração das infraestruturas
na solução e detalhar os espaços interiores considerados
pertinentes à análise.



040 Escola secundária de Caldas das Taipas, Guimarães
(Braga).

Autor: arquiteto Pedro Mendo.

fig. 220_ Fotografia do exterior dos
edifícios quadrangulares pré-
existentes. Verifica-se a corete
caracterizada como a pele saliente e
contemporânea que o edifício
incorpora. Escola secundária de
Caldas das Taipas, Guimarães.

fig. 222_ Fotografia de um espaço de
circulação. Verifica-se a sanca que
permite o acesso às infraestruturas
integradas no teto falso e pintadas a
preto, os radiadores e os sistemas de
segurança caracterizam-se à vista.
Escola secundária de Caldas das
Taipas, Guimarães.

fig. 221_ Fotografia de uma sala de
aula. Na articulação do teto falso com
a parede verifica-se a sanca que
permite o acesso aos sistemas. Escola
secundária de Caldas das Taipas,
Guimarães.

A estratégia de intervenção desta escola resume-se à
reabilitação dos quatro edifícios existentes quadrangulares, e a
implementação de um novo edifício que alberga as funções
principais. A estrutura dos edifícios pré-existentes foi respeitada e
mantida, e adota igualmente uma organização espacial que assenta
na modelação induzida pela estrutura.

O novo edifício implementado, integra uma estrutura com
lajes e pilares em betão armado, à exceção da cobertura do
pavilhão que é constituída por uma estrutura metálica. Apesar da
diferença de soluções que os edifícios comportam, foi adotada a
mesma linguagem em todos os espaços, neste sentido,
estruturalmente, considera-se que a estratégia construtiva
preconiza uma solução integrada e coerente.

Verifica-se que a área técnica se situa na cobertura,
camufladas pelo aumento da platibanda.

A intervenção encarrega-se de incorporar as infraestruturas
nos blocos existentes através da construção de uma corete em toda
a periferia exterior das paredes, composta por uns painéis que
forram a totalidade dos edifícios e que desenham uma nova
fachada ventilada. Esta corete cria condições para a
implementação do isolamento térmico e para a passagem de
tubagens pelo exterior dos edifícios, incluindo os tubos de queda
das águas pluviais, garantindo que a sua distribuição se desenvolva
de forma oculta à imagem do edifício.

No interior, a maioria dos espaços são revestidos com tetos
falsos perfurados para evitar a reverberação acústica e possibilitar
a invisibilidade das tubagens. No entanto integram, à vista, sancas
longitudinais que permitem a sua acessibilidade para manutenção,
estas são pintadas de preto que para além de conformar uma
linguagem estética torna as infraestruturas mais discretas.
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044 Escola secundária de Lousada, Lousada (Porto).

Autor: arquiteto José Carvalho Araújo.

fig. 223_ Fotografia do espaço
exterior coberto. Verifica-se a
estrutura porticada característica da
tipologia pavilhonar. Escola
secundária de Lousada, Lousada.

fig. 225_ Fotografia da learning
street. O espaço incorpora um teto
falso incorporado por grelhas que
permite facilmente o acesso às
infraestruturas. Estes elementos
conformam toda a linguagem da
escola, no exterior e no interior, por
exemplo no corrimão da escadas
principais como se verifica na
imagem. Escola secundária de
Lousada, Lousada.

fig. 224_ Fotografia de um
laboratório. Verificam-se as grelhas de
ventilação assim como a viga saliente
no teto integradas numa imagem
uniforme íntima. Escola secundária
de Lousada, Lousada.

A estratégia de intervenção desta escola consiste na
agregação dos quatro edifícios existentes pavilhonares, e na
implementação de um novo edifício que agrega a solução ao
terreno.

Verifica-se que o conjunto edificado pré-existente incorpora
uma estrutura porticada, naturalmente, proveniente da tipologia
pavilhonar. No entanto, alterações foram realizadas de forma a
possibilitar a integração de certas funções que requeriam a abertura
vãos, como por exemplo, no edifício quadrangular que incorpora o
auditório, os pilares centrais forma demolidos, incorporando uma
estrutura metálica entre as paredes exteriores, para vencer a
totalidade do vão de vinte e um metros e sessenta centímetros. Os
restantes edifícios preexistentes, a escada central foi demolida e
reposicionada para o corredor principal, que permitiu aumentar a
disponibilidade das áreas úteis.

O edifício novo implementa-se vinculado aos elementos
estruturais originais numa atitude concetual e de uniformização
estrutural, neste sentido, implementa-se com regularidade métrica
e prolonga-a para o espaço exterior coberto.

Particularmente, a solução para a implementação dos
sistemas infraestruturais é protagonizada pelos sistemas de AVAC
que se assumem de forma evidenciada na imagem exterior e
contemporânea da escola. Por outras palavras, as infraestruturas
circulam pelo exterior agregados à fachada, numa estratégia
construtivamente menos intrusiva.

No interior, os espaços mais íntimos que se caracterizam
pelos espaços de aprendizagem, incorporam pontualmente as
grelhas de ventilação que distribuem pelo exterior . Os restantes
espaços incorporam uma grelha assumida que permite o acesso às
infraestruturas e integra a imagem global da escola numa estratégia
estética.



049 Escola secundária de Rio Tinto, Gondomar (Porto).

Autor: arquiteto Rui Mealha.

fig. 226_ Fotografia do espaço central
da escola, que para vencer os grandes
vãos usa a estrutura metálica como se
verifica na imagem. Escola
secundária de Rio Tinto, Gondomar.

fig. 228_ Fotografia de uma sala de
aula. As paredes integram um
lambrim em MDF pintado de cor
neutra, e nas faixas superiores das
duas paredes laterais, incorpora-se
uma superfície perfurada para o
controlo acústico. Escola secundária
de Rio Tinto, Gondomar.

fig. 227_ Confirma-se na cobertura as
várias máquinas que a escola
necessita para o seu funcionamento
nomeadamente os AVACS. Escola
secundária de Rio Tinto, Gondomar.

A proposta de intervenção nesta escola, estruturalmente
contempla atitudes distintas, os edifícios existentes são
reabilitados e mantidos com a sua estrutura inalterada, em pórticos
de pilares, vigas e lajes.

As novas construções integram uma estrutura metálica, que
incorpora elementos de betão pontuais. Esta estratégia construtiva
permitiu não sobrecarregar os edifícios existentes com os novos
elementos que os ampliam, e garantem a constituição de grandes
vãos sem apoios, essencial à construção da learning square e do
ginásio, e afirma uma construção de contraste identificável de dois
tempos.

Relativamente às infraestruturas, a sua integração na
conceção do projeto é total, ou seja, as infraestruturas apresentam-
se camufladas em quase toda a totalidade do edifício, no entanto,
foi integrada na cobertura uma área técnica visível a partir da
fachada em certas perspetivas.

Tendo em conta as características do sistema estrutural desta
tipologia, esta solução determina uma altura significativa do pé-
direito dos espaços, devido à incorporação dos tetos falsos e
fechados que escondem todos os caminhos de cabos e condutas,
em certas situações, como alguns espaços de circulação e cantina,
perfurado para reduzir a reverberação acústica. Nas salas de aula,
o teto falso não é perfurado, mas sim uma faixa superior nas
paredes, que segundo o autor proporciona uma maior absorção
acústica.

Para garantir o seu acesso aos tetos falsos foram dispostas
tampas de acesso.

Esta solução, embora não corresponder às exigências do
PMEES que preconiza uma solução com permanente
acessibilidade às infraestruturas, assegura uma caracterização
estética dos espaços mais convencional.
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052 Escola secundária Inês de Castro, Vila Nova de Gaia
(Porto).

Autor: arquiteto André Santos.

fig. 029_ Fotografia de um espaço de
circulação, caracteriza-se por
azulejos, material resistente, durável e
estético, permitindo a variação de
cores articulados com as várias
funções. Verifica-se uma grelha de
ventilação no canto inferior esquerdo,
e no topo situado no teto encontram-
se duas tampas de acesso às
infraestruturas distribuídas no teto
falso. Escola secundária Inês de
Castro, Vila Nova de Gaia.

fig. 231_ Fotografia de uma sala de
aula, que integra lambrins salientes de
placas de MDF que albergam as
infraestruturas, igualmente no teto
verifica-se o gesso cartonado
perfurado e uma tampa para garantir a
acessibilidade do sistema. Escola
secundária Inês de Castro, Vila Nova
de Gaia.

fig. 230_ Fotografia da learning
street, verifica-se a estrutura metálica
que compõem este espaço, coretes
revestidas de azulejos e ainda as
tubagens que se integram no teto à
vista. Escola secundária Inês de
Castro, Vila Nova de Gaia.

A proposta de intervenção nesta escola, estruturalmente
contempla atitudes distintas, por um lado a reabilitação dos
edifícios mantidos e a criação de novas propostas com as mesmas
atitudes compositivas e estruturais. Por outro lado, a implantação
de uma estrutura metálica que tem como função unificar toda a
composição.

Os edifícios existentes integraram a criação de uma pele
exterior em alvenaria simples de tĳolo que, para além de fornecer
o desempenho térmico necessário, garante uma maior estabilidade
construtiva e qualidade de acabamento.

Os novos edifícios seguem a mesma linha construtiva dos
existentes, constituídas por blocos de cimento e alvenaria de tĳolo.
O isolamento térmico é aplicado pelo exterior, rebocado e pintado
com cores neutras. A nova estrutura metálica, fornece ao edifício
uma lógica construtiva de contraste, caracterizada essencialmente
por panos transparentes, que segue em paralelo a linha de
pensamento funcional, pois este espaço constitui uma
funcionalidade diferente dos restantes, evidenciando-o na
globalidade da solução.

Relativamente às infraestruturas, o seu desenho integra-se na
conceção dos espaços, incorporando a área técnica na cobertura.

Verificam-se que os espaços mais íntimos de caráter formal
de aprendizagem, integram tetos falsos de gesso cartonado
perfurado para o controlo acústico. As salas de aula ainda
incorporam um lambrim de placas de MDF pintadas a cores
neutras, em algumas paredes salientes à restante parede, deste
modo albergando a passagem das infraestruturas camufladas.
Naturalmente que a integração de tetos falsos nos edifícios
existentes decorre de uma diminuição do pé-direito devido à
herança da tipologia. Os espaços mais informais integram as
infraestruturas no próprio desenho dos espaços.



056 Escola básica e secundária Ferreira de Castro, Oliveira de
Azeméis (Aveiro).

Autor: arquiteto Virgínio Moutinho.

fig. 232_ Fotografia do corredor,
verifica-se as infraestruturas apoiadas
em calhas metálicas ao longo do
espaço que distribuem
transversalmente para os espaços. A
variação entre cheios e vazios na nas
paredes sugere a integração das
condutas de ar. Escola básica e
secundária Ferreira de Castro,
Oliveira de Azeméis.

fig. 234_ Fotografia da biblioteca, que
incorpora numa parte da totalidade do
espaço o uso do teto falso que
incorpore as infraestruturas, este
desenho permitiu por um lado integrar
as infraestruturas sem que elas fiquem
à vista e criar alguma variação
espacial. Escola básica e secundária
Ferreira de Castro, Oliveira de
Azeméis.

fig. 233_ Fotografia da sala de aula
que integra um teto falso em gesso
cartonado perfurado e com tampos
para o seu acesso, as condutas de ar
resolvem o desenho do espaço à vista.
Escola básica e secundária Ferreira
de Castro, Oliveira de Azeméis.

A estratégia desta escola, focou-se na unificação física dos
pavilhões existentes, deste modo ampliações foram incorporadas
às pré-existências resultando num edifício único.

Resultante da condição tipológica original, houve a
necessidade da intervenção reaproveitar as alturas úteis dos
compartimentos. O projeto adotou com uma solução estrutural,
caracterizada pela utilização generalizada de paredes de betão
estruturais, por ser mais plástica e dar maior flexibilidade na
organização espacial em lugar da utilização original do sistema
pilar, viga e laje. O pavilhão gimnodesportivo incorpora uma
cobertura em estrutura metálica.

Reconhece-se uma solução de contraste dos sistemas
estruturais, ou seja, os diferentes tempos de construção são
identificáveis pelo interior. Verificam-se pilares extensos e paredes
de betão à vista, em espaços abertos e informais, e soluções mais
íntimas e formais nos espaços de ensino. Neste sentido, a
intervenção caracteriza uma estratégia construtiva baseada na
grande expressividade dos materiais. O betão contrasta com o
azulejo colorido dos lambrins, a pintura dos rebocos e tetos e o
piso em borracha pitonada.

A área técnica verifica-se visível na cobertura. As
infraestruturas são integradas no desenho da conceção do projeto
nos espaços informais, ou seja, o sistema de infraestruturas
incorpora-se visível do desenho arquitetónico dos espaços, devido
à necessidade de garantir um pé-direito apropriado os tetos falsos
foram integrados no mínimo possível deste modo não conseguindo
albergar as condutas de ar.

No entanto, em certos espaços como a sala dos docentes, as
áreas administrativas e a biblioteca espaços que são localizados
nas novas propostas de ampliação e que não incorporem o sistema
estrutural de pila e viga, todas as infraestruturas são incorporadas
em tetos falsos com sancas próprias para o seu acesso.
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111 Escola básica e secundária Castelo de Paiva, Castelo de
Paiva (Aveiro).

Autor: Nuno Sampaio.

fig. 235_ Fotografia do alçado dos
edifícios existentes revestidos a chapa
trapezoidal de aço galvenizado,
denota-se na cobertura a caixa saliente
da área técnica. Escola básica e
secundária Castelo de Paiva, Castelo
de Paiva.

fig. 237_ Fotografia de uma sala de
aula, verifica-se o teto falso perfurado
com grelhas de ventilação à vista.
Caracteriza um espaço neutro e mais
convencional. Escola básica e
secundária Castelo de Paiva, Castelo
de Paiva.

fig. 236_ Fotografia do átrio, integra o
teto falso perfurado e sancas
destinadas à iluminação. Escola
básica e secundária Castelo de Paiva,
Castelo de Paiva.

A intervenção consiste na reabilitação dos quatro edifícios
existentes quadrangulares, e na proposta de um novo edifício, em
forma de L que integra a composição no terreno. E ainda, a
implantação de mais dois edifícios quadrangulares no mesmo
alinhamento que as pré-existências mas, de dimensões
ligeiramente maiores.

A estrutura dos edifícios pré-existentes, que naturalmente se
definem por pórticos, foi respeitada, no entanto a escada central é
reintroduzida junto à fachada, criando deste modo um espaço de
circulação mais amplo e reorganizado. São revestidos com
isolamento térmico e a aplicação de uma chapa trapezoidal de aço
galvenizado preto, esta solução garante maior durabilidade e não
requer as periódicas ações de manutenção como pinturas.

O novo edifício adota uma solução construtiva de pilar e laje,
incorporado na mesma linguagem em todos os espaços, neste
sentido, estruturalmente, considera-se que a estratégia construtiva
preconiza uma solução integrada e coerente.

O pavilhão gimnodesportivo integra uma cobertura metálica,
com a incorporação de painéis solares.

As áreas técnicas localizam-se nas coberturas dos edifícios, a
partir do qual perfuram diretamente no interior, integradas numa
estrutura de perfis metálicos revestida a malha de aço, deste modo
impercetíveis pelo exterior.

A integração das infraestruturas na conceção do projeto é
total, ou seja, as infraestruturas apresentam-se camufladas na
generalidade do edifício, devido à incorporação dos tetos falsos e
fechados e perfurados para garantir o controlo acústico, com
sancas de luz visíveis, grelhas de ventilação e ainda tampos de
acessibilidade.



111 Escola secundária de Felgueiras, Felgueiras (Porto).

Autor: arquiteto Virgínio Moutinho.

fig. 238_ Fotografia do átrio de
entrada, os pilares em betão à vista
não só ajudam na separação de espaço
de estar e de circulação como
permitem o envolvimento da
comunidade com o espaço através da
afixação de material. Escola
secundária de Felgueiras, Felgueiras.

fig. 240_ Fotografia de um corredor,
as condutas de ar neste espaço
integram-se inteligentemente na
lateral, evidenciando o
enquadramento dos cacifos, é ainda
desenhada uma sanca que permite por
um lado a integração de sistemas de
circulação e a instalação das grelas de
ventilação. Escola secundária de
Felgueiras, Felgueiras.

fig. 239_ Fotografia de uma sala de
aula, verifica-se a conduta de ar à vista
completamente integrado no desenho
espacial. Escola secundária de
Felgueiras, Felgueiras.

A intervenção desta escola consiste na reabilitação e
aglutinação de quatro edifícios existentes quadrangulares, e na
implantação de mais dois edifícios no mesmo registo compositivo
e estrutural. E ainda a implantação de um novo edifício de apenas
um piso, pousado sobre os outros. Deste modo, a solução resulta
em quatro edifícios transversais à rua principal, de dois pisos
seguindo as componentes da solução inicial, e num edifício de
apenas um piso, longitudinal com uma imagem compositiva e
estruturalmente contrastante às pré-existências. Neste sentido,
para os edifícios transversais, o sistema construtivo é caracterizado
por pórticos de betão e lajes aligeiradas, as fachadas são revestidas
a ETICS e rebocadas a cinza claro.

O edifício longitudinal utiliza um sistema de betão com lajes
de betão pré-esforçadas e grandes envidraçados em alumínio e
vidro duplo. É ainda reforçado com um sistema em ferro numa
estrutura trelissada dupla. O interior, essencialmente o átrio, é
caracterizado pelos pilares em betão à vista que evidenciam o
desenho do espaço.

Verifica-se que a área técnica se integra nas coberturas dos
edifícios transversais e a rede de tubagens distribuídas por ductos
verticais.

No interior do edifício principal, as infraestruturas são
integradas em tetos falsos de gesso cartonado perfurado, os
elementos de segurança, os sistemas de iluminação, as grelhas de
ventilação e os tampos de acesso encontram-se à vista.

Os edifícios transversais, por seguirem a lógica construtiva
rígida e pouco flexível das pré-existências, a necessidade de
aproveitar as alturas úteis dos compartimentos deixa pouco espaço
à integração de tetos falsos capazes de albergar as condutas de ar,
neste sentido, são aprimoradamente assumidas nos espaços de
ensino. Já nos espaços de circulação encontram-se camufladas e
integradas com os cacifos.
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126 Escola secundária do Castêlo da Maia, Maia (Porto).

Autor: arquiteto José Carvalho Araújo e arquiteto Joel Moniz.

fig. 241_ Fotografia da cobertura onde
se situa visivelmente a área técnica.
Escola secundária de Castêlo da
Maia, Maia.

fig. 243_ Fotografia de um espaço de
circulação, denota-se o teto falso em
chapa metálica que permitem o fácil
acesso à rede de tubagens e controlar
a reverberação acústica. O espaço
enquadra uma expressão
contemporânea e coerente com a
restante composição. Escola
secundária de Castêlo da Maia, Maia.

fig. 242_ Fotografia de uma sala de
aula, incorpora um teto falso
perfurado, as grelhas de ventilação, os
sistemas de segurança, de iluminação
e tampos de acesso encontram-se
visíveis. Escola secundária de
Castêlo da Maia, Maia.

Verifica-se que a estratégia de intervenção desta escola
assenta na reabilitação de cinco edifícios existentes, quatro
quadrangulares e o retangular, e na implantação de novas
propostas que formalizam uma leitura compositiva da solução em
xadrez. Constata-se que a intenção do autor preconiza uma solução
uniforme e coerente compositivamente, imageticamente e
construtivamente.

Os edifícios existentes mantém a utilização original do
sistema pilar, viga e laje.

As novas implantações seguem a mesma lógica construtiva,
preconizando uma solução integrada, coerente e onde os tempos de
construção são impercétiveis.

Integra também a colocação as máquinas de tratamento do ar
nas coberturas, visíveis a partir de certas perspetivas do
estabelecimento.

A rede de infraestruturas distribui-se a partir de coretes e tetos
falsos, de modo a que estas não conflituem com a estética e
composição das funções mais formais.

Os espaços mais formais, como as salas de aula e a biblioteca,
incorporam um teto falso em gesso cartonado perfurado,
garantindo uma imagem mais convencional. Os sistemas de
segurança, de iluminação, as grelhas de ventilação, os radiadores e
os tampos de acesso às infraestruturas encontram-se à vista.

Os restantes espaços de caráter mais informal, integram tetos
falsos em chapa metálica perfurada e lacada, que permite o fácil
acesso às infraestruturas e garantem uma imagem mais
contemporânea e menos convencional.



137 Escola secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia (Porto).

Autor: arquiteto André Santos.

fig. 244_ Fotografia da learning
street, verifica-se a linguagem de
horizontalidade que estes sistemas
evidenciam. Escola secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia.

fig. 246_ Fotografia da biblioteca,
novamente neste caso, o desenho do
teto apresenta-se variado neste
sentido, permite a integração das
infraestruturas, camuflar as grelhas de
ventilação e proporcionar espaço um
sentido de centralidade. Escola
secundária de Canelas, Vila Nova de
Gaia.

fig. 245_ Fotografia de corredor, este
integra um teto falso a duas cotas, que
por um lado permite a passagem de
infraestruturas, e por outro separar
espacialmente os espaços de
circulação e de estar. Neste sentido, o
desenho das infraestruturas assiste na
conceção espacial apesar de
camuflado. Escola secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia.

Esta intervenção verifica-se muito semelhante à escola
secundária de Inês de Castro, estruturalmente a intervenção
contempla atitudes distintas tanto no desenvolvimento construtivo
como na integração das infraestruturas.

A composição organiza-se pela ampliação e reabilitação dos
edifícios existentes, pela implantação de novos edifícios, que
seguem as mesmas linhas estruturais numa solução coerente e
integrada.

Os edifícios existentes integraram a criação de uma pele
exterior em alvenaria simples de tĳolo que, para além de fornecer
o desempenho térmico necessário, garante uma maior estabilidade
construtiva e qualidade de acabamento. Os novos edifícios seguem
a mesma linha construtiva dos existentes, constituídas por blocos
de cimento e alvenaria de tĳolo. O isolamento térmico é aplicado
pelo exterior, rebocado e pintado com cores neutras.

A solução incorpora uma galeria interior coberta de panos
transparentes e de estrutura metálica. Deste modo, para além de se
caracterizar o elemento chave funcional e aglutinador da
composição, o seu destaque é evidenciado por uma estrutura
contrastante, que se reflete na identificação dos diferentes tipos de
construção.

A área técnica situa-se na cobertura.

As infraestruturas integram-se com o desenho à conceção dos
espaços em certas situações, apresentam-se camuflados por tetos
falsos ou coretes, justificados pela identidade dos espaços, por
exemplo nas salas de aula que exigem um desenho mais limpo e
neutro. Ou então, assumem a sua presença criando um espaço à
imagem destes sistemas, como por exemplo a Learning Street que
incorpora no teto um sistema de tubagens sustentados por chapas
de zinco, este desenho horizontal assiste e evidencia na ideia de
circulação que o espaço caracteriza.
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149 Escola secundária da Gafanha de Nazaré, Ílhavo (Aveiro).

Autor: arquiteto José Manuel Soares.

fig. 247_ Fotografia da cobertura,
onde se incorpora a área técnica.
Escola secundária Gafanha da
Nazaré, Ílhavo.

fig. 249_ Fotografia de um corredor,
verifica-se a saliência da parede onde
são integradas as condutas de ar que
garantem a ventilação dos espaços,
este desenho permite integrar cacifos
se necessário. Escola secundária
Gafanha da Nazaré, Ílhavo.

fig. 248_ Fotografia de um corredor,
que integra um teto falso de gesso
cartonado perfurado. É visível o
tampo que garante a acessibilidade às
infraestruturas. Escola secundária
Gafanha da Nazaré, Ílhavo.

A estratégia desta intervenção assenta na aglutinação dos
edifícios existentes compositivamente, linguisticamente e
construtivamente, resultando numa solução única.

Neste sentido, verifica-se que três blocos existentes foram
mantido com o sistema original de pórticos, pilar, viga e laje.

As ampliações seguiram a mesma lógica construtiva, com o
objetivo de dar coerência à composição. O pavilhão
gimnodesportivo incorpora uma estrutura metálica.

As infraestruturas são, na generalidade integradas na
conceção do projeto, em certos espaços apresentam-se camufladas
e em outras visíveis. A área técnica, situa-se na cobertura, visível
na fachada em certas perspetivas.

No interior, recorreu-se sistematicamente a tetos falsos que
integram a rede das tubagens e condutas recorrendo a gesso
cartonado, e em certos espaços, perfurados, de modo a garantir o
controlo acústico.

As salas de aula incorporam à vista no teto falso os sistemas
de iluminação, as grelhas de ventilação e tampos disfarçados que
garantem a acessibilidade às infraestruturas. A parede que fronteia
a janela, é revestida com contraplacados que para além de garantir
o controlo acústico permite a afixação de materiais na parede, esta
atitude fomenta a interação da comunidade escolar com o próprio
espaço. O pavimento é revestido com mantas vinílicas nas salas.

Esta solução, embora não corresponder às exigências do
PMEES que preconiza uma solução com permanente
acessibilidade às infraestruturas, assegura uma caracterização
estética dos espaços mais convencional.



157 Escola básica e secundária de Oliveira de Frades, Oliveira
de Frades (Viseu).

Autor: arquiteto António Gonçalves e arquiteta Joana Brito.

fig. 250_ Fotografia do espaço de
circulação, integra um teto falso de
estrutura metálica lacada, os
elementos de iluminação e grelhas
situam-se à vista. Escola básica e
secundária de Oliveira de Frades,
Oliveira de Frades.

fig. 252_ Fotografia de uma sala de
aula, integra nesta imagem uma corete
e um pilar no mesmo alinhamento
camuflado. Escola básica e
secundária de Oliveira de Frades,
Oliveira de Frades.

fig. 251_ Em momentos de exceção
verificou-se situações destas, conclui-
se que a passagem destas
infraestruturas não foram previstas
para o projeto, deste modo ficando à
vista. Escola básica e secundária de
Oliveira de Frades, Oliveira de
Frades.

Recapitulando, a intervenção assenta numa intencionalidade
de unificar os edifícios antes fragmentados, resultando em três
núcleos, um edifício em forma de U que aglutina os três edifícios
existentes, um segundo núcleo novo que incorpora um edifício em
L, e o pavilhão gimnodesportivo.

Verifica-se que o conjunto edificado existente incorpora uma
estrutura porticada, naturalmente, proveniente da tipologia
pavilhonar.

Tanto as novas ampliações como o novo edifício proposto
seguem os mesmos princípios estruturantes da solução original,
numa malha regular de pilares vigas e lajes, à exceção de certos
espaços que devido à sua função requerem vãos maiores. O
edifício desportivo dispõem de uma cobertura em estrutura
metálica, como se encontra na generalidade das intervenções.

A solução incorpora a colocação de máquinas de tratamento
do ar nas coberturas, escondidas pelo aumento da altura da
platibanda. Portanto, confirma-se que a intenção do autor era
camuflar as infraestruturas de modo a que estas não conflituem
com a estética e a composição do estabelecimento.

O sistema das redes de infraestruturas integram-se na sua
totalidade na conceção do edifício, sendo deste modo desenhados
espaços como coretes, espaços técnicos e tetos-falsos para
camuflar estes sistemas.

A totalidade da escola é composta por tetos falsos. Para as
circulações, salas de oficinas e instalações sanitárias, foi utilizado
uma solução de grelhas metálicas lacadas que permitem o fácil
acesso e manutenção das infraestruturas. As cozinhas e anexos, foi
utilizado um teto falso em PVC. Os restantes espaços incorporam
uma solução de gesso cartonado perfurado para o controlo
acústico, integram à vista as grelhas de ventilação e tampos que
permitem o seu acesso.
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Recapitulando o que foi referido no capítulo três, verificam-
se que as escolas da tipologia 3x3, designadas de uma natureza
tipificada apresentam todas a mesma expressão arquitetónica,
numa tentativa de apressar o tempo histórico de construção e
responder à urgência de uma rede escolar consistente.

O PMEES vem a enfatizar a importância de valorizar o
edifício escolar, com o objetivo de dignificar a sua presença
perante a paisagem local, e desenvolver reabilitações que
assegurem a continuidade da sua identidade, defendendo a imagem
da escola como um lugar de integração social e afirmativo da
comunidade, evidenciado esse fator pela escolha do reabilitar, em
vez de construir de raiz.

Preservar a identidade de um edifício escolar engloba
preservar os valores originais que formularam a comunidade no
passado e integrar referências dos valores atuais, na procura de um
novo equilíbrio de contribuições dos diferentes tempos para um
novo resultado coerente.

Claramente que, independentemente da estratégia adotada
nas várias intervenções, os projetos fundamentam-se nas
características das pré-existências em diferentes vertentes, desde a
relação com o contexto urbano, as características construtivas e
espaciais, ao estado de degradação, ao significado simbólico
perante a comunidade envolvente ou mesmo aos recursos
necessários para a gestão.

Constata-se que esta tipologia de escolas não se integram em
valores considerados tradicionais e de valor patrimonial, no
entanto, a análise pretende perceber os diálogos que se
estabelecem nas intervenções entre os edifícios existentes, as
ampliações e as novas implementações.

A análise segue dois critérios.
O primeiro procura reconhecer se as intervenções escolhem

preservar a identidade pavilhonar original, tanto no interior como
no exterior.

O segundo, intimamente intrínseco com o primeiro, pretende
compreender que tipo de diálogo os edifícios existentes e novos
articulam. Neste sentido, verificam-se as soluções que

4.4. Expressão Arquitetónica



correlacionam duas imagens diferentes, percetível na solução os
dois tempos de construção. E as soluções que procuram fornecer
uma imagem global e homogeneizada, seguindo uma lógica única
e coerente.

O texto de cada intervenção seguirá quatro parâmetros. A
identificação da estratégia imagética da solução. A descrição da
expressão arquitetónica dos edifícios existentes pelo exterior. Das
suas ampliações. E por último, reconhecer a lógica imagética do
interior.
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040 Escola secundária de Caldas das Taipas, Guimarães
(Braga).

Autor: arquiteto Pedro Mendo.

fig. 253_ Fotografia dos alçados dos
edifícios preexistentes. Verifica-se a
imagem contemporânea dos edifícios,
no entanto a sua identidade pavilhonar
mantém-se. Escola secundária de
Caldas das Taipas, Guimarães.

fig. 255_ Fotografia a entrada da
escola. Salienta-se a coerência
imagética do edifício principal com os
existentes, pelos alinhamentos físicos
e da posição das janelas que estes
comportam. Escola secundária de
Caldas das Taipas, Guimarães.

fig. 254_ Fotografia do interior de um
edifício preexistente. Verifica-se a
imagem contemporânea dos edifícios,
no entanto a sua identidade pavilhonar
mantém-se. Foram utilizados
lambrins de MDF tanto nos espaços
de circulação como nas salas de aula
pintados com várias cores. Escola
secundária de Caldas das Taipas,
Guimarães.

A estratégia desta escola assenta em manter a identidade
pavilhonar tanto na imagem exterior da escola como na
formulação espacial que ela compõem.

Os edifícios quadrangulares existentes são mantidos na sua
formulação fragmentada, revestidos com um manto de
contemporaneidade, uma segunda pele que lhe configura uma
imagem renovada e integrada com a globalidade da composição.
Esta pele é constituída por uma fachada ventilada de painéis de
naturocimento sustentados por uma estrutura metálica, integra
ainda um embasamento inferior com cerca de um metro em betão
aparente pintado.

O novo edifício apresenta-se diferente tanto em escala como
na sua formalização. Compõem um alçado de reboco pintado a
branco, fornecendo por um lado uma imagem anónima de forma a
não conflituar com os painéis de naturocimento. E por outro lado,
uma imagem contrastante pela sua composição horizontal. É de
salientar os alinhamentos entre o edifício novo e os blocos
existentes, reforçando a coerência global dos dois tempos de
intervenção.

No interior, a intervenção seguiu a mesma lógica imagética
de contemporaneidade. Usufrui, do uso da cor para diferenciar
espaços e na tentativa de criar várias sensações.

O edifício das práticas desportivas incorpora uma imagem de
natureza diferente, evidenciando por um lado a sua posição traseira
de acesso autónomo pela comunidade local e por outro a sua
função distinta.



044 Escola secundária de Lousada, Lousada (Porto).

Autor: arquiteto José Carvalho Araújo.

fig. 256_ Fotografia do edifício novo
da intervenção. O alçado configura a
membrana exterior saliente que
uniformiza a composição, e
inferiormente repete a métrica
estrutural dos edifícios existentes
típico das escolas pavilhonares.
Escola secundária de Lousada,
Lousada.

fig. 258_ Fotografia da loja do aluno,
que se materializa com a rede que se
caracteriza o elemento principal
unificador da imagem da intervenção.
Verifica-se a mesma situação no teto.
Escola secundária de Lousada,
Lousada.

fig. 257_ Esta fotografia configura
uma situação onde a membrana
exterior se torna autónoma do edifício
potenciando e organizando os espaços
exteriores. Escola secundária de
Lousada, Lousada.

A estratégia para esta escola assenta em aglutinar os edifícios
existentes e incorporar um novo que define o limite traseiro do lote
e abraça o espaço exterior. Reconhece-se que a ideia de projeto
desta intervenção foca-se numa intenção unificadora, que se
verifica tanto na composição do edificado como na imagem final
assumida integrada numa lógica contemporânea.

Deste modo, incorpora uma nova membrana que percorre
exteriormente a totalidade dos edifícios, sendo impercetível as
construções originais das novas. Esta nova membrana é
materializada por uma estrutura metálica, preenchida por uma rede
de metal, os sistemas das tubagens do AVAC e ainda situações
pontuais que integram escadas de emergência. Os edifícios são
pintados de preto que permite reduzir a sua presença salientando as
infraestruturas como os elementos primordiais da afirmação
imagética da escola.

Esta rede, naturalmente, adquire um maior relevo e acentua a
perceção da sua independência em relação à construção, e de facto,
em certas situações este sistema se torna autónomo da construção
configurando espaços exteriores em articulação com o edificado.

Estruturalmente o novo edifício é implantado com aspetos
característicos das preexistências através da formalização dos
pórticos estruturais que se materializam para o recreio coberto, e
visíveis a partir do exterior. Este desígnio comprova a ideia
principal de um edifício único coerente e contemporâneo, que
podia ser ainda evidenciado pela expectativa não realizada do
autor de considerar a estrutura como suporte de floreiras,
resultando numa imagem final construída pela vegetação natural.

O interior segue a mesma lógica imagética do exterior. O uso
do preto é sobressaído em quase todos os espaços à exceção dos
espaços letivos que, requerem ambientes neutros que fomentem a
aprendizagem. A rede de metal transpõem-se igualmente para o
interior sendo evidente em nos tetos falsos, nos corrimões das
escadas ou ainda na conformação dos balcões das cantinas.
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049 Escola secundária de Rio Tinto, Gondomar (Porto).

Autor: arquiteto Rui Mealha.

fig. 259_ Esta fotografia traduz as
diferentes situações de linguagem que
o alçado comporta. No fundo situa-se
a nova construção que marca uma
posição de contraste com os restantes
que esboçam uma imagem que
seguem os valores da solução anterior.
A caixa saliente cinzenta, representa
ampliações necessárias para
corresponder ao programa. Escola
secundária de Rio Tinto, Gondomar.

fig. 261_ Nesta relação entre a galeria
e os edifícios, importa referir que a
galeria independentemente da sua
imagem autónoma, resulta
condicionada pela presença dos
edifícios existentes, contém grandes
panos transparentes que permitem
refletir os edifícios, anulando o
contraste e favorecendo a relação de
continuidade e coerência. Escola
secundária de Rio Tinto, Gondomar.

fig. 260_ Verifica-se a imagem
contemporânea que a fachada
transmite em contraste com a imagem
da implantação original. Escola
secundária de Rio Tinto, Gondomar.

A estratégia de intervenção desta escola, apesar da sua lógica
compositiva espacial de integrar e unificar o edifício, privilegia a
identidade individual dos edifícios existentes pavilhonares da
tipologia em contraste com a implantação do novo edifício que
presenteia a fachada principal. Nesse sentido, foram colocadas em
diálogo duas realidades distintas que permitiram criar um conjunto
edificado complexo e globalmente coerente.

Os edifícios existentes foram ampliados, esta nova
construção foi contínua com a anterior, evocando a memória e a
identidade dos edifícios pré-existentes. Reafirmaram as suas regras
compositivas, mantendo globalmente a lógica anterior, e em
particular nos ritmos da relação entre os cheios e vazios nas
fachadas, que conservam a essência da estrutura compositiva. São
desenhados com um embasamento escuro em placas de cimento
que, para além da proteção com o contacto com o solo, define um
contraste visual, de textura e cor que se estende à totalidade dos
edifícios (existentes e novos), é uma solução que contribui para
afirmar aquele sentido de unidade e coerência global da nova
escola.

Existiu casos em que os edifícios foram ampliados com
corpos salientes, seguem as mesmas regras compositivas de forma
a proporcionar, a essas partes, um sentido de integração, no entanto
com um revestimento diferente, evidenciando a configuração
imagética contemporânea.

As construções novas assumem uma independência
morfológica relativamente aos edifícios existentes, no entanto é
possível reconhecer que alguns valores da identidade original
foram respeitados, como por exemplo, o seguimento dos mesmos
alinhamentos. Claramente que assumem uma imagem
contemporânea digna do seu tempo, demarcando um contraste
com os existentes seja pelos materiais ou pela galeria aérea ou
ainda pelas motivações urbanas em que o edifício principal
assenta, descritas no subcapítulo da Envolvente Urbana.



052 Escola secundária Inês de Castro, Vila Nova de Gaia
(Porto).

Autor: arquiteto André Santos.

fig. 262_ Esta imagem confirma a
intencionalidade do autor uniformizar
toda a linguagem do edifício
integrando as diretrizes e valores da
tipologia original, enquadra ainda
soluções pontuais diferenciadas como
o desenho das pequenas janelas que
correspondem ao espaço das
instalações sanitárias. Escola
secundária de Inês de Castro, Vila
Nova de Gaia.

fig. 264_ Fotografia do teto da entrada
da biblioteca, verifica-se o espaço
diferenciado no sentido de lhe atribuir
um valor simbólico recomendado
pelo o PMEES, este desejo permitiu
ao autor caprichar dignamente que se
reverteu na própria linguagem do
exterior. Escola secundária de Inês de
Castro, Vila Nova de Gaia.

fig. 263_ Esta imagem incorpora
situações de exceção em que foi
necessário por um lado neutralizar a
imagem diferenciada dos alçados
atrás, e por outro garantir o
sombreamento adequado aos espaços
letivos. Escola secundária de Inês de
Castro, Vila Nova de Gaia.

Os edifícios existentes expunham uma imagem austera de
menor qualidade tanto a nível construtivo como a nível
compositivo, os materiais encontravam-se desajustados às novas
exigências legais e de conforto.

A intervenção foi projetada no sentido de unificar toda a
solução seja a nível compositivo, seja a nível linguístico. Neste
sentido, e de forma a adaptar a solução a uma expressão
contemporânea, os edifícios existentes foram revestidos como uma
membrana, composta visualmente por um reboco cinza e um
lambrim com lajetas de pedra, preservando a típica composição de
cheios e vazios nos alçados.

As ampliações respeitam a mesma leitura, procurando uma
imagem global coerente e unificada.

Os alçados usufruem de materiais neutros que correspondam
à linguagem da totalidade do edifício como estores metálicos, e
estruturas de sombreamento metálicas que compactuem com o
cinza da pedra e do reboco dos edifícios.

No entanto, existe uma situação de contraste e de destaque,
que é representado pelo edifício da biblioteca que para além de se
caracterizar por uma forma distinta, é rebocado a uma cor
chamativa, vermelho sangue de boi, e paralelamente integrada no
cinza da composição. Esta atitude permitiu ao espaço conformar
uma entrada e alçado digno de representar uma imagem de escola,
e por outro evidenciar o espaço da biblioteca como o coração da
aprendizagem, indicado pelo PMEES.

O interior formaliza-se nas mesmas características,
intenciona um desenho neutro e unificado caracterizado pelo uso
do azulejo cuja a cor é articulada em conformidade com a natureza
das várias funções espaciais. A biblioteca, novamente apresenta
um desenho sobressaliente.
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056 Escola secundária Ferreira de Castro, Oliveira deAzeméis
(Aveiro).

Autor: arquiteto Virgínio Moutinho.

fig. 265_ Fotografia do alçado
principal que alberga a entrada, ilustra
a imagem contemporânea que o
edifício quer transmitir, verificam-se
os intervalos das janelas que se
assemelham à imagem dos edifícios
originais. Escola básica e secundária
Ferreira de Castro, Oliveira de
Azeméis.

fig. 267_ Fotografia da circulação
interior, onde a cor é usada para
distinguir funções. Verificam-se as
infraestruturas à vista sustentadas por
calhas metálicas. Escola básica e
secundária Ferreira de Castro,
Oliveira de Azeméis.

fig. 266_ Fotografia a galeria exterior
que interliga a composição única com
o pavilhão gimnodesportivo. Escola
básica e secundária Ferreira de
Castro, Oliveira de Azeméis.

A estratégia para esta escola assenta em aglutinar os edifícios
existentes incorporando ampliações que resultará num edifício
único com a integração de pátios exteriores. O edifício desportivo
é o único que fica separado deste conjunto.

Reconhece-se a ideia de projeto desta intervenção numa
intenção unificadora que se verifica tanto na composição e
construção, como na expressão assumida que, claramente assume
uma imagem contemporânea.

Os edifícios exteriores apresentam um rebocado de cor
branca ou cinzenta clara, a lógica de cheios e vazios apresenta um
reconhecimento da identidade original no entanto, impercetível
perceber onde acabam os edifícios existentes e onde começam as
ampliações.As janelas incorporam caixilhos em alumínio e estores
metálicos que evidenciam a imagem contemporânea.

Verificam-se exceções no desenho compositivo da fachada
que, por um lado, evidenciam funções de caráter especial, e por
outro lado contribuem para configurar a imagem contemporânea
que o edifício que transmitir.

O interior formaliza-se nas mesmas características imagéticas
do exterior, numa leitura unificada e contemporânea, os espaços de
circulação por vezes enquadram cores diferentes e aprimoradas
que se articulam com as várias funções.



111 Escola secundária Castelo de Paiva, Castelo de Paiva
(Aveiro).

Autor: arquiteto Nuno Sampaio.

fig. 268_ Fotografia dos edifícios
quadrangulares em articulação com a
galeria coberta exterior. Escola básica
e secundária Castelo de Paiva,
Castelo de Paiva.

fig. 270_ Fotografia do edifício novo
em forma de L, o volume saliente no
piso térreo corresponde à cantina.
Escola básica e secundária Castelo
de Paiva, Castelo de Paiva.

fig. 269_ Fotografia dos edifícios
quadrangulares verifica-se a rigidez e
austeridade que os alçados
transmitem, provenientes da solução
original. Escola básica e secundária
Castelo de Paiva, Castelo de Paiva.

A estratégia desta escola assenta em manter a identidade
pavilhonar tanto na imagem exterior da escola como na
formulação espacial que ela compõem. Verifica-se que toda a
solução é revestida com chapa trapezoidal de aço galvenizado
preto, configurando uma imagem renovada e integrada à
composição.

Os quatro edifícios quadrangulares são mantidos na sua
composição fragmentada e reabilitados numa nova imagem
contemporânea. A galeria coberta que os interligava existente, é
reformulada com novos materiais, são integrados pilares em betão
à vista que garantem o alargamento da estrutura e contextualizam-
na numa imagem apropriada ao estabelecimento.

São propostos dois edifícios quadrangulares, que albergam as
oficinas. Estes, evocam a memória e a identidade das pré-
existentes por um lado, pela forma que caracterizam, apesar do seu
dimensionamento maior, e outro lado pelos alinhamentos em que
estes edifícios se implantam, no seguimentos dos quatro.

A típica composição de cheios e vazios nos alçados são
mantidos nos quatro edifícios e replicados nos dois novos. Já a
proposta do novo edifício em forma de L, apresenta-se a uma
diferente escala, composição e formalização. Apresenta grandes
frestas que compactuam com a sua imagem de horizontalidade, o
piso térreo é composto por grandes panos salientes e volumes
salientes em betão à vista que evidenciam certas funções, e
correlacionam a sua imagem com a galeria exterior.

Constata-se que, apesar da globalidade do estabelecimento
incorporar o mesmo revestimento, o edifício em L contrasta a sua
linguagem com os edifícios quadrangulares no exterior. Já, no
interior, a solução é caracterizada de forma coerente, num desenho
neutro e mais convencional.
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111 Escola secundária de Felgueiras, Felgueiras (Porto).

Autor: arquiteto Virgínio Moutinho.

fig. 271_ Fotografia do ponto de vista
da rua principal, verificam-se a
linguagem de contraste que os
edifícios transmitem. Escola
secundária de Felgueiras, Felgueiras.

fig. 273_ Nesta fotografia verifica-se a
estrutura metálica da saída de
emergência, saliente e assumida na
imagem. Escola secundária de
Felgueiras, Felgueiras.

fig. 272_ Fotografia do ponto das
traseiras do terreno, confirma-se a
variação dos alçados dos edifícios
transversais numa linguagem
contemporânea coerente e adaptada às
funções. Escola secundária de
Felgueiras, Felgueiras.

O desafio da intervenção consiste em compor uma solução
capaz de se afirmar perante o contexto urbano, visto que, esta se
enquadra numa plataforma com um nível muito inferior ao da cota
da rua. Neste sentido, a intervenção consiste na reabilitação e
aglutinação de quatro edifícios existentes quadrangulares, e na
implantação de mais dois edifícios no mesmo registo compositivo
e estrutural. E ainda a implantação de um novo edifício de apenas
um piso, pousado sobre os outros, que garante uma frente de rua.
Deste modo, a solução resulta em quatro edifícios transversais à
rua principal, de dois pisos seguindo as componentes da solução
inicial, e num edifício de apenas um piso, longitudinal com uma
imagem compositiva e imagética contrastante às pré-existências.

Constata-se que os dois edifícios transversais, resultante das
pré-existências, afirmam uma imagem que invoca a memória da
tipologia 3x3, na conservação dos lambrins e no alinhamento das
frestas, esta solução fornece uma imagem anónima na relação com
as funções interiores. Já os restantes edifícios transversais, ainda
que sigam o mesmo alinhamento e posicionamento na solução, são
mais transparentes nesse aspeto, articulando as funções com o
desenho exterior.

O edifício longitudinal apresenta uma expressão
arquitetónica de claro contraste, seja pela estrutura em ferro
trelissada que caracteriza a imagem dos alçados articulada com
grandes panos transparentes. Seja pela composição interior, que
para além de assumir claros traços de contemporaneidade através
dos materiais, identifica total transparência com o exterior.

Importa ainda elencar os elementos verticais salientes à
composição que o estabelecimento integra, para além da clara
função que eles comportam, evidenciam a imagem de contraste
que a solução quer transmitir.



126 Escola secundária do Castêlo da Maia, Maia (Porto).

Autor: arquiteto José Araújo Carvalho e arquiteto Joel Moniz.

fig. 274_ Nesta fotografia verifica-se a
alteração total da imagem da escola,
preconizando uma solução que
articule o espaço interior com o
exterior, seja pela transparência e
variedade que os alçados transmitem,
ou seja pela integração de espaços
exteriores e cobertos que estabeleçam
a adequada ligação com as várias
funções. Escola secundária Castêlo
da Maia, Maia.

fig. 276_ Esta fotografia evidencia a
ideia do autor de utilizar a conjugação
de cores para transmitir a ideia de
levitação do edifício. Escola
secundária Castêlo da Maia, Maia.

fig. 275_ A solução configura certas
relações com a imagem original, no
entanto insuficientes para a perceção
das diferenças temporais de
construção. Escola secundária
Castêlo da Maia, Maia.

Verifica-se que a estratégia de intervenção desta escola
assenta na reabilitação de cinco edifícios existentes, quatro
quadrangulares e o retangular, e de novas propostas implantadas de
forma a que a solução compositiva se assemelhe a um xadrez.

Constata-se que a globalidade da composição incorpora uma
imagem única, coerente e contemporânea, com vãos longos de
caixilharia branca que rompem as paredes no sistema de ETICS
branco, deste modo, torna-se impercetível os dois tempos de
construção.

O autor refere na memória descritiva que, a intenção
imagética da solução foi de conferir ao estabelecimento um caráter
escultórico que levita sobre pilares pretos, no piso térreo que,
evidenciam a sua ideia e diluem a construção.

Neste sentido, a imagem exterior da solução conjuga as
tonalidades de preto e branco que se prolonga para o interior. A
generalidade dos pavimentos incorporam cerâmicas pretas ou de
cores escuras, e as paredes são rebocadas e pintadas a branco. Os
espaços formais como salas de aula e biblioteca apresentam uma
expressão mais convencional que os espaços informais como os
corredores.

Ainda se seja possível reconhecer certos traços nos alçados
das tipologia anterior (como por exemplos os alinhamentos das
frestas), a solução configura uma alteração na leitura da imagem,
preconizando a articulação adequada entre as várias funções e a
fachada, homogeneizando o interior e o exterior com traços
contemporâneos e adequados às exigências do ensino.
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137 Escola secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia (Porto).

Autor: arquiteto André Santos.

fig. 277_ Identifica-se nesta imagem
os dois tempos de construção, é
perfeitamente visível o ponto onde o
edifício existente acaba a ampliação
começa, não apenas pela marcação do
tubo de queda de água, mas pelo
desenho diferenciado que a ampliação
comporta. No entanto, seguindo por
respondência os alinhamentos das
janelas, apresenta um desenho global
e coerente. Escola secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia.

fig. 279_ Esta fotografia representa
uma situação de exceção, em que o
pano envolvente de azulejo traspassa
para o exterior criando uma dinâmica
entre o exterior e o interior. Escola
secundária de Canelas, Vila Nova de
Gaia.

fig. 278_ Reconhece-se nesta imagem
o desenho da fachada pertencente a
uma ampliação, apoiando grande
parte do desenho na anonimidade que
a estrutura de sombreamento metálica
atribui ao alçado. Escola secundária
de Canelas, Vila Nova de Gaia.

A intervenção confere a intenção de incorporar valores e
expressões decorrentes da solução original, no sentido de unificar
toda a solução a nível compositivo, construtivo e linguístico.

Os edifícios mantidos foram revestidos com o mesmo manto
de contemporaneidade da escola secundária de Inês de Castro,
reboco cinzento e um lambrim de lajetas de pedra numa
estereotomia cuidada.

As ampliações respeitam a mesma lógica de materiais,
alinhamentos, cores e expressões, no sentido de proporcionar a
coerência do projeto, no entanto, não correspondem à mesma
leitura dos modelos existentes.

Os alçados usufruem dos materiais neutros que correspondem
à totalidade do edifício e que servem como modo de uniformizar
toda a composição, como estores metálicos e estruturas de
sombreamento metálicas. Existem situações excecionais como as
janelas que correspondem às instalações sanitárias, novamente o
desenho exterior aprimorado em destaque da biblioteca e ainda
pequenas situações pontuais onde a cor vermelho de sangue de boi
é implementada para evidenciar espaços ou elementos nas
fachadas.

O interior formaliza-se nas mesmas características,
intenciona um desenho neutro e unificado caracterizado pelo uso
do azulejo cuja a cor é articulada em conformidade com a natureza
das várias funções espaciais.



149 Escola secundária da Gafanha de Nazaré, Ílhavo (Aveiro).

Autor: arquiteto José Manuel Soares.

fig. 280_ Fotografia do alçado que
frenteia a rua da entrada, verifica-se
algum reconhecimento da tipologia
pavilhonar através da métrica das
janelas, no entanto toda a solução
incorpora uma imagem coerente e
contemporânea, tornando
impercetível identificar os edifícios
existentes e os novos. Escola
secundária da Gafanha da Nazaré,
Ílhavo.

fig. 282_ Fotografia do interior,
reconhece-se a identidade pavilhonar
presente no lanternim quadrangular e
no seu alinhamento com as escadas
agora muito diferentes. Escola
secundária da Gafanha da Nazaré,
Ílhavo.

fig. 281_ Fotografia do edifício que
alberga a cantina/sala polivalente que
incorpora uma imagem diferente e
evidenciada da globalidade da
solução. Escola secundária da
Gafanha da Nazaré, Ílhavo.

A intervenção assenta numa estratégia de unificar tanto a
composição a nível físico, como a interligação através da sua
própria expressão arquitetónica tanto no interior como no exterior.

Os edifícios incorporam uma solução em ETICS pintado de
branco com caixilhos de preto, numa solução neutra.Amaioria dos
alçados integram palas de sombreamento e galerias exteriores
cobertas que por um lado garantem as saídas de emergência
integradas no desenho da fachada com inteligência, e por outro a
homogeneização dos alçados.

O edifício que corresponde à cantina/sala polivalente,
apresenta um desenho diferente, no entanto integrado na mesma
lógica das restantes, incorpora uma cobertura visível de águas com
uma claraboia em todo o seu comprimento, esta atitude garante um
desenho de destaque tanto no interior como no exterior.

O interior segue a mesma lógica contemporânea imagética do
exterior, num desenho limpo com o uso de cores neutras,
evidenciado a coerência da globalidade do edifício no interior e no
exterior.

Reconhecem-se elementos da construção original como no
exterior a formalização dos cheios e vazios em situações pontuais,
e no interior, o lanternin quadrangular sobre o alinhamento das
escadas. No entanto, a identificação de onde acaba a solução
anterior e onde começa a intervenção contemporânea é
impercetível.
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157 Escola básica e secundária de Oliveira de Frades, Oliveira
de Frades (Viseu).

Autor: arquiteto António Gonçalves e arquiteta Joana Brito.

fig. 283_ Fotografia de um edifício
preexistente, expõem a imagem
contemporânea e unificada que o
edifício comporta sendo impercetível
a marcação de onde a ampliação
começa. Escola básica e secundária
de Oliveira de Frades, Oliveira de
Frades.

fig. 285_ Fotografia do corredor
central do edifício novo, verifica-se a
mesma lógica contemporânea e neutra
que o interior compõem. Escola
básica e secundária de Oliveira de
Frades, Oliveira de Frades.

fig. 284_ Fotografia dos edifícios
novos, ambos com a mesma
linguagem compositiva
contemporânea. Escola básica e
secundária de Oliveira de Frades,
Oliveira de Frades.

Verifica-se que a solução compositiva se agrega em três
núcleos. Um núcleo que assenta numa estratégia de ampliação e
aglutinação dos edifícios existentes. Um segundo que propõem a
implantação de um novo edifício, e um terceiro das áreas
desportivas.

Reconhece-se que a ideia de projeto desta intervenção se foca
na intenção unificadora, que se verifica tanto na composição do
edificado como na imagem final assumida que, claramente, se
afirma integrada numa nova lógica contemporânea. Deste modo,
torna-se impercetível as construções originais das novas.

Os edifícios incorporam uma imagem caracterizada pela
intenção de horizontalidade, as janelas são desenhadas como filas
finas e horizontais. São integrados de panos rebocados a branco,
lambrins de lajeta de pedra, e caixilharias pretas com vidros com
capas refletoras de modo a que não seja possível ver o interior de
fora, em certas situações ainda incorporam uma pala metalizada
para dar sombreamento adequado aos espaços interiores.

Estruturalmente o novo edifício é implantado com aspetos
característicos das preexistências através da formalização dos
pórticos estruturais que se materializam para as passagens cobertas
exteriores, e visíveis a partir do exterior. Este desígnio comprova a
ideia principal de um edifício único coerente e contemporâneo.

O interior segue a mesma lógica contemporânea imagética do
exterior, num desenho limpo com o uso de cores neutras, branco e
cinzento, evidenciado a coerência da globalidade do edifício no
interior e no exterior.



4.5. Espaço Exterior

Com a evolução das políticas de ensino-aprendizagem,
tornou-se imperativo uma nova atitude no que respeita o desenho
dos espaços exteriores em articulação com o desenho do edificado
e as várias funções. A incorporação dos espaços de desporto e a
adequação das necessidades sociais, garantindo um espaço
exterior sustentável, reforçam o convívio e a aproximação entre a
globalidade da comunidade escolar.

Como se verifica no capítulo três, a conformação dos espaços
exteriores, na tipologia 3x3, foi desconsiderada, resultante da
implantação do edificado. O desenho do espaço escolar deixou de
se limitar às paredes da sala de aula, e foi necessária a rápida
adaptação, o uso de equipamentos urbanos, fundamentais como
forma de responder rapidamente, às necessidades de um espaço
exterior em condições capazes de fomentar o convívio social e o
bem estar da comunidade escolar. Neste sentido, o PMEES
compromete-se a revitalizar o espaço exterior, onde se prevê
espaços sustentáveis, e que incorporem atividades ao ar livre,
garantam o bem-estar e segurança, mas também flexível para
futuras alterações.

A análise decorre de dois critérios.
O primeiro elenca a variedade dos espaços exteriores e de

como estes se organizam em conformidade com a organização das
funções, percebendo de que forma é que as várias funções
contactam e usufruem do espaço exterior. O contacto através de
panos transparentes revela-se fundamental às práticas de ensino-
aprendizagem, “É frequente alguém interromper uma tarefa que
envolve visão próxima e olhar para um elemento distante, exterior,
se possível, sem um fim aparente. Este acto, frequentemente
inconsciente, constitui uma forma de descansar os olhos alterando
a distância focal.” , essencial à saúde das crianças e dos
docentes.

E o segundo, que perspetiva compreender de que forma é que
o mobiliário urbano e os elementos vegetais integram e
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conformam os espaços na tentativa de proporcionar ambientes
variados.

Neste sentido, verificam-se nove tipos de espaço exterior. A
entrada, a generalidade das soluções incorpora um espaço exterior
articulado com a entrada que permite albergar aglomerados dos
alunos nos momentos de entrada e saída da escola, representado
nas plantas das escolas a azul. O pátio/recreio articulado com a
cantina e bar que, para além de garantirem fácil acesso a um
recreio no intervalo mais comprido (depois do almoço) ainda
permitem a sua utilização como cantina ou bar exterior se
necessário, representado nas plantas das escolas a vermelho. O
espaço exterior de caráter mais íntimo que tem como objetivo
relacionar-se com os espaços de ensino formais, representado nas
plantas das escolas a cor de laranja. Espaços para hortas
educativas, representado nas plantas das escolas a verde escuro.
Campo das atividades desportivas, representado nas plantas das
escolas a cor de rosa. Pátios que surgem no interior das soluções
que, por um lado configuram luz adequada, e por outro contribuem
para a qualidade espacial de uma função, representado nas plantas
das escolas a amarelo. Espaços exteriores periféricos, estes
espaços podem variar desde a separação dos limites do lote, a
intervalos entre edificados, representado nas plantas das escolas a
verde claro. Espaço exterior de caráter técnico que se articulam
com as cozinhas para cargas e descargas e depósitos de lixo,
representado nas plantas das escolas a cinzento escuro. E,
finalmente, o estacionamento, representado nas plantas das escolas
a cinzento claro.

Os vários textos das escolas não seguirão parâmetros
específicos devido à variedade de soluções, neste sentido a análise
pretende elencar os vários espaços exteriores que estruturam a
composição, evidenciando as singularidades dos espaços
exteriores e da sua articulação com o edificado.



040 Escola secundária de Caldas das Taipas, Guimarães
(Braga).

Autor: arquiteto Pedro Mendo.

Verifica-se a herança pavilhonar dispersa como estratégia
compositiva da morfologia da escola, os quatro pavilhões são
mantidos e cobertos por uma imagem contemporânea adaptada à
atualidade.

Deste modo, as pré-existências são rodeados por espaços
exteriores periféricos que conformam circulações e momentos de
estar dispersa e asseguram as saídas de emergência.

A intervenção evidencia primeiramente quatro espaços, a
praça de entrada, o pátio de recreio, o campo de jogos e a galeria
herdeira da tipologia pavilhonar 3x3 que configura a articulação
com os espaços de ensino.

A praça de entrada conforma um espaço de transição entre a
portaria e a entrada ao edifício principal. Incorpora uma pala que
fomenta os aglomerados nos horários de entrada e saída, e um
estacionamento de bicicletas.

O pátio de recreio formula-se pelas novas construções, o
edifício principal, o edifício das oficinas e o pavilhão
gimnodesportivo. Para além de assegurar um espaço social nos
intervalos longos articulado com a cantina bar, é ainda delimitado

186

fig. 286_ (à esquerda) Implantação. Nas pré-existências verifica-se que a maioria
dos espaços classificam-se de periféricos. Típico da tipologia pavilhonar 3x3, a
galeria permite a circulação coberta para todos os espaços. Verificam-se dois
espaços estruturados, o recreio interligado com o pavilhão quadrangular que
enquadra a cantina e o campo desportivo. Escola secundária de Caldas das
Taipas, Guimarães. Antes da reabilitação.

fig. 287_ (à direita) Implantação, verifica-se claramente a reestruturação dos
espaços exteriores em conformidade com o edificado. Escola secundária Caldas
das Taipas, Guimarães. Após a reabilitação.



fig. 288_ Fotografia da galeria
exterior coberta. Este espaço articula-
se com os blocos das salas de aulas,
neste sentido, identifica-se como um
espaço mais formal e íntimo, utilizado
em intervalos pequenos entre aulas.
Escola secundária de Caldas das
Taipas, Guimarães. Após a
reabilitação.

fig. 290_ Fotografia do pátio de
recreio, este espaço pela sua natureza
social articulada com a cantina,
identifica-se também pelo
enquadramento da fotografia o seu
uso como um palco exterior pela
integração da galeria inferior, a
superior e ainda a bancada. Escola
secundária de Caldas das Taipas,
Guimarães. Após a reabilitação.

fig. 289_ Fotografia do campo
desportivo, naturalmente se articula
com as funções desportivas e usufrui
de elementos próprios às atividades
como balizas e desenhos gráficos no
chão. Escola secundária de Caldas
das Taipas, Guimarães. Após a
reabilitação.
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por pequenas galerias, e por uma rua a uma cota superior que,
garante o acesso autónomo ao pavilhão e formaliza uma pequena
bancada. Neste sentido, verifica-se a forte vontade do autor de
tornar o pátio num auditório exterior com várias perspetivas de
observação, configurando-lhe um caráter flexível e dinâmico.

O campo de jogos, é caracterizado com os equipamentos
típicos e necessários e acompanhado por uma periferia em
pavimento vegetal que permite o auxílio para atividades letivas ao
exterior se necessário.

A galeria, apesar de se identificar como exterior, materializa-
se como elemento que o conforma numa transição para o interior.
A sua cobertura foi alargada com pilares finos no seu limite que
definem uma métrica. Este espaço separa-se dos pavilhões através
de canteiros com elementos vegetais fartos. Este fator permite por
um lado fornecer uma certa privacidade às salas de aula que se
situam nesse piso, como permite fornecer uma entrada digna a
esses pavilhões. Integra, ainda, uns bancos e elementos de
iluminação, que fomentam o uso desse espaço para recreio coberto
quando necessário.

Por fim, a solução incorpora uma segunda rua paralela ao
limite do lote que atende ao uso de carros para o parque de
estacionamento.

Constata-se que o espaço exterior desta intervenção se
caracteriza completamente estruturado e hierarquizado em função
da organização espaço-funcional interior.



044 Escola secundária de Lousada, Lousada (Porto).

Autor: arquiteto José Carvalho Araújo.

A intervenção adota uma estratégia unificadora, passou por
edificar as galerias cobertas exteriores aglomerando o edifício num
todo, incluindo as funções desportivas, numa tentativa de albergar
os limites do terreno, definindo-os e “abraçando” uma praça que se
incorpora como o momento de entrada onde convergem os
percursos para as diferentes funções.

A intervenção evidencia cinco espaços exteriores que
estruturam o exterior da solução, a praça (já referida), o pátio que
articula a entrada do edifício, o recreio coberto, o campo
desportivo e uma rua de identidade técnica.

A praça é o elemento exterior protagonista da solução, o
edificado envolve-o numa articulação tão intrínseca que transmite
a perceção de que foi este espaço que definiu a estratégia. É
formulada pelo ajuste de duas cotas que divergem para dois
caminhos.

O pátio de entrada a uma cota superior que, para além de
articular o momento de entrada no edifício permite uma leitura
abrangente da globalidade da solução exterior.

O recreio coberto que se articula com a cantina e as atividades
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fig. 291_ (à esquerda) Implantação. Nas pré-existências verifica-se que a maioria
dos espaços classificam-se de periféricos. Típico da tipologia pavilhonar 3x3, a
galeria permite a circulação coberta para todos os espaços. Evidencia-se o recreio
interligado com o pavilhão quadrangular que enquadra a cantina e que formaliza
o campo desportivo. Escola secundária de Lousada, Lousada. Antes da
reabilitação.

fig. 292_ (à direita) Implantação, verifica-se claramente a reestruturação dos
espaços exteriores em conformidade com o edificado. Escola secundária
Lousada, Lousada. Após a reabilitação.



fig. 293_ Fotografia do pátio central,
verifica-se a diferença de cotas que
este espaço distribui. Escola
secundária de Lousada, Lousada.
Após a reabilitação.

fig. 295_ Fotografia do pátio que
integra a horta educativa, este
representa um exemplo de espaço não
configurado pelo edificado físico, mas
pela estrutura metálica que afirma a
imagem da escola e alberga as
infraestruturas. Escola secundária de
Lousada, Lousada. Após a
reabilitação.

fig. 294_ Fotografia do recreio
coberto e o acesso à cantina, verifica-
se um espaço marcado pela estrutura,
integra um acesso vertical. Escola
secundária de Lousada, Lousada.
Após a reabilitação.

desportivas, integra elementos vegetais e equipamento urbano,
evidenciando a sua permanência, a socialização e o bem-estar.

O campo de jogos coberto que se desenvolve a uma cota
inferior da restante composição permitindo privacidade às práticas
desportivas exteriores, este espaço contacta com o pavilhão
gimnodesportivo que se localiza fora dos limites do lote da escola.

Integra ainda uma rua de área técnica que assegura cargas e
descargas, e acesso à cozinha. Toda a periferia da escola é
incorporada com elementos vegetais, garantindo privacidade no
seu perímetro.
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049 Escola secundária de Rio Tinto, Gondomar (Porto).

Autor: arquiteto Rui Mealha.

O projeto de modernização intervém no sentido de unificar o
edifício escolar, agregando alguns dos edifícios existentes, e
propondo uma nova construção que estrutura a frente de rua.

Ao contrário da maioria das escolas pavilhonares que advém
de longos terrenos periféricos, esta escola carateriza-se pelo
tamanho reduzido do lote do terreno, que naturalmente influenciou
a intervenção nos modelos compositivos para que fosse capaz de
albergar todas as funções. Neste sentido, também o espaço exterior
se apresenta limitado, sendo obrigado a estruturar-se de forma
inteligente e planeada. Divide-se, assim, em quatro partes.

A escola integra uma rua lateral, com acesso próprio, técnica
para cargas e descargas. Este espaço exterior naturalmente se
identifica como técnico.

O grande espaço exterior já estruturante da solução anterior é
a galeria coberta que na intervenção em vez de coberta com placas
de fibrocimento, passou a ser coberta por uma galeria interior aérea
apoiada sobre as entradas aos edifícios existentes. Este espaço
caracteriza-se como o recreio coberto articulado com as funções
letivas.

190

fig. 296_ (à esquerda) Implantação. Nas pré-existências verifica-se que a maioria
dos espaços classificam-se de periféricos. Típico da tipologia pavilhonar 3x3, a
galeria permite a circulação coberta para todos os espaços. Evidencia-se o espaço
que integra o campo desportivo, sendo o único exterior amplo e digno de ser
considerado recreio. Escola secundária de Rio Tinto, Gondomar. Antes da
reabilitação.

fig. 297_ (à direita) Implantação, verifica-se claramente a reestruturação dos
espaços exteriores em conformidade com o edificado. Escola secundária Rio
Tinto, Gondomar. Após a reabilitação.



fig. 298_ Fotografia do recreio
coberto, que fornece o acesso aos
edifícios que incorporam as funções
letivas. Apesar de se identificar como
um espaço de circulação pode também
ser interpretado como um recreio
coberto. Escola secundária de Rio
Tinto, Gondomar. Após a reabilitação.

fig. 300_ Fotografia da perspetiva
entre dois edifícios quadrangulares,
pertinente pela conformação de um
espaço que correlaciona momentos de
estar com momentos de passagem
através de um desenho aprimorado
exterior. Escola secundária de Rio
Tinto, Gondomar. Após a reabilitação.

fig. 299_ Fotografia da área lateral do
campo de jogos, este espaço apresenta-
se como o recreio incorporando
mobiliário urbano e vegetação. A
bancada para além de espaço
complementar o espaço de jogos
permite um recurso para as crianças se
sentarem. Escola secundária de Rio
Tinto, Gondomar. Após a reabilitação.

Um espaço de recreio limitado, como um pátio que se situa
nas traseiras do terreno.

E finalmente o espaço exterior que integra o campo de jogos
e de identidade desportiva que, naturalmente, se articula com o
pavilhão gimnodesportivo foi mantido e reabilitado.

A solução integra ainda um anfiteatro exterior situado num
espaço resguardado. Integra uma bancada que para além se servir
as sua função óbvia, garante o acesso a um espaço verde e
periférico que incorpora mobiliário fomentando a sua permanência
e socialização e que interliga ao pátio articulado com a cantina.
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052 Escola secundária Inês de Castro, Vila Nova de Gaia
(Porto).

Autor: arquiteto André Santos.

A solução anterior verificava uma composição de espaços
exteriores já estruturados em três pátios. O exterior que contacta
com a portaria, o pátio articulado com a cantina e o campo
desportivo, separados por elementos de vegetação, cotas e a
articulação com os edifíicios existentes.

A intervenção preservou a sua localização, no entanto,
reduzidos em área devido à necessidade de ampliar o programa.
Assim, a reabilitação numa solução estruturada em pequenos
pátios que, por um lado permitem a organização do exterior, e por
outro lado, fornecer qualidade espacial aos interiores.

Neste sentido, elencam-se quatro elementos exteriores
estruturantes da reabilitação.

O espaço de entrada, que conforma uma praça e integra uma
pala para assegurar aglomerados de estudantes nos horários de
entrada e saída dos edifícios.

Embora de menor dimensão, o recreio que se articula com a
cantina, o arruamento técnico, e por fim o campo de jogos.

Esta solução evidencia a integração de pequenos pátios que
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fig. 301_ (à esquerda) Implantação. Nas pré-existências verifica-se a
reestruturação de alguns espaços exteriores que foram mantidos na reabilitação,
o espaço de entrada, o recreio que interliga com a cantina e o campo de jogos.
Típico da tipologia pavilhonar 3x3, a galeria permite a circulação coberta para
todos os espaços, no entanto e singularmente, não assegura o acesso coberto ao
edifício quadrangular. Escola secundária de Inês de Castro, Vila Nova de Gaia.
Antes da reabilitação.

fig. 302_ (à direita) Implantação, verifica-se claramente a reestruturação dos
espaços exteriores em conformidade com o edificado. Escola secundária Inês de
Castro, Vila Nova de Gaia. Após a reabilitação.



fig. 303_ Fotografia do pátio íntimo
que garante o acesso da learning
street aos espaços de ensino através de
um deck de madeira que para além de
separar os percurso com as
permanências oferece mais conforto
na circulação. Integra ainda
mobiliário urbano evidenciando a sua
permanência. Escola secundária de
Inês de Castro, Vila Nova de Gaia.
Após a reabilitação.

fig. 305_ Fotografia da learning street,
o pátio para além de fornecer
iluminação adequada, configura mais
qualidade e variedade de espaços.
Escola secundária de Inês de Castro,
Vila Nova de Gaia. Após a
reabilitação.

fig. 304_ Fotografia do campo
desportivo, integra uma bancada,
bancos urbanos e iluminação
configurando a este espaços locais de
permanência. Escola secundária de
Inês de Castro, Vila Nova de Gaia.
Após a reabilitação.

fornecem qualidade espacial ao interior assegurando o contacto
visual com elementos verdes. Assim a learning street é desenhada
com variedade de espaços potenciando a sua permanência e
interação social, neste sentido, constata-se que o exterior forneceu
qualidade e evidenciou a sua função. Um dos pátios é acessível,
sendo identificado como um exterior mais íntimo articulado com
os espaços de ensino.
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056 Escola básica e secundária Ferreira de Castro, Oliveira de
Azeméis (Aveiro).

Autor: arquiteto Virgínio Moutinho.

Verifica-se que a solução anterior organizava o exterior em
dois pátios, um campo desportivo e um parque de estacionamento.

À exceção do edifício gimnodesportivo que se localiza
separado, importa referir que a estratégia de intervenção da escola
assenta na aglutinação dos edifícios existentes, ampliando-os na
configuração de um único edifício que conforma três pátios.

Neste sentido, pode-se afirmar que o pátio protagoniza a
estratégia. Ou seja, o espaço exterior aparenta ter sido o elemento
a configurar a intervenção.

O pátio da esquerda, representado a cor de laranja,
caracteriza-se íntimo rodeado por espaços de ensino.

O pátio central, representado a amarelo, assegura o acesso do
átrio aos recreios amplos, integra uma cobertura de modo a
fornecer um recreio coberto.

Finalmente, o pátio à direita, representado a vermelho, que se
caracteriza efetivamente como espaço social, pois para além de
todas as funções informais, cantina, biblioteca, auditório e sala
polivalente o rodeiam, integra uma bancada.
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fig. 306_ (à esquerda) Implantação. Nas pré-existências verifica-se a
reestruturação de alguns espaços exteriores que foram mantidos na reabilitação,
o espaço de entrada, o recreio que integra o campo de jogos e o estacionamento.
Típico da tipologia pavilhonar 3x3, a galeria permite a circulação coberta para
todos os espaços. Escola básica e secundária Ferreira de Castro, Oliveira de
Azeméis. Antes da reabilitação.

fig. 307_ (à direita) Implantação, esta solução aparenta ser o espaço exterior a
conformar o interior. Escola básica e secundária Ferreira de Castro, Oliveira de
Azeméis. Após a reabilitação.



fig. 308_ Fotografia do pátio central
que integra uma cobertura conferindo
ao espaço um recreio coberto. Escola
básica e secundária Ferreira de
Castro, Oliveira de Azeméis. Após a
reabilitação.

fig. 310_ Fotografia das reentrâncias
da entrada, que se articulam com a
escada monumental. Escola básica e
secundária Ferreira de Castro,
Oliveira de Azeméis. Após a
reabilitação.

fig. 309_ Fotografia do pátio que
integra as funções informais, verifica-
se a integração de uma bancada que
fornece ao espaço uma configuração
de permanência. Escola básica e
secundária Ferreira de Castro,
Oliveira de Azeméis. Após a
reabilitação.
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A transição entre a portaria e a entrada do edifício,
representada a azul, também se caracteriza como espaço singular,
integra umas escadas de caráter monumental, e as suas laterais
integram duas reentrâncias com bancos incorporados nos muros,
fomentando a permanência nesses espaços.

Graficamente, a solução após a reabilitação, caracteriza-se por
duas atitudes distintas. Um volume compacto, impercetível
perceber se foi o exterior que conformou o interior, ou se foi o
interior que cormou o exterior. E pela envolvente que se
caracteriza um pouco dispersa e ampla, em contraste com a o
desenho compacto.



111 Escola básica e secundária Castelo de Paiva, Castelo de
Paiva (Aveiro).

Autor: arquiteto Nuno Sampaio.

A estratégia assenta na reabilitação dos edifícios
quadrangulares existentes e, na implantação de três novos
edifícios, dois destinados às oficinas e um classificado como o
principal que alberga as principais funções. Este último, por um
lado ajuda a definir os limites do lote e, por outro, abraça o terreno,
na formalização de um recreio estruturado e bem articulado com as
várias funções destacado como o protagonista da globalidade da
solução exterior. De facto, verifica-se pelas fig. 311 e 312 que, a
construção orginal apesar de integrar espaços exteriores funcionais
estes apresentavam-se dispersos pelo lote. A incorporação do novo
edifício e a ampliação do programa, permitiu a compactação e
organização da totalidade da composição.

Neste sentido, evidenciam-se quatro espaços estruturantes do
exterior, o espaço de entrada coberto, e a galeria coberta, estes
foram mantidos no seu posicionamento.

O pátio coberto de entrada, representado a azul, que integra a
portaria e, um estacionamento de bicicletas, estabelece forte
contacto com a entrada principal capaz de albergar os aglomerados
de estudantes mas entradas e saídas do estabelecimento.
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fig. 311_ (à esquerda) Implantação. Nas pré-existências verifica-se a
reestruturação de alguns espaços exteriores que foram mantidos na reabilitação,
o espaço de entrada, o recreio de articulação com a cantina, o recreio que integra
o campo de jogos, e a galeria coberta que, típico da tipologia pavilhonar 3x3,
permite a circulação coberta para todos os espaços. Escola básica e secundária
Castelo de Paiva, Castelo de Paiva. Antes da reabilitação.

fig. 312_ (à direita) Implantação, verifica-se claramente a reestruturação dos
espaços exteriores em conformidade com o edificado. Escola básica e secundária
Castelo de Paiva, Castelo de Paiva. Após a reabilitação.



fig. 313_ Fotografia da galeria coberta
exterior, verificam-se que em alguns
momentos se encontram bancos em
alinhamento com os elementos
estruturais, desde modo, fornecendo
permanências cobertas à solução e
articulá-las com os espaços de
passagem. Escola básica e secundária
Castelo de Paiva, Castelo de Paiva.
Após a reabilitação.

fig. 315_ Fotografia dos espaços entre
os vários edifícios existentes, já na
solução original se enquadravam
elementos vegetais e equipamento
urbano na tentativa de os qualificar a
espaços de estar. Escola básica e
secundária Castelo de Paiva, Castelo
de Paiva. Após a reabilitação.

fig. 314_ Fotografia do campo de
jogos, esta diferença de cotas permitiu
ao arquiteto aprimorar num desenho
verde com um banco, deste modo,
fomentar a permanência no espaço.
Escola básica e secundária Castelo
de Paiva, Castelo de Paiva. Após a
reabilitação.
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A galeria coberta,, representada a cor de laranja, desenhada
com uma linguagem contemporânea, articula os vários espaços de
ensino. Em várias situações integra-se, na arquitetura, mobiliário
urbano que, por um lado ajudam a estruturar o espaço, definindo
momentos de passagem e momentos de estar e, por outro lado
enriquecem e fornecem qualidade aos momentos de estar.

Por fim, o recreio articulado com a cantina, representado a
vermelho, e o campo de jogos, representado a cor de rosa, como já
foi referido se caracteriza protagonista da solução.

Importa ainda referir que toda a escola integra uma periferia
verde com elementos vegetais, preservando a ideia inicial original
e fornecendo privacidade à comunidade escolar.



123 Escola secundária de Felgueiras, Felgueiras (Porto).

Autor: arquiteto Virgínio Moutinho.

Pela fig. 316, verifica-se que a solução original apresentava
espaços exteriores dispersos e sem planeamentos em
conformidade com o edificado, a intervenção, devido à ampliação
do programa, os espaços foram compactados e bem definidos pelas
várias funções.

Reconhece-se que o espaço exterior desta escola estrutura-se
em duas identidades distintas. Como complementar às várias
funções no sentido de as evidenciar e fomentar a sua qualidade
espacial. E a reformulação de um recreio disperso reabilitado com
elementos urbanos, como mesas de merendas, iluminação, bancos
e elementos verdes, num desenho mais paisagístico.

Pela composição do edificado se configurar em vários
volumes interligados por um volume longitudinal pousado, foi
possível a conformação de um pequenas praças em que cada uma
integra um troço coberto e com dois pisos.

Deste modo, destacam-se quatro espaços.
O exterior que articula a portaria e a entrada principal do

edifício longitudinal, representado a azul na fig. 317. É
caracterizado por umas escadas monumentais que garantem o
acesso à entrada e à cota inferior, de caráter técnico.
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fig. 316_ (à esquerda) Implantação. Nas pré-existências verifica-se a
reestruturação de alguns espaços exteriores que foram mantidos na reabilitação,
o espaço destinado às atividades desportivas ao ar livre e o espaço periférico em
toda a volta da intervenção. Escola secundária de Felgueiras, Felgueiras. Antes
da reabilitação.

fig. 317_ (à direita) Implantação, verifica-se claramente a reestruturação dos
espaços exteriores em conformidade com o edificado. Escola secundária de
Felgueiras, Felgueiras. Após a reabilitação.



fig. 318_ Fotografia da praça
interligada com a cantina. Verificam-
se os desenhos quadrados no
pavimento à integração de elementos
vegetais replicados em aberturas na
cobertura da cantina. Escola
secundária de Felgueiras, Felgueiras.
Após a reabilitação.

fig. 320_ Fotografia do campo de
jogos que integra uma pequena
bancada de modo a fomentar a sua
permanência. Escola secundária de
Felgueiras, Felgueiras. Após a
reabilitação.

fig. 319_ Fotografia do exterior das
traseiras do lote que configura um
espaço amplo e verde, integra o
desenho paisagístico do autor na
tentativa de lhe proporcionar
qualidade. Escola secundária de
Felgueiras, Felgueiras. Após a
reabilitação.

Os pátios entre os edifícios que integram os espaços letivos,
logo se caracterizam mais íntimos, representados a cor de laranja.

A praça que se correlaciona com a cantina, representada a
vermelho. Este elemento prova a intenção do autor de evidenciar a
articulação de cheios e vazios, verifica-se na planta o desenho de
pequenas aberturas na cobertura do interior da cantina que
conjugam o mesmo desenho no pavimento da praça, na integração
de elementos vegetais.

Finalmente o campo desportivo, representado a cor de rosa,
que é acompanhado por uma praça livre, fomentdo a dispersão e
amplitude das traseiras do lote.
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126 Escola secundária do Castêlo da Maia, Maia (Porto).

Autor: arquiteto José Carvalho Araújo e arquiteto Joel Moniz.

A solução original integrava um campo desportivo e toda
uma área extensa, dispersa e descaracterizada.

Constata-se que a intervenção atuou sobre a reestruturação
dos espaços exteriores em duas atitudes distintas.

Por um lado beneficiou de uma notável relação de interior e
exterior, organizando o lote de forma integrada, numa espécie de
xadrez entre cheios e vazios articulados e coerentemente
organizados. E por outro lado, mantém a área extensa e ampla, já
pré-existente, onde o autor previu a sua utilização para uma horta
educativa e a formação de um lago, que acabou por não se
concretizar, atribuindo assim um caráter mais íntimo e natural, em
contraste com os pátios bem definidos.

Evidencia-se a característica singular do piso térreo, que é
percorrido pelo exterior, em espaços cobertos, e que se articulam
com pequenos pátios conformados pelo edificado que incorpora
grandes panos transparentes na sua relação. Representado a cor de
laranja, confirma-se, deste modo, a intenção de destacar o espaço
exterior como elemento protagonista da solução, através da
atribuição da suposta learning street em espaço exterior e na
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fig. 321_ (à esquerda) Implantação. Nas pré-existências verifica-se a
reestruturação de alguns espaços exteriores que foram mantidos na reabilitação,
o espaço destinado às atividades desportivas ao ar livre e o espaço periférico em
toda a volta da intervenção.A solução ainda integrava uma área enorme de espaço
descaraterizado. Escola secundária de Castêlo da Maia, Maia. Antes da
reabilitação.

fig. 322_ (à direita) Implantação, verifica-se claramente a reestruturação dos
espaços exteriores em conformidade com o edificado. Escola secundária de
Castêlo da Maia, Maia. Após a reabilitação.



fig. 323_ Fotografia do interior da
cantina, verifica-se a relação visual
que o espaço conforma com o exterior
através dos grande panos
transparentes. Escola secundária de
Castêlo da Maia, Maia. Após a
reabilitação.

fig. 325_ Fotografia da área extensa e
ampla que conformaria a horta e o
lago, atualmente o espaço encontra-se
descaracterizado, deste modo, não
aproveitando as suas potencialidades.
Escola secundária de Castêlo da
Maia, Maia. Após a reabilitação.

fig. 324_ Fotografia pátio que se
articula com a cantina, incorpora
elementos exteriores que fomentam
espaços de permanência, como a
bancada e os elementos verdes.
Escola secundária de Castêlo da
Maia, Maia. Após a reabilitação.
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configuração dos pátios que permitem na generalidade das funções
o contacto direto com o exterior.

São, ainda, destacadas duas praças. A que correlaciona a
portaria com a entrada e com o começo da learning street,
representada a azul. Esta praça apresenta ao utilizador, o primeiro
contacto com o estabelecimento, num desenho contemporâneo
revela de imediato a intenção do autor de potenciar o espaço
exterior por todo o piso térreo, como se a escola estivesse a flutuar.

Finalmente, a praça que se articula com a cantina de caráter
mais social, representada a vermelho. Para além de se evidenciar
pelo seu tamanho superior e integrar uma bancada exterior,
estabelece contacto com a área exterior ampla, preconizando
unificar esta divisão funcional.



137 Escola secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia (Porto).

Autor: arquiteto André Santos.

A solução anterior verificava uma composição de espaços
exteriores já estruturados, não sendo o comum na tipologia em que
se integra. Apresentava-se estruturado organizado em três pátios
exteriores separados por elementos de vegetação, cotas e a
articulação com os edifícios existentes.

A intervenção, por motivos de programa, aumentou a sua
composição física, resultando em espaços exteriores mais
pequenos, no entanto estruturados formulados em pequenos pátios
que os edifícios passaram a formular. Importa referir que,
singularmente, a maioria da solução exterior se verificam em
completa conformidade com as várias funções, neste sentido, são
raras as situações em que estes não sejam pensados e desenhados
com o objetivo de integrar e unificar toda a solução.

Assim, o recreio exterior passa a ser reestruturado em dois
grandes núcleos, que se articulam com as respetivas funções, e
pequenos núcleos ao longo da composição que decorrem do
desenho dos edifícios, pequenos pátios que aparentemente não têm
nenhuma função, mas que garantem a qualidade espacial, essencial
ao e o bem estar e conforto dos estudantes através do contacto com
o exterior.
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fig. 326_ (à esquerda) Implantação. Nas pré-existências verifica-se a
reestruturação de alguns espaços exteriores que foram mantidos na reabilitação,
o espaço destinado às atividades desportivas ao ar livre e o espaço articulado com
a cantina. Escola secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia. Antes da
reabilitação.

fig. 327_ (à direita) Implantação, verifica-se claramente a reestruturação dos
espaços exteriores em conformidade com o edificado. Escola secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia. Após a reabilitação.



fig. 328_ Fotografia do campo de
jogos. Este espaço integra mobiliário
próprio para as atividades físicas, e
encontra-se rodeado de mobiliário
urbano e bancadas que resultam não
só em função do campo, mas
fornecem espaços, criando uma
dinâmica exterior. Escola secundária
de Canelas, Vila Nova de Gaia. Após
a reabilitação.

fig. 330_ Fotografia de uma segunda
bancada que articula o átrio de entrada
com o recreio exterior. Escola
secundária de Canelas, Vila Nova de
Gaia. Após a reabilitação.

fig. 329_ Um dos pátios interiores
resultantes da conformação dos
edifícios articulados com a learning
street, enquadra mobiliário urbano
para criar um espaço de recreio mais
íntimo e próximo das funções letivas
formais. Escola secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia. Após a
reabilitação.

Descrevendo pelo grau de importância, inicia-se com o pátio
da entrada. Importa referir que este espaço tem como função
albergar os aglomerados dos alunos nos momentos de entrada e
saída da escola, funciona como um momento transitório entre a
portaria e a entrada efetiva da escola, incorpora uma pala capaz de
garantir a mesma função em tempos de chuva.

O átrio alberga um pátio exterior que quer ser interior, capaz
de fornecer qualidade espacial ao átrio. Assim como os pequenos
pátios que a solução incorpora através da formulação dos espaços
em U, intervalos entre edifícios, fortemente potenciados em todas
as soluções que integram a tipologia 3x3.

O pátio que se articula com a cantina, intenciona funcionar
como recreio exterior principal capaz de albergar mesas exteriores,
integra ainda um segundo campo desportivo, que com acesso
autónomo para a sua utilização fora do contexto escolar pela
comunidade envolvente. Integra ainda uma cobertura que tem duas
funções, indicar o caminho coberto às áreas desportivas, e separar
fisicamente este pátio com o recreio desportivo.

O recreio desportivo promulga-se como o elemento principal
exterior que, para além de integrar múltiplas bancadas, e
mobiliário urbano, centra o campo de jogos. A solução integra
ainda um pátio destinado ao uso exclusivo dos docentes.
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149 Escola secundária da Gafanha de Nazaré, Ílhavo (Aveiro).

Autor: arquiteto José Manuel Soares.

Os espaços exteriores da solução original configuravam a
dispersão do terreno, no entanto, o uso das galerias cobertas
vegetação e mobiliário urbano reconfiguraram certos espaços mais
funcionais como o campo de jogos e um pátio central que se
materializava pelas galerias exteriores.

Verifica-se na intervenção que esses espaços exteriores foram
mantidos e reformulados, num claro desenho funcional das áreas
exteriores, e facilmente identificados, articulados com a ampliação
do edificado, este que, assentou numa estratégia de unificação.

Comparando graficamente a fig. 331 e 332, constata-se que a
pré-existência apresenta elementos dispersos, e a intervenção
através da ampliação do programa é capaz de compactar e artiular
os mesmos espaços.

Deste modo elencam-se as áreas estruturantes do espaço
exterior, a galeria coberta de entrada, a praça que se articula com a
cantina, um pátio central e por fim o campo de jogos.

A galeria coberta, representada a azul, que estabelece relação
direta com a portaria e a entrada do edifício principal, garante a sua
circulação coberta e o estacionamento de bicicletas. Esta atitude
evidencia, por um lado a intenção do autor de preservar a
identidade da construção original e, por outro lado, garantir a
adequada relação com a envolvente urbana através da integração
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fig. 331_ (à esquerda) Implantação. Esta solução evidencia a dispersão da área
exterior. Escola secundária da Gafanha de Nazaré, Ílhavo. Antes da reabilitação.

fig. 332_ (à direita) Implantação, verifica-se claramente a reestruturação dos
espaços exteriores em conformidade com o edificado. Escola secundária da
Gafanha de Nazaré, Ílhavo. Após a reabilitação.



fig. 333_ Fotografia da praça que
articula a área administrativa à direita
e a cantina à esquerda. Escola
secundária da Gafanha de Nazaré,
Ílhavo. Após a reabilitação.

fig. 335_ Fotografia da galeria coberta
de entrada, o espaço é dividido pela
alteração do pé-direito as cobertura no
centro, deste modo evidenciando a
circulação dos espaços laterais de
permanência. Escola secundária da
Gafanha de Nazaré, Ílhavo. Após a
reabilitação.

fig. 334_ Esta fotografia permite
perceber a relação que a cantina
estabelece com o espaço exterior
correspondente. Escola secundária da
Gafanha de Nazaré, Ílhavo. Após a
reabilitação.

do estacionamento de bicicletas, visto ser uma prática típica da
região.

A praça articulada com a cantina, representada a vermelho,
que conforma um desenho com elementos vegetais e ainda uma
pequena cobertura para a colocação de mesas no exterior.

O pátio central, representado a cor de laranja, caracterizado
por um caráter íntimo e articulado com as galerias agregadas à
fachada que garantem as adequadas saídas de emergência.

E por fim o campo de jogos, representado a cor de rosa, que
naturalmente, se relaciona com o pavilhão gimnodesportivo.
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157 Escola básica e secundária de Oliveira de Frades, Oliveira
de Frades (Viseu).

Autor: arquiteto António Gonçalves e arquiteta Joana Brito.

A preexistência desta escola caracterizava um terreno
demasiado extenso para a composição que comportava, o que
resultou em áreas exteriores vastas e dispersas. O aumento do
programa permitiu à solução reestruturar esse espaço, de uma
forma mais organizada e articulada com as várias funções.

Verifica-se que a solução, de facto, foi capaz de traduzir os
exteriores em conformidade funcional, a separação física dos
edifícios permitiu ao espaço exterior formular áreas definidas, no
entanto, e devido à grande diferença de cotas sobre o lote, ainda se
encontram espaços descaraterizados e sem função respetiva, mais
especificamente a sul, onde se aproveitou para desenvolver um
arruamento técnico.

A solução encontra-se estuturada em três tipos de espaço
exterior, uma praça de entrada, um recreio íntimo, e um recreio de
caráter social.

A praça da entrada, representado a azul na fig. 337,
assegura a ligação da portaria com a porta de entrada através das
escadas que terminam sobre um espaço amplo capaz de direcionar
o acesso aos vários edifícios.

O recreio de caráter social é dividido em três áreas, uma
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fig. 336_ (à esquerda) Implantação. Esta solução evidencia a dispersão total da
área exterior. Escola básica e secundária de Oliveira de Frades, Oliveira de
Frades. Antes da reabilitação.

fig. 337_ (à direita) Implantação, verifica-se claramente a reestruturação dos
espaços exteriores em conformidade com o edificado. Escola básica e secundária
de Oliveira de Frades, Oliveira de Frades. Após a reabilitação.



fig. 338_ Fotografia do espaço
exterior da entrada que incorpora em
articulação com o átrio, um pátio
coberto. Escola básica e secundária
de Oliveira de Frades, Oliveira de
Frades. Após a reabilitação.

fig. 340_ Fotografia do espaço
exterior correspondente à área dos
espaços letivos, caracteriza-se num
momento íntimo, caracterizado tanto
pela diferença de cotas afirmado por
um espaço exterior como pela
articulação com os espaços de ensino.
Escola básica e secundária de
Oliveira de Frades, Oliveira de
Frades. Após a reabilitação.

fig. 339_ Fotografia do espaço
exterior correspondente à área
desportiva, situa-se na cobertura das
oficinas, deste modo, o autor
caprichou no desenho urbano e
claraboias, garantindo a iluminação
natural e grelhas de ventilação
apropriadas a esses espaços. Escola
básica e secundária de Oliveira de
Frades, Oliveira de Frades. Após a
reabilitação.
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praça que se articula com a cantina, representado a vermelho, o
campo de jogos, representado a cor de rosa, e articulado com este
um recreio que corresponde à cobertura das oficinas. Deste modo,
o autor caprichou na formalização de um desenho capaz de
garantir clarabóias e grelhas de ventilação, desenvolvendo um
espaço colorido e caracterizado como espaço de estar, como se
verifica na fig. 339. Na planta, não se apresenta pintado, pois não
atende a nenhuma função em específico.

E a uma cota superior, um pátio que incorpora uma galeria
exterior de caráter mais íntimo e que assegura o contacto com os
vários espaços de ensino, representado a cor de laranja.



4.6. Leitura Global

Este capítulo tem como função concluir as linhas de
pensamento da análise das escolas, elencando-as e refletindo-as
dentro da lógica dos cinco temas.

O tema da Envolvente Urbana permite um confronto de
várias interpretações e estratégias aplicadas por parte dos autores.
Neste sentido, verificam-se soluções de desenho compositivo, e
que se relacionam com a envolvente.

Intervenções, que assumem um desenho baseado na malha
urbana em que ela se integra, reforçando a sua relação com a
cidade (escola secundária de Rio Tinto).

Escolas que pretendem afirmar-se perante a entrada seja pela
implementação de elementos verticais altos e fortes, (escola
secundária de Caldas das Taipas), seja pela cor e delicadeza da
forma, identificado no desenho das bibliotecas (escola secundária
Inês de Castro e a escola secundária de Canelas). Ou ainda, pela
centralidade e desenho da portaria (escola básica e secundária
Ferreira de Castro e a escola secundária de Felgueiras).

Soluções que usem como estratégia um desenho neutro,
recorrendo ao uso da portaria e de seguida um espaço exterior que
possa distribuir circulações (escola secundária de Lousada e a
escola básica e secundária de Oliveira de Frades).

Intervenções que se resguardam totalmente da rua atribuindo
total privacidade à comunidade escolar (escola básica e
secundária de Castelo de Paiva).

E por último, soluções que se pretendem afirmar à cidade
através da valorização da atividade cultural da zona, como a escola
secundária da Gafanha da Nazaré, que articula o estacionamento
das bicicletas com o desenho de entrada do estabelecimento.

fig. 341_ Tabela de análise sobre a Envolvente Urbana das onze escolas
intervencionadas ao abrigo do PMEES. A numeração está de acordo com as
referências das intervenções da Parque Escolar.
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fig. 342_ Tabela de análise sobre a Organização Espaço-funcional das onze
escolas intervencionadas ao abrigo do PMEES. A numeração está de acordo com
as referências das intervenções da Parque Escolar.

O tema da Organização Espaço-Funcional resolve-se
intimamente intrínseco às indicações e recomendações do
PMEES, parte do Modelo Concetual entender a organização e
hierarquia dos grupos funcionais. Por outro lado, as soluções que
integram este universo respondem ao desafio com várias
estratégias que se expressam nos critérios falados do tema, na
legibilidade dos anéis, no desenho da learning street ou ainda na
valorização simbólica atribuída à biblioteca.

Verifica-se que as escolas provenientes desta tipologia, que
assentam em espaços não adaptados em nenhuma função em
especial e sem hierarquização, organizam-se, de modo geral,
recorrendo à construção de um novo edifício, implementado como
o principal da construção (a escola secundária de Caldas das
Taipas, a escola secundária de Lousada, a escola secundária de
Rio Tinto, escola básica e secundária de Castelo de Paiva, escola
secundária de Felgueiras e escola básica e secundária de Oliveira
de Frades). Neste sentido, os edifícios, quadrangulares, existentes
passam a albergar apenas os espaços letivos. Este novo edifício
para além de albergar as funções não letivas, permite a unificação
física ou funcional da composição global, possibilitando, deste
modo, fornecer uma posição central tanto à entrada como à
biblioteca.

Reconhecem-se soluções que atribuem um valor simbólico
exterior à biblioteca (escola básica e secundária de Castelo de
Paiva), à learning street (escola secundária de Felgueiras) e ainda
escolas capazes de evidenciar as duas (escola secundária de Inês
de Castro e escola secundária de Canelas).

O tema referente aos materiais e sistemas construtivos,
permitiu aos autores aprimorar os seus projetos na construção de
uma identidade própria, como se verifica nas escolas secundárias
de Inês de Castro e Canelas do arquiteto André Santos.



As escolas da tipologia 3x3, incorporavam uma estrutura
rígida, neste sentido o desafio apontou duas frentes. Por um lado,
a capacidade de reorganizar o espaço interior face à pouca
flexibilidade que as pré-existências conformam. Por outro lado a
integração das infraestruturas condicionadas pelas vigas
integradas estruturalmente e pela garantia de um pé-direito
adequado aos espaços.

Noutra perspetiva, foi possível identificar alguma
homogeneidade nas materialidades aplicadas no interior como os
pavimentos, revestimentos interiores e a integração de tetos falsos,
justificados tanto pela adequação consensual por parte dos autores,
como pela procura de orçamentos baixos.

Os critérios de análise possibilitaram a desconstrução das
várias estratégias adotadas referentes ao tema. No quadro,
verificam-se certos casos em que a atribuição foi feita em todos os
(escola secundária de Inês de Castro, escola secundária de
Felgueiras e escola secundária de Canelas), deste modo, variando
as soluções construtivas de acordo com a organização dos grupos
funcionais. Estes casos na generalidade refletem a interpretação
dos autores na preservação das pré-existências, garantindo uma
leitura articulada dos diferentes tempos de construção a nível
construtivo.

Verificam-se outros casos que, permaneceram com a mesma
estratégia garantindo coerência construtiva. Escolas que procuram
uma solução mais convencional na tentativa de camuflar os
sistemas (escola secundária de Caldas das Taipas ou a escola
básica e secundária de Oliveira de Frades).

Constata-se que a expressão arquitetónica se constrói na
afirmação da condição existente do conjunto edificado, neste caso
na condição imagética da tipologia pavilhonar 3x3, em relação
com o contexto do lote.

A análise foi concebida na observação da articulação entre a

fig. 343_ Tabela de análise sobre os Sistemas Construtivos das onze escolas
intervencionadas ao abrigo do PMEES. A numeração está de acordo com as
referências das intervenções da Parque Escolar.
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linguagem arquitetónica pré-existente e a nova contemporânea,
numa balança que tem como função equilibrar a gestão de escalas
e morfologias, a incorporação dos materiais, sistemas construtivos
ou na integração dos sistemas infraestruturais.

Esta articulação, integrada no processo de conceção
arquitetónico, foi fomentada pelo PMEES que, possibilitou aos
arquitetos desenvolver soluções diferenciadas e evidenciar
elementos próprios que se assumem determinantes na formulação
da imagem da escola.

Neste sentido, verificou-se soluções que apostam na total
renovação na linguagem arquitetónica (escola secundária de
Lousada, escola básica e secundária de Ferreira de Castro, escola
secundária de Castelo da Maia, escola secundária Gafanha da
Nazaré e escola básica e secundária Ferreira de Castro), que
refletem a interpretação do autor perante a imagem original
tomando um rumo diferente às observações do programa.

Intervenções que preservam a identidade pavilhonar e
adaptando as novas construções evocando a memória das regras
definidas pela imagem anterior (escola secundária de Inês de
Castro e escola secundária de Canelas). E soluções que preservam
a identidade pavilhonar, no entanto as novas construções
apresentam-se como forma de contraste, deste modo afirmando a
construção a dois tempos, fator protagonista da imagem da escola
(escola secundária Caldas das Taipas, escola básica e secundária
Castelo de Paiva e escola secundária de Felgueiras).

fig. 344_ Tabela de análise sobre a Expressão Arquitetónica das onze escolas
intervencionadas ao abrigo do PMEES. A numeração está de acordo com as
referências das intervenções da Parque Escolar.

O último tema, o Espaço Exterior que se revelou essencial na
estruturação e hierarquização do novo espaço escolar. Neste
sentido, constata-se que o exterior do lote, pode ser estruturado e
hierarquizado na articulação com os grupos funcionais. Foram
evidenciadas as singularidades de cada escola, sobre o tema.

Não foi necessário o quadro, como nos outros temas, pois a
generalidade das soluções atuou na preservação dos três espaços



exteriores definidos como principais, o espaço exterior que
complementa a definição de uma entrada digna e funcional, o
recreio que se articula com o espaço de cantina e por fim o campo
de atividades desportivas, que acompanha espaços de estar verdes
ou bancadas complementados.

Verificaram-se soluções que assentam na conceção de um
novo edifício, promulgado como principal, que tem como objetivo
definir os limites do terreno e “abraçar” a composição, resultando
num espaço exterior central e que protagoniza a solução exterior
(escola secundária de Lousada e escola secundária Castelo de
Paiva).

Intervenções em que a caracterização do espaço exterior
funciona num jogo equilibrado com o edificado resultando na
conformação de pátios e pequenos espaços que complementam as
várias funções (escola secundária de Inês de Castro, escola
secundária Castelo da Maia, escola secundária de Canelas).

E finalmente soluções que protagonizam o pátio como
elemento formulador da composição, ou seja, que evidenciam o
espaço exterior na estratégia de conformação da intervenção
(escola básica e secundária de Ferreira de Castro).
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Entende-se que, a introdução da estandardização nas políticas
educativas nacionais, de qualquer país, geralmente integram-se na
tentativa de responder à baixa qualificação do ensino, para resolver
soluções emergentes de construção rápida que, requerem pouco
tempo e baixo custo. Os organismos internacionais
desempenharam um papel fundamental na implementação destas
políticas, na formalização de análises, comparações e confrontos
que contribuiu para um melhor entendimento dos fenómenos tanto
a nível nacional como internacional.

Portanto, compreende-se também o uso da estandardização
na avaliação como instrumento ao desenvolvimento dos sistemas
de ensino, verificando as deficiências e também a eficácia destes,
muitas vezes não percebidas dentro dos próprios países.

Neste sentido, as atitudes políticas, sociais e económicas em
Portugal naturalmente se basearam em princípios e atitudes do
contexto internacional, essencialmente após a sua adesão à OCDE,
que permitiu a racionalização, análise e estabelecimento de
diretrizes dentro do contexto geral dos países desse grupo. O
trabalho da OCDE revelou-se fundamental para analisar a natureza
das políticas educativas, no desenvolvimento de programas como
o Teaching and Learning International Survey (TALIS) , o
Programme for International Student Assessment (PISA) , o
Centre for Educational Reaserch and Innovation (CERI) ou o
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5. Experiências Internacionais

O Teaching and Learning International Survey (TALIS) é uma avaliação
mundial sobre as condições de ensino e aprendizagem realizada pela primeira
vez em 2008, com o objetivo de melhorar as políticas e os resultados
educativos. Um segundo ciclo foi realizado em 2013.
O Programme for International Student Assessment (PISA) é um
programa de avaliação e desempenho da rede escolar mundial, com o objetivo
de melhorar as políticas e resultados educativos. Foi realizado pela primeira
vez no ano 2000 e é repetido a cada dois anos.
O Centre for Educational Reaserch and Innovation (CERI), fundado na
década de sessenta, contribui para fornecer apoio os membros e parceiros
participantes da OCDE. Os objetivos são fornecer e promover pesquisas
comparativas internacionais, inovação e indicadores-chave, explorar
abordagens inovadoras e voltadas para o futuro para educação e aprendizagem
e facilitar pontes entre pesquisa educacional, inovação e desenvolvimento de
políticas.
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O Centre for Effective Learning Environments (CELE) é uma unidade
integrada na Diretoria da Educação do Conselho da Educação da OCDE, que
se foca no trabalho relacionado ao fornecimento de instalações escolares
seguras de qualidade e de forma económica, num desenho inovador e
ambientalmente sustentável. Sucedeu ao Program on Educational Buildings
(PEB) um programa cuja a missão integrava o intercâmbio de ideias de
informação, investigação e experiência sobre os edifícios escolares. O CELE
Exchange é o jornal da unidade, que informa os seus leitores sobre eventos
internacionais, publicações e pesquisas recentes que promovem o
planeamento e gestão das instalações escolares.
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Centre for Effective Learning Environments (CELE) .
A crescente demanda por vagas escolares durante o período

do pós-guerra até à década de oitenta verificou a tipificação e
normalização como resposta em pelo menos duas formas, a criação
de planos escolares tipificados ou o desenvolvimento de sistemas
de construção industrializados. A partir da década de oitenta, na
generalidade dos países da OCDE, a estandardização foi atraindo
menos atenção, no entanto voltou à agenda política nos últimos
anos, à medida que as economias trataram de uma série de
questões diferentes, desde encontrar maneira de construção com
mais eficiência usando a prefabricação, até à procura de construir
edifícios de forma barata e rápida.

Nste capítulo, pretende-se elencar e refletir sobre uma seleção
de experiências internacionais que adotaram uma estratégia de
tipificação e normalização para resolver a emergente necessidade
da construção escolar. Naturalmente, a estandardização pode
abranger inúmeros aspetos. Desde o uso de modelos tipificados
como ponto de partida para o desenho dos projetos para novas
instalações escolares como exemplifica aAustrália, ou como ponto
de partida para a fácil ampliação, tornando o projeto num modelo
expansível como exemplifica a Irlanda. O México destaca-se pela
aposta em soluções estandardizadas não apenas em projetos-tipo,
mas também em processos normalizados de preparação como
listas de procedimentos técnicos ou equipamentos. A Bélgica
destaca-se pela construção de sistemas modulares incorporadas na
política de construção escolar, e finalmente, o Canadá pelo uso de
modelos de salas de aula modular prefabricadas. A organização
deste subcapítulo decorrerá de forma cronológica.
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5.1. México

O exemplo do México, apesar de ser fora do contexto
europeu, é pertinente considerar, pela adoção de estratégias
estandardizadas e normalizadas no contexto das construções
escolares. O México tem sido um dos estados membros da OCDE
com elevada participação, desde a sua integração no ano de 1994.

A história da educação no México tem vindo a ser construída
a partir de diferentes iniciativas de gestão dos edifícios escolares
que sejam capazes de intervir na totalidade do território, sendo esta
a diretiva que apresenta grandes dificuldades devido à vasta
extensão do território, que abrange quase dois milhões de
quilómetros quadrados. Com uma população de aproximadamente
centro e vinte e seis milhões, o país enquadra aproximadamente
cento e oitenta e cinto mil escolas .

Em 1959 os níveis de iliteracia e pobreza eram
caracterizantes na sociedade. Neste sentido, a Secretaría de
Educación Pública (SEP) aprova o Plano Nacional de
Educação (1959-1970), que tinha como objetivos matricular
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Informação referente ao ano de 2018.
A Secretaría de Educación Pública (SEP) é uma instituição das secretarias
do Estado que integram o gabinete legal do Presidente do México. Fundada
em 1921, tem como função os encargos de administração, regulação e fomento
da educação.
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fig. 345_ Tabela representativa do sistema de educação no México. Compõem-se
pela escola pré-escolar opcional de três anos. A escola obrigatória e gratuita
incorpora estudantes desde os seis anos aos catorze anos de idade, que integram
o ensino elementar, com a duração de seis anos, e o ensino secundário médio, com
a duração de três anos. Novamente opcional, com a duração de três anos, integram
a escola secundária preparatória que se ramifica em várias opções, o ensino
técnico, profissional ou vocacional.
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milhares de crianças que não tinham acesso adequado aos serviços
educacionais, desenvolver um novo currículo, proporcionar
formação aos professores e por fim a construção de cinquenta e
quatro mil salas de aulas.

Deste modo, o Comité Administrador del Programa Federal
de Construcción de Escuelas (CAPFCE) desenvolveu uma
iniciativa, inserida no plano, baseado na sua participação em
conjunto com os Estados e a comunidade. A iniciativa respondia
com uma estratégia assente na utilização de elementos tipificados
e processos normalizados, capazes de providenciar modelos de
escolas, de construções rápidas e flexíveis na sua adaptação às
condições topográficas de cada local.

O estado e a comunidade local forneciam o local de
implantação, assim como a mão de obra, e materiais locais para as
paredes e a cobertura. A CAPFCE fornecia estruturas metálicas
leves, janelas plásticas e móveis de madeira. Assim, o sistema
construtivo leve, consistia numa malha estrutural de três por seis
metros, possibilitando futuras ampliações de fácil execução.

A CAPFCE nos seguintes anos continuou a desenvolver a
construção prefabricada para o ensino básico e secundário. E a
partir de 1965, organizou em cada Estado uma filial com o objetivo
de definir prioridades e programas anuais de construção.

Deste modo, foram produzidos catálogos no sentido de
definir parâmetros tipificados para os diferentes tipos de ensino,
cada um com diferentes modelos de construção. Cada catálogo
continha desenhos funcionais, técnicos e de pormenorização,
planos de trabalho, listas de mobiliário, indicações para instalações
especiais, guias mecânicos, especificações dos materiais e ainda
diretrizes de cada local. Era esperado que cada projeto se adaptasse
a cada contexto, sendo um dos requisitos a utilização de materiais
locais.

O uso de plantas tipificadas, de pequenos módulos, permitiu
às filiais desenvolver planos rápidos e flexíveis. Todas as filiais
foram dotadas de uma grande quantidade de catálogos,
representando vários anos de bom trabalho e boa gestão,
facilitando assim a implementação de programas anuais de
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O Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de
Escuelas (CAPFCE) é um órgão público setorizado na SEP, que tem como
objetivo promover a melhoria, segurança e qualidade das infraestruturas
institucionais escolares.
O México organiza-se em trinta e um Estados e um Distrito Federal.

216



construção.
Em 1995, as responsabilidades administrativas, o

financiamento para a coordenação e a construção das instalações
escolares passam para os Estados das respetivas escolas, e o SEP,
mantém-se a supervisionar a aplicação das políticas da educação.

Entre 2008 e 2012, foi desenvolvido um programa de
intervenção em edifícios existentes com a designação Better
Schools Programme (BSP), implementado e gerido pelo Instituto
Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) . O
objetivo assentava na reabilitação de dezasseis mil escolas num
universo de cerca de trinta e três mil e quinhentas escolas
identificadas em condições degradadas. Foram intervencionadas
dezanove mil, trezentas e noventa e nove escolas destinadas a
alunos dos seis aos catorze anos de idade. Pretendia ainda
intensificar o envolvimento das comunidades nas escolas,
promover o emprego e estimular a economia.

A Cédula de Información Técnica (CIT) desenvolve uma
análise individualizada para cada escola, a partir da qual se
desenvolvem ferramentas normalizadas para a reabilitação das
escolas. Foram igualmente desenvolvidos catálogos de referencia
para o desenvolvimento dos projetos que incluíam os desenhos
gerais, de pormenorização, definições de materiais e de
orçamentos com a designação de PROT- Proyecto Téchnico.

Em 2013 foi lançado um programa dirigido à reabilitação
de edifícios de ensino básico existentes em todo o território
nacional, privilegiando as zonas mais desfavorecidas, designado
de Programa Escuelas Dignas a implementar pelo INIFED, em
colaboração com os Estados e representantes da comunidade. Tem
como objetivo melhorar as condições das instalações existentes,
com particular relevo nas questões de reforço da segurança
estrutural e da redefinição das redes de infraestruturas de águas e
eletricidade. Adequar os edifícios às condições de acessibilidade,
acesso à internet e ainda fomentar a criação de espaços para
utilização polivalente.

As políticas educativas mexicanas têm dado resposta às
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Em 2008, o CAPFCE transforma-se num órgão de pesquisa, regulação e
fiscalização denominado de Instituto Nacional de la Infraestructura Física
Educativa (INIFED), responsável pelos programas federais de construção
nos Estados.
ACédula de Información Técnica (CIT) é um sistema de informação criado
pela INIFED, com a função de realizar levantamentos e juntar compilações de
informação técnica necessária para a elaboração de diagnósticos.
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5.2. Irlanda

O sistema de ensino irlandês é organizado por três fases
obrigatórias. O ensino pré-escolar, com a duração de dois anos
(integra alunos com três e quatro anos de idade), o ensino primário,
com a duração de oito anos (integra alunos dos quatro aos doze
anos de idade), o ensino secundário, com a duração de seis anos
(integra alunos dos doze aos dezoito anos de idade). E uma última
fase, não obrigatória, o ensino superior (integra alunos a partir dos
dezoito anos de idade).

O Department of Education and Skills (DoES) assume a
responsabilidade pela definição das políticas de educação, pelo
financiamento e pela gestão de todos os níveis de ensino.

Esta experiência torna-se pertinente devido à longa tradição
de utilização de projetos estandardizados na construção da rede
escolar pública. Em 1860 foi elaborado o primeiro projeto
normalizado, de apenas uma sala, para escolas públicas. Em 1955,
foi desenvolvido o primeiro projeto-tipo para cem alunos
destinados a escolas públicas, como resposta à crescente evolução
demográfica, e consequente aumento da população escolar.

Em 2005, a Irlanda implementa o School Investment
Programme (PPP) para a conceção, construção e manutenção de
escolas secundárias a partir de um esquema base.

E em 2007, como forma de garantir suficientes investimentos
em edifícios escolares para atender às necessidades demográficas,
o DoES implementa o Schools Modernisation and Development
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ODepartment of Education and Skills (DoES) é um orgão estatal do governo
irlandês. Fundado em 1921, foi renomeado em 1997 como Department of
Education and Science e em 2010 voltou a ser renomeado para o seu nome
original.
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necessidades prioritárias, melhorando o ensino gradualmente
desde o ano 2000, no entanto, ainda se mantém abaixo da média da
OCDE. As recentes reformas assentam na igualdade e adaptação,
promovendo a educação e igualdade social para todas as classes.

A experiência do México demonstra que a estandardização
das construções escolares não se baseiam apenas em projetos-tipo,
alberga também processos normalizados de preparação (como
listas de processos técnicos, mobiliário e equipamentos) que
requerem um bom órgão de gestão, coordenação e fiscalização.

218



Programme, como parte do Plano de Desenvolvimento Nacional
(2007-2013), que tem como objetivo a construção de escolas
tipificadas, segundo as orientações do Generic Repeat Design
Schools Programme (GRD) , em territórios periféricos em
acentuado desenvolvimento, a atualização e adequação das
instalações às novas exigências pedagógicas e o desenvolvimento
e implementação de reformas curriculares.

Novamente a sua implantação assenta na utilização de
projetos-tipo. O processo é acompanhado por um conjunto de
manuais que indicam as orientações gerais na conceção e
construção a serem aplicadas na totalidade das novas escolas. Os
manuais prevêem uma estimativa de durabilidade dos edifícios
(setenta anos) e apostam na simplicidade de soluções, para
controlo económico das construções. Incluem ainda diretrizes
construtivas, mecânicas, de materialidades e de layout e dimensões
dos espaços interiores e exteriores. Devem garantir uma
construção sustentável baseada em fatores como o uso sistemas
construtivos, materiais, orientação topográfica, ventilação,
comportamento térmico e eficiência energética.

Os arquitetos têm liberdade de desenho desde que assegurem
a correspondência às diretrizes definidas pelos manuais. O
programa preconiza escolas alegres e acolhedores, devendo os
espaços incentivar a aprendizagem formal e informal, condições
polivalentes e capacidade de segurança e supervisionamento.

Em 2012, a National Development Finance Agency
(NDFA) lança o Schools Build Programme (SBP) para a
consolidação da rede escolar pública, que preconiza a intervenção
e construção de dezoito escolas. Em 2014 o ministro da educação
anuncia um investimento que prevê a intervenção em mais de
trinta escolas secundárias num plano de cinco anos. E em 2018 o
novo ministro anuncia um novo investimento que prevê a
construção de mais vinte e seis escolas primárias e dezasseis
escolas secundárias até 2022.
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O Generic Repeat Design Schools Programme (GRD) é um programa criado
pelo DoES.
A National Development Finance Agency (NDFA) é uma empresa estatal,
fundada em 2003, com o objetivo de financiar, adquirir e gerir projetos para o
setor público.

fig. 346_ Modelos 3D de um projeto-
tipo para oito salas de aula, o
programa inclui ainda escolas com
doze, dezasseis, vinte e quatro e trinta
e duas salas de aula. A entrada com
pé-direito duplo contribui para a
orientação interna dos espaços,
facilitando a integração dos alunos.
Na fachada norte, verificam-se duas
janelas que se enquadram nos
corredores centrais, ou seja, o
corredor termina na fachada lateral.
Deste modo, possibilitando,
facilmente ampliações futuras.

fig. 347_ Esta tabela pretende mostrar
a otimização do baixo consumo de
energia das novas escolas, seguindo as
recomendações do GRD. As escolas
dentro das comunidades participam
num papel fundamental e educacional
focado na consciência ambiental e
demonstram o compromisso do
governo com um futuro sustentável.



O sistema de ensino no Canadá é distintamente
descentralizado dado que não possui um órgão central
governamental, a educação é da responsabilidade das províncias e
dos territórios do país .154

A província de Alberta é o caso de estudo devido ao uso da
estandardização da construção de várias escolas, e em 2005, o
Albertan Ministry of Education iniciou um estudo sobre a
possibilidade de usar um projeto base para a construção de escolas,
como forma de controlar custos, garantir equidade entre as
autoridades escolares e acelerar o processo de construção tanto
necessitado devido ao rápido crescimento demográfico da
província. O estudo concluiu que otimizações de tempo e custo
poderiam ser alcançadas, utilizando um projeto-tipo com salas de
aula modulares prefabricadas. Foi desenvolvido um programa para
adquirir salas de aulas de qualidade, construídas em fábricas,
permitido relocar as mesmas quando necessário e integrar o plano
deAlberta para o fornecimento de instalações escolares adaptáveis
e económicas.

Em 2007 foram concebidas projetos-tipo para escolas com
três tamanhos para o ensino fundamental e dois para o ensino pré-
escolar.

Os projetos podem ainda ser flexíveis no sentido de
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O Canadá é constituído por treze subdivisões, dez províncias e três territórios.
Cada subdivisão possui um grau de autonomia em relação ao governo federal
podendo criar leis e impostos provinciais e territoriais, além disso,
responsabiliza-se pelo fornecimento de serviços como a educação e saúde
pública. Cada subdivisão possui um Departamento de Educação.
O Albertan Ministry of Education é um ministério responsável pela educação
em Alberta, dividido em três organizações, o Alberta School Foundation
Fund, o Departamento da Educação e as Jurisdições Escolares de Alberta.
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fig. 348_ A tabela apresenta a divisão do sistema de ensino de Alberta gratuito e
obrigatório, e as correspondentes faixas etárias. Depois de concluir o ensino
médio, os estudantes podem optar por continuar os seus estudos na Universidade.
O currículo de Alberta é estandardizado em todos os sessenta e três distritos da
província, de modo a fomentar a igualdade social e qualidade de ensino.

5.3. Canadá
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implementar modificações que atendam a necessidades
específicas. Alcançam a certificação prata de Liderança em Design
de Energia Ambiental (LEED) .

Estes projetos foram ainda utilizados na iniciativa de
Alberta Schools Alternative Procurement (ASAP) numa parceria
público-privada para o financiamento, construção e manutenção de
dezoito novas escolas. Em 2020 foi aprovada a construção de mais
cinco escolas dentro deste regime.

A experiência do Canadá revelou-se positiva no seu
envolvimento com as autoridades escolas no processo de
desenvolvimento dos projetos estandardizados. Outro fator
importante foi a aceitação de projetos flexíveis concedida às
jurisdições escolares para trabalhar com um arquiteto
intermediário para modificar os projetos estandardizados para
atender às necessidades específicas de programação educacional
de cada jurisdição escolar.
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ALiderança em Design de Energia Ambiental (LEED) foi fundada em 1993
pelos United States Green Building Council (USGBC) com o intuito de
fomentar práticas de construção sustentáveis, considerando o ambiente na
equação. Foi introduzido um sistema de classificação como forma de
estabelecer normas à construção.
A Austrália é formada por seis estados e dois territórios, soberanos, cada um
com a própria legislação, embora sujeitos a certas competências definidas pela
Constituição.
Informação referente ao ano de 2020.
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fig. 349_ O projeto-tipo é composto
por um núcleo central que alberga as
funções administrativas e sociais (o
ginásio, o refeitório, a cozinha, a
biblioteca), as instalações sanitárias,
espaços de apoio, anexos e um
número limitado de salas de aula
permanentes. E em cada lado
localizam-se as salas de aula
modulares conectadas ao núcleo
central para ampliar a capacidade da
escola sempre que necessário de
forma fácil, além disso podem ser
removidas e realocadas para outras
escolas conforme necessário.

fig. 350_ Representação de uma sala
modular prefabricada pela empresa
Fort Modular.

O sistema de ensino público na Austrália organiza-se a partir
dos estados que dividem o país , fornecem o financiamento e
regulam a gestão escolar. O sistema de ensino é semelhante nas
várias subdivisões, e segue o modelo de quatro níveis. O ensino
pré-escolar, opcional, com a duração de três anos (integra alunos
dos três aos seis anos de idade), o ensino primário, obrigatório,
com a duração de seis anos (integra alunos dos seis aos doze anos
de idade), o ensino secundário, obrigatório, com a duração de seis
anos (integra alunos dos doze aos dezoito anos de idade) e por fim,
o ensino superior, opcional (integra alunos a partir dos dezoito).

O estado de Victoria destaca-se como o caso de estudo pela
sua densidade demográfica, um estado no sudeste da Austrália
considerado o menor e, no entanto o mais populoso do país, com
mais de seis milhões de população . Atualmente o estado é158
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5.4. Austrália



composto por cerca de mil e quinhentas escolas públicas com cerca
de seiscentos mil estudantes matriculados.

Em 2006, o Department of Education and Early Childhood
Development (DEECD) lança um programa para reconstruir,
renovar ou ampliar quinhentas escolas em quatro anos. Este
programa resultou num conjunto de projetos-tipo que permitiu a
construção nova ou ampliação de escolas existentes em terrenos
rurais, de construção simples com a capacidade de albergar
cinquenta a cento e cinquenta alunos.

Em 2009 foi lançado o programa nacional Building the
Education Revolution (BER) da responsabilidade do Department
of Education, Employment and Workplace Relations (DEEWR) ,

para modernizar as instalações escolares australianas, com
dois objetivos. Estimular o desenvolvimento económico a partir
da promoção da reconstrução das infraestruturas escolares
públicas, e desenvolver os edifícios escolares para que eles
contribuam para um desempenho ativo na aprendizagem dos
alunos. Neste sentido, o programa preconiza a construção de novas
construções escolares assentes na estratégia de projetos-tipo, que
foram utilizados na fase de execução, contendo para além das
peças desenhadas gerais e de pormenorização, as especificações
dos materiais, mapas de quantidades e estimativas de custo.

Ao abrigo do BER, a DEECD desenvolve trinta e quatro
modelos de escolas. Estes modelos preconizavam a aprendizagem
ativa por meio de espaços flexíveis e funcionais, a interação social
positiva entre todos os alunos, docentes e funcionários, a
integração das tecnologias e princípios de sustentabilidade
ambiental na aprendizagem, segurança para a comunidade escolar,
espaços adequados ao uso comunitário e edifícios com qualidade,
duráveis e com a possibilidade de serem ampliados no futuro.

Foram ainda, desenvolvidos mais de noventa de projetos com
soluções-tipo para pequenas escolas usando métodos de
construção prefabricada e de montagem rápida.

O BER permitiu acelerar os objetivos de construção escolar
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O Department of Education and Early Childhood Development (DEECD) é
uma agência governamental, fundada a 1933, que oferece suporte e serviços
de ensino para todos os habitantes de Victoria.
O Department of Education, Employment and Workplace Relations
(DEEWR) foi um departamento do governo da Austrália, fundado em 2007.
Foi dissolvido em 2013 e dividido em dois, o Department of Education e o
Department of Employment.
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fig. 352_ Planta-tipo de um dos tinta
e quatro modelos desenvolvidos pelo
DEECD ao abrigo do BER. As
funções configuram-se em torno de
um espaço polivalente com funções
de aprendizagem informal,
apresentações, biblioteca ou ainda
aprendizagem tecnológica.

fig. 351_ Planta-tipo dos noventa
pequenos projetos, desenvolvidos
pelo DEECD. Este projeto inclui três
salas de aula, uma sala de
aprendizagem em grupos ou informal
e uma área administrativa.
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do DEECD, que resultou em cerca de mil e trezentas escolas no
estado de Victoria.
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A Bélgica compreende-se por três comunidades, a francesa, a flamenga e a
germanófona. A comunidade não designa um território, mas sim uma
comunidade de pessoas que se comunicam na mesma língua. Cada
comunidade dispõem de instituições próprias e exerce competências nos
âmbitos da educação, cultura, política e saúde.
A Dienst voor het van Infrastructuurwerken Gesubsidieerd Onderwĳs
(DIGO) é uma agência pública flamenga governamental que se encarrega do
financiamento, da construção e da manutenção dos edifícios institucionais.
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5.5. Bélgica

O sistema de ensino público na Bélgica organiza-se a partir
das comunidades que o país compõem, cada uma possui um
sistema unificado de escolas com poucas diferenças entre elas. O
governo nacional encarrega-se pela definição de currículos
mínimos e financiamento das comunidades.

O sistema de ensino organiza-se em quatro níveis. O ensino
pré-escolar, opcional, com a duração de três anos (integra alunos
dos três aos seis anos de idade), o ensino primário, obrigatório de
seis anos (integra alunos dos seis aos doze anos de idade), o ensino
secundário, também obrigatório, com a duração de seis anos
(integra alunos dos doze aos dezoito anos), e por fim, o ensino
superior, opcional (integra alunos a partir dos dezoito anos).

O caso de estudo foca-se na comunidade flamenga, que tem
vindo a preocupar-se com a gestão dos edifícios escolares,
motivada pela necessidade emergente de aumentar a rede escolar
pública e enfrenta limitações financeiras para o concretizar.

As instituições responsáveis pela gestão escolar era a Dienst
voor het van Infrastructuurwerken Gesubsidieerd Onderwĳs
(DIGO) e o Departamento de Educação da comunidade
flamenga. No ano de 2000 o governo cria uma empresa que
pretende centralizar as duas instituições anteriores, originando a
instituição pública Agentschap Infra-structuur Onderwĳs
(AGION), aprovada pelo parlamento em 2004, sobre a tutela do
ministério da educação, no entanto com autonomia financeira e
técnica.

A AGION tem como objetivo assegurar a construção de
instalações escolares, por meio de parcerias público-privadas, com
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fig. 353_ Fotografia da escola
secundária técnica de Londerzeel em
Flandres, Bélgica. A primeira escola
inaugurada ao abrigo do programa.
Este programa destaca-se pelo
desenho de edifícios escolares que
não se limitam a contentores, ou
pavilhões, sendo desenhados em
relação com as dinâmicas sociais,
integrado num plano de construção
estandardizada.

fig. 354_ Fotografia da escola
primária de Zilverberk em Halle,
Bélgica. O edifício é composto por
um núcleo de construção permanente
e vários pavilhões de construção
temporária, que alberga um programa
que mais tarde irá ser transformado
num segundo núcleo permanente. Ou
seja, esta solução pavilhonar revela-se
temporária, barata e rápida para
responder à necessidade emergente de
espaço.

orçamentos controlados. Definiu um conjunto de normas para a
construção sustentável, segura, confortável, promovendo a
multifuncionalidade dos espaços, com construções ecológicas e de
abertura à comunidade do projeto escolar. Foram contratados
arquitetos reconhecidos para desenvolver os projetos fiscalizados
pelo ministério da educação.

Em 2008, foi criado o programa Scholen van Morgen
destinado à construção de mais de duzentos novos edifícios
escolares com a duração de seis anos, financiados por uma parceria
público-privada, utilizando soluções de construção de sistema
modular estandardizado definidas pela utilização de elementos
prefabricados, como pavimentos ou coberturas, adicionadas às
instalações existentes.

Existem dois tipos de construção de sistema modular. Os
edifícios temporários ou semipermanentes que atendem
necessidades urgentes e, podem ser desmontados e movidos
facilmente. E a construção de sistema permanente que se destina a
períodos mais longos de uso, e emprega métodos de construção
prefabricada de pavimentos, paredes, coberturas. Estes sistemas
garantem qualidade e condições dos materiais, assim como
execuções rápidas.

O programa resulta em escolas de desenhos diferentes, que
podem concorrer a subsídios desde que a construção cumpra um
conjunto de diretrizes, normas e regulamentos estipulados pela
AGION que oferecerá suporte gratuito e consultoria sobre o seu
uso. A instituição promove a construção modular permanente
como uma alternativa rápida e barata que, no entanto, não se deve
sobrepor ao programa funcional, mas sim apoiá-lo.
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Entende-se que a estandardização na arquitetura, apesar de
vinculada a perspetivas negativistas de redução e uniformização,
persegue, inquestionavelmente, uma lógica de produção eficaz,
balanceada entre a repetição e a qualidade. No entanto, integrar a
estandardização na arquitetura, reverte-se mais significativamente
se a flexibilidade for um fator a ser considerado, ou seja, se
contrariamente à uniformização arquitetónica, a estandardização
possa assumir um sentido positivo no potenciamento da eficácia de
produção conjugada com um desenho flexível e único que a
arquitetura pretende fornecer.

Para a realização desta investigação, revelou-se fundamental
perceber que a procura de fatores ou regras que justifiquem a
existência do homem perfeito, a procura do Homem Ideal, sempre
foi uma questão que acompanhou a evolução do homem até aos
dias de hoje. Neste sentido deduz-se que o conceito da
estandardização, que sempre acompanhou a evolução do homem e
a evolução da arquitetura, serviu como meio de fundamentar e
aplicar proporções e relações que pretendiam servir como resposta
a esta questão.

A arquitetura renascentista serviu-se da estandardização nesta
lógica, ou seja, na procura de regras e elementos associados ao
universo do homem na tentativa de humanizar os espaços. Já na
Revolução Industrial, o conceito revelou-se noutro sentido, serviu
a humanidade como resposta à emergente necessidade de albergar
a crescente evolução demográfica. Pode-se afirmar que estes dois
sentidos do conceito estão integrados na construção escolar,
seguindo a mesma lógica ideológica e democrática na tentativa de
proporcionar a educação para todos.

Constata-se que a evolução da educação e arquitetura escolar
em Portugal acompanha o estabelecimento de critérios
correspondentes à realidade política, social e económica de cada
época na história deste país. Neste sentido, os estabelecimentos

Considerações Finais
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escolares funcionam como um instrumento de transmissão de
valores característicos da identidade e cultura portuguesa, desta
forma, ao observar um edifício é possível identificar a época de
construção e reconhecer o estado em que o país se encontrava.
Toda a história da arquitetura escolar estandardizada em Portugal,
foi definida por soluções de resposta a situações emergentes. Por
outras palavras, a urgência de projeto induziu à estandardização do
edifício escolar.

No entanto, o conceito de estandardização integrado na
arquitetura escolar pode assumir várias narrativas e contextos.
Inserida no processo de criação, no desenvolvimento de projetos
tipificados, no recurso de sistemas industrializados e prefabricados
e na gestão de processos legislativos.

Recapitulando, a primeira república segue dois projetos-tipo
vocacionados ao ensino básico que asseguravam princípios
específicos em termos pedagógicos, construtivos e higiénicos, ou
seja, toda a construção foi normalizada, com o recurso a dois
projetos tipificados, na tentativa de dignificar o espaço escolar,
evidenciando as preocupações higienistas, através da
implementação de mecanismos de conforto de ventilação e
exposição solar.

O Plano dos Centenários que se tornou um símbolo
representativo da educação e a imagem da propaganda da política
do Estado Novo. Consiste na projeção de um projeto-tipo que
implementa diversas variações para a integração de várias salas,
neste número era perspetivado de acordo com a localização do
terreno. Neste sentido, o planeamento legislativo, que prevê a
quantidade de construções, a sua localização, o número de salas, as
materialidades, técnicas de construção conforme a região e
essencialmente controlo de custos, fez toda a diferença, permitindo
incorporar o elemento de flexibilidade nesta tipologia
estandardizada. Ou seja, o projeto-tipo desenvolve variações
regionais adequadas a cada localidade, permitindo integrar a
arquitetura com a envolvente, desenvolvendo em trinta anos cerca
de sete mil escolas, respondendo positivamente à necessidade de
construção.

Até à década de oitenta, a construção escolar usufrui da
estandardização pelo mesmo motivo, com o desenvolvimento de
diversos estudos preconizando a sistematização de soluções
arquitetónicas, no controlo e planeamento administrativo e
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económico do seu processo de conceção e construção, na
normalização e prefabricação dos elementos de construção. Foi
neste contexto que, surgiu a tipologia pavilhonar desfragmentada
que irá caracterizar o edifício escolar português até ao final do
século.

Os Estudos Normalizados, na década de sessenta, assentam
num processo de experimentação e consolidação de um modelo de
escola centrado na construção rápida e de fácil execução,
aumentando a eficácia na adaptação a diferentes contextos e
topografias. O modelo pavilhonar tipificado é consolidado com o
Estudo Normalizado aplicado à Escola Preparatória do Ensino
Secundário, o Estudo Normalizado para Liceus-Tipo ou Base
Liceal e ainda as escolas pavilhonares de Base Técnica nos
seguintes anos.

Os projetos-piloto destinados ao ensino básico repercutiram-
se no contexto do contacto com a OCDE. A escola-piloto de Mem
Martins e o projeto P3, igualmente assentam num processo de
criação sistematizada e normalizada e construção tipificada, com o
objetivo de fundamentar experiências pedagógicas e
arquitetónicas.

A partir de 1974, o objetivo era a democratização do ensino,
o que implicava a abertura da escola a todas as camadas sociais,
privilegiando o seu acesso às classes trabalhadoras e populações
rurais e, essencialmente, colocar a escola aos serviços dos reais
interesses da sociedade na marcha para o progresso. Neste sentido,
a democracia evidenciou a massificação do sistema de ensino e a
falta de espaços que albergassem a população escolar, numa
emergente necessidade da expansão da rede escolar, privilegiando
a quantidade em relação à qualidade. Assim, surge a tipologia de
escolas de prefabricação mista e pesada que marca a sua identidade
imagética através de meios construtivos prefabricados.

No entanto, foi a partir da década de oitenta que, a
massificação generalizada se tornou numa realidade face ao
surgimento dos projetos 3x3. Este projeto encontra o ideal da
estandardização em todos os aspetos referidos, sendo que o seu
princípio de conceção no modelo dimensional é a sala de aula
quadrada com cinquenta metros quadrados. Pode-se dizer que o
expoente máximo da estandardização foi atingido neste programa.

Reconhece-se que estes projetos, especialmente este último
apresenta um princípio de anonimato e de fragilidade na relação
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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. Incapaz de atender às
exigências de flexibilidade e qualidade e estagnaram em níveis
longe da universalização desejada.

Em 2007, no âmbito do PMEES, ainda que as intervenções
procurassem responder de forma individual aos vários contextos,
num modelo de soluções personalizadas, o conceito de
estandardização não foi totalmente abandonado. Como resultado
final, a solução não é estandardizada, no entanto, é necessário uma
organização eficaz de recursos e controlo de custos que implicam
um planeamento prévio de soluções que consigam responder aos
critérios de sustentabilidade e eficiência de custo. Foram
estabelecidos princípios gerais que devem ser atendidos na
reorganização espacial, especificações relativas a soluções
técnicas, materiais de acabamento e mobiliário. Ou seja princípios
de normalização foram integrados ao fornecer regras e soluções a
serem adotadas e seguidas ao longo do processo de conceção,
construção e manutenção dos estabelecimentos.

Neste sentido, a Parque Escolar garante a coerência do
programa, e facilita o processo das várias intervenções, garantindo
a qualidade das instalações, eficácia e segurança das construções,
controlo dos custos e prazos da operação. Assim, constata-se que
os princípios prioritários já não assentavam na expansão da rede
escolar, mas sim na consolidação da mesma.

Foram concebidas soluções diferenciadas, invertendo a
homogeneidade anterior, pelo que deixa de ser possível enquadrar
as intervenções nas classificações tipológicas até aqui
configuradas.

Assiste-se à (re)dignificação da instituição escolar tanto na
sua formulação interior como na afirmação perante a paisagem
urbana da cidade, atribuindo-lhe a responsabilidade de contribuir
na construção da cidade. As soluções, vieram a configurar um
sentido de presença e orgulho à comunidade envolvente, antes
incógnita.

A arquitetura respondeu às necessidades específicas de cada
escola e, sem desconsiderar os objetivos e estratégias formuladas
pelo PMEES, os projetos evocaram o sentido de individualidade.
A missão dos arquitetos abandonou a ideia de gestão anónima,
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adaptada a todas as situações, baseada na massificação,
prefabricação e redução de custos. E focou-se na avaliação do
conjunto das pré-existências e na conceção de escolas
funcionalmente estruturadas e hierarquizadas, que possam
responder com eficácia e qualidade às novas políticas de ensino.

De facto, é possível verificar que, as intervenções sintetizam
uma preocupação na inclusão de atividades de ensino-
aprendizagem informal, não confinado às salas de aula, a variedade
de soluções que reconfiguram espaços interiores e exteriores
estruturados e hierarquizados permitiu ao programa caracterizar
um espírito experimental e prospetivo em futuras políticas.

Esta reorganização foi claramente articulada com as novas
exigências de construção e infraestruturais que, na generalidade
das memórias descritivas das intervenções estudadas, os autores
afirmam a dificuldade de gestão no seu equilíbrio com a conceção
espacial e imagética.

Esta investigação procurou contribuir para a compreensão e
reconhecimento às variadas abordagens de transformação da
arquitetura escolar, na mudança de um paradigma de escolas
tipificadas para escolas únicas que, por um lado permitiu valorizar
as particularidades de cada escola na requalificação de escolas
adaptadas, coerentes e contemporâneas, potenciadas pela
introdução de novas práticas educativas, e num ponto de vista
racional, um esforço financeiro efetivo.

De modo geral, o PMEES foi concebido preconizando um
desenvolvimento sustentado pela evolução da sociedade, na
perspetiva de fornecer à mesma estabelecimentos de conhecimento
e estabilidade integrados em estratégias de valorização patrimonial
num processo de continuidade de inovação. No entanto, a atual
situação não se aplica, identificando este programa como mais uma
tentativa descontinuada.

Para terminar, resta refletir sobre que futuro e, em que
contexto, se prevê a estandardização na arquitetura. Constata-se
que, a arquitetura se debate sobre o moroso processo criativo
necessário à conceção de projetos de qualidade e a exigência
capitalista de produção rápida, eficaz e barata do mundo atual. O
conhecimento científico assume um papel essencial na evolução da
humanidade, permite formas de evolução nos modos de trabalhar,
de comunicar, de informar e de lazer nas sociedades.
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Importa, referir que, o progresso das tecnologias, por um
lado, potencia a evolução construtiva e as suas formas de
representação que, consequentemente assistem à conceção
criativa. Por outro lado, fomentam a rapidez de produção através
da facilidade de realização de programas e projetos. Neste sentido,
a constante procura de um equilíbrio sobre estes fatores, revela-se
fundamental para a criação de arquiteturas de sucesso. A
estandardização acompanha este processo, balanceando, de modo
sustentável, a utilização de processos normativos e tipificados que
se desenvolvem em paralelo com a evolução tecnológica, sobre a
escolha de flexibilidade e individualização potenciando a
qualidade arquitetónica.

As tecnologias mudaram, também, o paradigma educativo.
Os processos de ensino sobre um modelo de escola baseado na
interação expositiva de professor e aluno, encontram-se
ultrapassados nos dias de hoje.

Apesar dos benefícios da facilidade e rapidez de acesso à
informação, implicou o excesso da mesma. Neste sentido, torna-se
necessário recorrer a métodos adaptáveis às novas exigências que
formem jovens capazes de selecionar e organizar a informação,
favorecendo um modo de aprendizagem baseado na colaboração e
discussão que implica um trabalho menos individual e mais
coletivo.

São, então, evidentes os efeitos sobre a conformação do
espaço que, devem permitir o trabalho de grupo, em condições de
conforto e apropriadas às exigências tecnológicas.

A velocidade do crescimento, das contínuas alterações e
atualizações do sistema de conhecimento revelam a necessidade de
incutir a aprendizagem constante e permanente na vida dos
indivíduos. Deste modo, a divisão disciplinar da oferta educativa
tenderá a dissipar-se para um estabelecimento cada vez mais
experimental e de investigação, na qual toda a comunidade escolar
(inclusive os docentes) esteja envolvida em processos de
aprendizagem prospetivos e em constante desenvolvimento.

Neste sentido, a pertinência da sala de aula e o laboratório
caracterizado como um espaço especial, é questionada, repensando
a superação desta condição e preconizando espaços mais
diversificados, flexíveis e polivalentes.

O objetivo fundamental assenta na configuração de escolas
que funcionem como veículo da ação educativa caracterizados
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pela qualidade arquitetónica e pedagógica, para que o espaço da
escola possa estar presente no futuro. De facto, o uso do conceito
da estandardização como forma de processo criativo e pesquisa
projetual reúne condições para a reflexão e experimentação sobre
o espaço educativo e, verificação de teorias de métodos de ensino-
aprendizagem.

Finalmente, as escolas a construir no futuro, certamente não
poderão ser sempre reabilitações. O standard incidirá nas novas
construções escolares, na perspetiva de simplificar, coordenar e
controlar processos de planeamento prévio processos construtivos.
O avanço tecnológico permitirá a inovação e progresso no campo
da prefabricação e sistemas modelares, capazes de integrar a
construção na conceção de espaços escolares equilibrados e
sustentáveis, como desígnio da qualidade arquitetónica.
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fig. 023_ Escola de Monte, Barbudo, Vila Verde, Braga. Projeto da Direção dos Edifícios Nacionais do
Norte. Edifício tipo Minho, de granito, de uma sala. [Consult. 02-08-2020] Disponível em WWW:
<URL: http://193.137.22.223/pt/238ndex238ções-educativo/museu-virtual/238ndex238ções/os-
edificios-escolares-do-plano-dos-centenarios/os-novos-projetos-do-plano-dos-centenarios/>

fig. 024_ Escola Masculina nº3 de Vila do Conde, Porto. Projeto da Direção dos Edifícios Nacionais do
Norte. Edifício tipo Douro, de granito, de quatro salas. [Consult. 02-08-2020] Disponível em WWW:
<URL: http://193.137.22.223/pt/238ndex238ções-educativo/museu-virtual/238ndex238ções/os-
edificios-escolares-do-plano-dos-centenarios/os-novos-projetos-do-plano-dos-centenarios/>

fig. 025_ Escola de S. Silvestre, Bunheiro, Murtosa, Aveiro. Projeto da Direção dos Edifícios Nacionais
do Centro. Edifício tipo Beira Litoral, de tĳolo, de quatro salas. [Consult. 02-08-2020] Disponível em
WWW: <URL: http://193.137.22.223/pt/238ndex238ções-educativo/museu-virtual/
238ndex238ções/os-edificios-escolares-do-plano-dos-centenarios/os-novos-projetos-do-plano-dos-
centenarios/>

fig. 026_ Escola de Dornelas, Aguiar da beira, Guarda. Projeto da Direção dos Edifícios Nacionais do
Centro. Edifício tipo Beira Alta, de granito, de três salas. [Consult. 02-08-2020] Disponível em WWW:
<URL: http://193.137.22.223/pt/238ndex238ções-educativo/museu-virtual/238ndex238ções/os-
edificios-escolares-do-plano-dos-centenarios/os-novos-projetos-do-plano-dos-centenarios/>

fig. 027_ Escola de Moita Redonda, Vila Nova de Ourem, Santarém. Projeto da Direção dos Edifícios
Nacionais de Lisboa. Edifício tipo Estremadura, de cantaria, de uma sala. [Consult. 02-08-2020]
Disponível em WWW: <URL: http://193.137.22.223/pt/238ndex238ções-educativo/museu-virtual/
238ndex238ções/os-edificios-escolares-do-plano-dos-centenarios/os-novos-projetos-do-plano-dos-
centenarios/>

fig. 028_ Escola de Santo Teotónio, Odemira, Beja. Projeto da Direção dos Edifícios Nacionais do Sul.
Edifício tipo Alentejo, de tĳolo, de três salas. [Consult. 02-08-2020] Disponível em WWW:
<URL:http://193.137.22.223/pt/238ndex238ções-educativo/museu-virtual/238ndex238ções/os-
edificios-escolares-do-plano-dos-centenarios/os-novos-projetos-do-plano-dos-centenarios/>

fig. 029_ Escola de Odivelas, Loures. Edifício de oito salas, integrado no Novo Plano destinado ao tipo
Urbano. In VILA POUCA, Óscar – Escolas primárias: edifícios com propósito. (p. 26).

fig. 030_ Escola de Penedo dos Castelhanos, Moncorvo, Bragança. Edifício de uma sala, integrado no
Novo Plano destinado ao tipo Rural. In VILA POUCA, Óscar – Escolas primárias: edifícios com
propósito. (p. 27).
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2.4. Estudos Normalizados

2.4.1. 1º Projeto Normalizado
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fig. 033_ Tabela que representa a taxa de escolarização por ciclo de ensino nas décadas de setenta e
oitenta. O ensino secundário após a estagnação desde a década de sessenta sofre um impulso na década
de setenta e atinge os cem por cento na década de oitenta. O ensino secundário mantém níveis muito
abaixo do desejável. In JUSTINO, David – Escolaridade Obrigatória: Entre a Construção Retórica e
a Concretização Política. In RODRIGUES, Maria de Lurdes (org.) – 40 Anos de Políticas de
Educação em Portugal. Volume I. (p.121).

fig. 034_ Tabela que representa a evolução do número de alunos nas duas vertentes do ensino
secundário. A cor mais escura representa o ensino secundário geral e a mais clara o ensino profissional.
A partir da década de sessenta verifica-se uma pequena acentuação e mais tarde a sua consolidação, que
se reflete pela construção de escolas dedicadas ao ensino profissional. Na década de noventa verifica-se
um aumento significativo do número de alunos no ensino secundário geral, coincidente com o
desenvolvimento do programa das escolas 3x3. In VALTER, Lemos – A OCDE e as Políticas de
Educação em Portugal. In RODRIGUES,Maria de Lurdes (org.) – 40 Anos de Políticas de Educação
em Portugal. Volume I. (p.313).

fig. 035_ Plano para a escola industrial e comercial das Caldas da Rainha. O edifício principal
posiciona-se de forma anónima perante a rua, escolhendo uma localização mais articulada com os
blocos das oficinas. O espaço de recreio é dividido por áreas verdes com o auxílio da galeria coberta
exterior. [Consult. 02-08-2020] Disponível em WWW: <URL: http://asap-ehc.tecnico.ulisboa.pt/
imagens/projetostipo/4/000-00004-PD0014.jpg>

fig. 036_ Plano para a escola industrial e comercial do Montĳo. A composição defende e afirma a rua
que acompanha a entrada e o edifício principal, os restantes edifícios posicionam-se na parte traseira do
lote. A galeria coberta exterior permite ao recreio ser dividido por sexos. Entende-se a diferença de
desenho que as diferentes escolas compõem (em comparação com a escola industrial e comercial das
Caldas da Rainha), no entanto os elementos que a compõem são iguais. [Consult. 02-08-2020]
Disponível em WWW: <URL: http://asap-ehc.tecnico.ulisboa.pt/imagens/projetostipo/4/000-00004-
PD0019.jpg>

fig. 037_ Planta do piso zero do edifício principal, no programa de mil e duzentos alunos. Verifica-se a
intenção distribuir os espaços por uma circulação central (cinzento claro) na articulação dos espaços
funcionais do programa. Entende-se ainda a divisão do edifício como pronunciado na área inferior do
desenho, sendo que oA1 integra os espaços de cargos administrativos (verde), uma sala de desenho (cor
de laranja), o átrio (sem cor) e o vestiário (azul). O corpo de ligação integra a cantina (vermelho). OA2,
numa área mais privada à comunidade escolar, alberga um espaço letivo, com anexos (verde) e salas de
aula específicas (cor de laranja). O edifício para o programa de oitocentos alunos apresenta-se de igual
forma. [Consult. 02-08-2020] Disponível em WWW: <URL: http://asap-ehc.tecnico.ulisboa.pt/
imagens/projetostipo/4/000-00004-PD0001.jpg> Esquema de cores desenvolvido pela autora.
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2.4.2. 2º Projeto Normalizado

fig. 038_ Planta do segundo piso do edifício principal, no programa de mil e duzentos alunos. Neste piso
concentram-se as salas de aulas (cor de laranja), a sala dos professores (vermelho), as instalações
sanitárias destinadas aos professores (azul) e espaços destinados a atividades expositivas (cor de rosa).
[Consult. 02-08-2020] Disponível em WWW: <URL: http://asap-ehc.tecnico.ulisboa.pt/imagens/
projetostipo/4/000-00004-PD0002.jpg> Esquema de cores desenvolvido pela autora.

fig. 039_ Planta do terceiro piso do edifício principal, no programa de mil e duzentos alunos. Neste piso
concentram-se as salas de aulas (cor de laranja), a biblioteca (azul escuro), as instalações sanitárias
destinadas a alunos (azul claro), os serviços como a contabilidade (verde) e um espaço destinado a
arrumos (cinzento escuro). [Consult. 02-08-2020] Disponível em WWW: <URL: http://asap-
ehc.tecnico.ulisboa.pt/imagens/projetostipo/4/000-00004-PD0003.jpg> Esquema de cores
desenvolvido pela autora.

fig. 040_ Desenho de um alçado do edifício principal, no programa de mil e duzentos alunos. Verifica-se
leitura modelar, referente à malha estrutural que transcende a planta. O piso zero apresenta uma leitura
diferente dos pisos superiores, transpondo a diferença de programa funcional. A divisão do edifício em
partes, permitia não só separar funcionalmente o programa como também possibilitava a adaptação às
diversas características topográficas dos terrenos. [Consult. 02-08-2020] Disponível emWWW: <URL:
http://asap-ehc.tecnico.ulisboa.pt/imagens/projetostipo/4/000-00004-PD0026.jpg>

fig. 041_ Desenho de implantação para o liceu nacional de Cascais. Verifica-se a desfragmentação do
edifício escolar, numa distribuição homogénea no terreno. Denota-se a repetição de um pavilhão em
torno de um central, e o edifício desportivo distanciado da globalidade compositiva. [Consult. 03-08-
2020] Disponível em WWW: <URL: http://asap-ehc.tecnico.ulisboa.pt/imagens/projetostipo/5/000-
00005-PD0001.jpg>

fig. 042_ Desenho da planta do piso superior, do liceu nacional de Cascais. O edifício central apenas
alberga uma pequena área destinada à biblioteca (azul escuro), sala dos professores (verde) e instalações
sanitárias (azul claro). Os edifícios letivos albergam as salas de aula e pequenos anfiteatros do tamanho
de uma sala de aula (cor de laranja), espaços de apoio às funções letivas (verde), um espaço polivalente
e expositivo separado por sexos (cor de rosa), anexos (cinzenta escuro) e instalações sanitárias (azul
claro). [Consult. 03-08-2020] Disponível em WWW: <URL: http://asap-ehc.tecnico.ulisboa.pt/
imagens/projetostipo/5/000-00005-PD0004.jpg> Esquema de cores desenvolvido pela autora.

fig. 043_ Desenho da planta do piso zero, do liceu nacional de Cascais. O edifício central alberga as
funções administrativas (verde) e instalações sanitárias destinadas aos administrativos (azul claro), um
espaço social (cor de rosa) seguidamente, a sala polivalente (cor de rosa) e a cantina (vermelho) em cima
cozinha e finalmente a cozinha e espaços de serviço aos funcionários (verde). Os pavilhões letivos que
se dispõem ao seu redor albergam as salas de aula (cor de laranja), espaços de apoio às salas de aula
específicas (verde), anexos (cinzento escuro) e instalações sanitárias destinadas aos alunos (azul claro).
[Consult. 03-08-2020] Disponível em WWW: <URL: http://asap-ehc.tecnico.ulisboa.pt/imagens/
projetostipo/5/000-00005-PD0005.jpg> Esquema de cores desenvolvido pela autora.
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fig. 044_ Desenho do alçado, do liceu nacional de Cascais. Verifica-se um desenho modular
característico da malha estrutural que compõem as instalações. A abertura de vãos corresponde a três
vãos por sala de aula, os remates exteriores correspondem aos vãos das instalações sanitárias, que por
motivos de privacidade abrem de uma forma distinta. Apesar da imagem desfragmentada que a
composição enquadra, o projeto passa uma linguagem unitária do ponto de vista do alçado. [Consult.
03-08-2020] Disponível em WWW: <URL: http://asap-ehc.tecnico.ulisboa.pt/imagens/projetostipo/
5/000-00005-PD0009.jpg>

fig. 045_ Desenho de implantação para a escola Industrial e Comercial de Espinho. A desfragmentação
do edifício escolar mantém-se igual ao estudo anterior. Foi adicionado uma tipologia de edifício
destinado a oficinas, com uma entrada própria e independente, o mesmo se aplica ao edifício das
atividades desportivas. [Consult. 03-08-2020] Disponível em WWW: <URL: http://asap-
ehc.tecnico.ulisboa.pt/imagens/projetostipo/9/001-010701-00202-PD0001.jpg>

fig. 046_ Desenho do edifício central, piso superior que apenas alberga a biblioteca, para a escola
Industrial e Comercial de Espinho. [Consult. 05-08-2020] Disponível em WWW: <URL: http://asap-
ehc.tecnico.ulisboa.pt/imagens/projetostipo/9/001-010701-00202-PD0022.jpg> Esquema de cores
desenvolvido pela autora.

fig. 047_ Desenho do edifício central, piso zero, para a escola Industrial e Comercial de Espinho. Este
piso alberga a cantina (vermelho), a cozinha (verde), a sala polivalente e espaços sociais (cor de rosa),
a área administrativa e sala dos professores (verde), instalações sanitárias (azul claro) e anexos (cinzento
escuro). [Consult. 05-08-2020] Disponível em WWW: <URL: http://asap-ehc.tecnico.ulisboa.pt/
imagens/projetostipo/9/001-010701-00202-PD0021.jpg> Esquema de cores desenvolvido pela autora.

fig. 048_ Desenho do edifício de laboratório, de apenas um piso, para a escola Industrial e Comercial
de Espinho. A entrada é feita pelo vestiário (azul claro), com o apoio de um anexo para materiais (azul
escuro), o edifício compõem uma sala grande que alberga um espaço para o laboratório e a oficina de
eletricidade (cor de laranja), e espaços de apoio à atividade letiva decorrente (verde). [Consult. 05-08-
2020] Disponível em WWW: <URL: http://asap-ehc.tecnico.ulisboa.pt/imagens/projetostipo/9/001-
010701-00202-PD0038.jpg> Esquema de cores desenvolvido pela autora.

fig. 049_ Desenho do edifício letivo, piso zero à esquerda e piso superior à direita, para a escola
Industrial e Comercial de Espinho. Albergam os espaços letivos (cor de laranja), anexos (cinzento
escuro) e instalações sanitárias (azul claro). [Consult. 05-08-2020] Disponível emWWW: <URL: http:/
/asap-ehc.tecnico.ulisboa.pt/imagens/projetostipo/9/001-010701-00202-PD0004.jpg> Esquema de
cores desenvolvido pela autora.

fig. 050_ Desenho do alçado do edifício letivo, para a escola Industrial e Comercial de Espinho.
Verifica-se a leitura modelar, com a abertura de três vãos por cada sala de aula, e a diferença de vãos às
instalações sanitárias à semelhança do estudo anterior. [Consult. 05-08-2020] Disponível em WWW:
<URL: http://asap-ehc.tecnico.ulisboa.pt/imagens/projetostipo/9/001-010701-00202-PD0016.jpg>

2.4.3. 3º Projeto Normalizado
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2.4.4. 4º Projeto Normalizado

2.5. Escola-piloto de Mem-Martins

fig. 051_ Desenho de implantação para o liceu nacional Garcia de Orta. A separação do edifício escolar
mantém-se igual ao estudo anterior, neste caso com um maior sentido desfragmentado devido ao
aumento dos percursos de galeria exterior. O edifício das funções desportivas mantém-se afastado da
composição global, e com o próprio espaço exterior, separado tanto pela diferença de cotas, como da
vegetação empregue à sua volta. [Consult. 05-08-2020] Disponível em WWW: <URL: http://asap-
ehc.tecnico.ulisboa.pt/imagens/projetostipo/6/000-00006-PD0005.jpg>

fig. 052_ Desenho de implantação para o liceu nacional D. Pedro V. A desfragmentação do edifício
escolar mantém-se igual ao estudo anterior, no entanto a sua distribuição é feita longitudinalmente ,
justificado pela forma do lote onde a escola se implementa. [Consult. 05-08-2020] Disponível em
WWW: <URL: http://asap-ehc.tecnico.ulisboa.pt/imagens/projetostipo/6/000-00006-PD0001.jpg>

fig. 053_ Planta do piso superior do projeto para o liceu nacional Garcia de Orta. O edifício central
alberga a sala dos docentes (verde) e a biblioteca (azul escuro). O edifício letivo alberga as salas de aula
(cor de laranja), anexos (cinzento escuro), salas de apoio aos laboratórios (verde) e uma sala polivalente
dividida por sexos (cor de rosa). [Consult. 05-08-2020] Disponível em WWW: <URL: http://asap-
ehc.tecnico.ulisboa.pt/imagens/projetostipo/6/000-00006-PD0008.jpg> Esquema de cores
desenvolvido pela autora.

fig. 054_ Planta do piso zero do projeto para o liceu nacional Garcia de Orta. O edifício central alberga
as funções administrativas (verde), o refeitório (vermelho) e cozinha (verde), salas de coro (cor de
laranja), a sala polivalente (cor de rosa) e espaços sociais destinados aos estudantes (cor de rosa). Os
edifícios letivos, são compostos pelas salas de aula e pequenos auditórios (cor de laranja), anexos
(cinzento escuro), salas de apoio aos laboratórios (verde) e instalações sanitárias (azul). [Consult. 05-08-
2020] Disponível em WWW: <URL: http://asap-ehc.tecnico.ulisboa.pt/imagens/projetostipo/6/000-
00006-PD0007.jpg> Esquema de cores desenvolvido pela autora.

fig. 055_Alçado do projeto para o liceu nacional Garcia de Orta. Verifica-se a imagem desfragmentada
da composição, fortemente marcada pela estrutura que compõem o edifício escolar. [Consult. 05-08-
2020] Disponível em WWW: <URL: http://asap-ehc.tecnico.ulisboa.pt/imagens/projetostipo/6/000-
00006-PD0009.jpg>

fig. 056_ Fotografia da perspetiva da entrada da escola-piloto de Mem Martins. A totalidade da escola
compreendia-se num único piso com cobertura de águas. Integrado numa área de habitação unifamiliar,
o projeto enquadra-se neste contexto, com uma imagem simples e unificada. In 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. Volume II. (p.507).

fig. 057_ Planta do projeto para a escola-piloto de Mem Martins. Como referido no texto, o programa
funcionava em dois núcleos adaptados à separação de sexos. Cada núcleo constituía uma entrada
(indicada pelas setas vermelhas), que direcionavam diretamente para os vestiários e instalações
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2.6. Estudo Normalizado aplicado à Escola Preparatória do Ensino Secundário

fig. 062_ Dois possíveis esquemas tipo do conjunto do estudo. Verifica- se a insistência do uso de uma
composição pavilhonar, no recurso à construção normalizada, permitindo deste modo inúmeras
possibilidades de composições adaptáveis aos variados terrenos. [Consult. 10-08-2020] Disponível em

sanitárias (azul claro), e duas salas de aulas (cor de laranja) cada uma com uma área suja (cinzento).
Incluía ainda uma sala polivalente (cor de rosa) e uma biblioteca (azul escuro) a ser utilizada pelos dois
sexos em horários distintos.A sala dos docentes e a cozinha (verde) inseriam-se com acesso direto à sala
polivalente que albergava várias funções como cantina, ginásio ou aulas expositivas. In 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. Volume II. (p.507). Esquema de cores
desenvolvido pela autora.

fig. 058_ Planta de implantação para o projeto da escola do ciclo preparatório do ensino secundário de
Aveiro. Verificam-se as mesma premissas dos projetos dos estudos normalizados, uma composição
racionalizada e organizada em pavilhões autónomos de forma a facilitar a sua implantação nos vários
terrenos e custos reduzidos. [Consult. 02-08-2020] Disponível em WWW: <URL: http://asap-
ehc.tecnico.ulisboa.pt/imagens/projetostipo/7/000-00007-PD0001.jpg>

fig. 059_ Planta de implantação para o projeto da escola do ciclo preparatório do ensino secundário de
Braga. A articulação dos vários blocos permitem criar uma relação interior/exterior adequada às
necessidades funcionais escolares. [Consult. 02-08-2020] Disponível em WWW: <URL: http://asap-
ehc.tecnico.ulisboa.pt/imagens/projetostipo/7/000-00007-PD0002.jpg>

fig. 060_ Desenho do alçado para o projeto da escola do ciclo preparatório do ensino secundário de
Barreiro. O bloco central alberga as funções administrativas (verde), a sala polivalente e museu (cor de
rosa), o refeitório (vermelho), a cozinha (verde), e salas de educação musical (cor de laranja). Os blocos
letivos albergam as salas de aula (cor de laranja), os espaços de apoio aos laboratórios (verde) e os
espaços de arrecadação (cinzento escuro). Os espaços de circulação nestes edifícios são preenchidos
com funções de aprendizagem informal, a entrada de cada bloco alberga um espaço com a função de
biblioteca e estudo individual (azul escuro) e um espaço de vestiário (azul claro), os restantes espaços
são preenchidos com espaços destinados a estudos em grupo (cor de rosa). Em seu redor, inserem-se
espaços exteriores letivos, ou seja, espaços articulados que se destinam à aprendizagem ao ar livre
(amarelo). Existe ainda o edifício da biblioteca (azul escuro) junto do edifício central. E o edifício
destinado às práticas desportivas posicionado de forma independente da composição geral. [Consult.
02-08-2020] Disponível em WWW: <URL: http://asap-ehc.tecnico.ulisboa.pt/imagens/projetostipo/
7/000-00007-PD0005.jpg> Esquema de cores desenvolvido pela autora.

fig. 061_ Desenho do alçado para o projeto da escola do ciclo preparatório do ensino secundário de
Barreiro. Os blocos, de um piso, mantêm a leitura modular com a malha estrutural saliente no desenho.
[Consult. 02-08-2020] Disponível em WWW: <URL: http://asap-ehc.tecnico.ulisboa.pt/imagens/
projetostipo/7/000-00007-PD0024.jpg>

2.7. Estudo Normalizado para Liceus-Tipo ou Base Liceal
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2.8. Escolas Pavilhonares de Base Técnica

WWW: <URL: http://asap-ehc.tecnico.ulisboa.pt/imagens/projetostipo/8/000-00008-PEMD0064.jpg

fig. 063_ Planta tipo do edifício central. Este divide-se em três núcleos. Um núcleo junto à entrada que
alberga as funções administrativas (verde) e instalações sanitárias (azul claro). Em frente, o núcleo do
refeitório (vermelho), cozinha (verde), sala do coro (cor de laranja), e arrecadações (cinzento escuro). E
por fim, o núcleo que alberga a biblioteca (azul escuro), a sala dos docentes (verde), a sala polivalente
(cor de rosa), as instalações sanitárias (azul claro) e ainda, com acesso do exterior um laboratório de
línguas (cor de laranja). [Consult. 10-08-2020] Disponível em WWW: <URL: http://asap-
ehc.tecnico.ulisboa.pt/imagens/projetostipo/8/000-00008-PD0001.jpg> Esquema de cores
desenvolvido pela autora.

fig. 064_ Planta tipo do edifício letivo. Este edifício alberga, no primeiro piso (à esquerda) cinco salas
de aula (cor de laranja), instalações sanitárias femininas (azul claro), um gabinete a destinado a docentes
(verde) e uma arrecadação de material (cinzento escuro) que se situa por baixo da caixa de escadas
(cinzento claro) de forma a aproveitar todo o espaço. O piso superior (à direita) alberga igualmente
cinco salas de aula regulares (cor de laranja), instalações sanitárias masculinas (azul claro) e um
gabinete para docentes (verde). [Consult. 10-08-2020] Disponível em WWW: <URL: http://asap-
ehc.tecnico.ulisboa.pt/imagens/projetostipo/8/000-00008-PD0016.jpg> Esquema de cores
desenvolvido pela autora.

fig. 065_ Planta tipo do edifício das práticas experimentais. Este edifício alberga sete laboratórios em
cada piso, salas de apoio aos mesmos e gabinetes para os docentes (verde), instalações sanitárias (azul
claro) e arrecadações para materiais (cinzento escuro). [Consult. 10-08-2020] Disponível em WWW:
<URL: http://asap-ehc.tecnico.ulisboa.pt/imagens/projetostipo/8/000-00008-PD0008.jpg> Esquema de
cores desenvolvido pela autora.

fig. 066_ Fotografia da escola secundária de Águas Santas (inaugurada em 1986). É percetível a
imagem do edifício letivo de três pisos e em frente o edifício central de dois pisos. [Consult. 13-08-
2020] Disponível em WWW: <URL: https://www.parque-escolar.pt/pt/escola/046>

fig. 067_ Fotografia do edifício letivo da escola secundária de Águas Santas (inaugurada em 1986). O
edifício apresenta uma linguagem modular definida pela malha estrutural que compõem a construção.
[Consult. 13-08-2020] Disponível em WWW: <URL: https://www.parque-escolar.pt/pt/escola/046>

fig. 068_ Fotografia do átrio central do edifício letivo da escola secundária de Águas Santas (inaugurada
em 1986). Este espaço, iluminado por uma claraboia, compõem-se por galerias que distribuem às
diferentes funções nos pisos superiores. Desta forma, o espaço central com triplo pé- direito permite a
comunicação visual entre salas e a partilha informal entre a comunidade escolar. [Consult. 13-08-2020]
Disponível em WWW: <URL: https://www.parque-escolar.pt/pt/escola/046>

fig. 069_ Planta do piso inferior à entrada (-1) da escola secundária Alcaides de Faria em Barcelos
(inaugurada em 1974). Esta cota integra o piso zero dos pavilhões letivos que albergam as salas de aula
e laboratórios (cor de laranja), salas de apoio aos laboratórios (verde), anexos (cinzento escuro) e as
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2.9. Projeto P3
fig. 072_ Fotografia da escola P3 de Odemira. Verificam-se a malha estrutural transcendente aos
alçados, desenvolvidos numa leitura modular, de paredes rebocadas e pintadas e coberturas de
fibrocimento. In 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. Volume II.
(p.511).

fig. 073_ Planta-tipo desenvolvida para o edifício letivo para escolas P3, composto por três salas de aula
(cor de laranja) e uma área para trabalho informal (cor de rosa). Estas áreas podem ser adaptáveis a um
espaço único adaptável a várias atividades letivas. Inclui ainda um vestiário e instalações sanitárias (azul
claro), um átrio (cinzento claro), um espaço de leitura (azul escuro) e vários alpendres de entrada. In
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. Volume II. (p.511). Esquema
de cores desenvolvido pela autora.

fig. 074_ Fotografia do liceu Benfica, Lisboa. Verifica-se a estratégia pavilhonar eminente no projeto, os
blocos apresentam uma forma de destaque na paisagem. In ALEGRE,Alexandra – Projectos-tipo para

instalações sanitárias (azul claro). O pavilhão gimnodesportivo alberga a área desportiva (amarelo
esverdeado), os vestiários e instalações sanitárias (azul claro) e uma arrecadação (cinzento claro).
[Consult. 13-08-2020] Disponível em WWW: <URL: http://asap-ehc.tecnico.ulisboa.pt/~asap-
e h c . d a e m o n / d a t a b a s e /
projeto.php?id=1&d=Escola%20Comercial%20e%20Industrial%20de%20Barcelos> Esquema de
cores desenvolvido pela autora.

fig. 070_ Planta do piso térreo da escola secundária Alcaides de Faria em Barcelos (inaugurada em
1974). Esta cota integra o piso zero do pavilhão principal que alberga as funções administrativas
(verde), a loja do aluno (verde), uma área social (cor de rosa), o refeitório (vermelho), a cozinha (verde)
e as instalações sanitárias (azul claro). Integra o primeiro piso dos edifícios letivos que albergam as salas
de aula e laboratórios (cor de laranja), salas de apoio aos laboratórios (verde), anexos (cinzento escuro)
e instalações sanitárias (azul claro). E finalmente o piso superior do pavilhão gimnodesportivo, que
alberga a bancada (cinzento claro). [Consult. 13-08-2020] Disponível em WWW: <URL: http://asap-
e h c . t e c n i c o . u l i s b o a . p t / ~ a s a p - e h c . d a e m o n / d a t a b a s e /
projeto.php?id=1&d=Escola%20Comercial%20e%20Industrial%20de%20Barcelos> Esquema de
cores desenvolvido pela autora.

fig. 071_ Planta do piso superior da escola secundária Alcaides de Faria em Barcelos (inaugurada em
1974). Esta cota integra o piso superior do pavilhão principal que alberga a biblioteca (azul escuro), uma
área de trabalho com gabinetes para os docentes (verde) e as instalações sanitárias (azul claro). Integra
o terceiro piso dos edifícios letivos que albergam as salas de aula (cor de laranja), um gabinete (verde),
anexos (cinzento escuro) e instalações sanitárias (azul claro). [Consult. 13-08-2020] Disponível em
WWW: <URL: http://asap-ehc.tecnico.ulisboa.pt/~asap-ehc.daemon/database/
projeto.php?id=1&d=Escola%20Comercial%20e%20Industrial%20de%20Barcelos> Esquema de
cores desenvolvido pela autora.
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2.10. Escolas de Prefabricação Mista e Pesada

3. Programa Especial de Execução de Escolas Preparatórias e Secundárias

3.1. Envolvente Urbana

3.2. Organização Espaço-Funcional

o ensino secundário. In HEITOR, Teresa (coord.) – Liceus, escolas técnicas e secundárias. (p. 118).

fig. 075_ Fotografia escola secundária de Vila Nova de Santo André, Santiago do Cacém. Apesar da
composição do edifício ser unificada, a imagem da escola ainda transmite a identidade pavilhonar
anteriormente explorada. In ALEGRE, Alexandra – Projectos-tipo para o ensino secundário. In
HEITOR, Teresa (coord.) – Liceus, escolas técnicas e secundárias. (p. 124).

fig. 076_ Fotografia da fachada da escola secundária Doutor João de Araújo Correia, Peso da Régua.
Verifica-se o sistema construtivo misto, de pórticos metálicos, apoiado com lajetas de betão armado,
num desenho modular e estruturado. In SANTOS, André – Similaridades e Singularidades na
Reabilitação Arquitetónica do Parque Escolar. (p.296).

fig. 077_ Fotografia da fachada da escola secundária Professor Reynaldo dos Santos, Vila Franca de
Xira. Integra um sistema construtivo de prefabricação pesada de betão armado. In ALEGRE,
Alexandra – Projectos-tipo para o ensino secundário. In HEITOR, Teresa (coord.) – Liceus, escolas
técnicas e secundárias. (p. 146).

fig. 078_ Tabela que representa a taxa de escolarização das várias idades, desde 1960 a 2010. Verifica-se
que as várias idades atingem os cem por cento de forma gradual, e que o período de maior crescimento,
especialmente nos dezassete anos, decorre na década de oitenta. Tabela desenvolvida pela autora.

fig. 082_ Fotografia do exterior, são percetíveis as duas tipologias existentes, o edifício quadrangular de
dois pisos e o edifício retangular de apenas um piso. Escola secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia.
Fotografia de André Santos.

fig. 079_ Fotografia da portaria pelo interior, verifica-se que a escola permanece invisível pelo exterior
seja pelo manto de elementos vegetais a cobrirem o limite gradeado, ou pela diferença de cotas da rua à
plataforma inferior onde a escola se situa. Escola secundária de Lousada, Lousada. Antes da
reabilitação. [Consult. 20-08-2020] Disponível em WWW: <URL: https://www.parque-escolar.pt/pt/
escola/044>

fig. 080_ Fotografia do ponto de vista da rua Doutor Mário Soares, denota- se o afastamento dos
edifícios do limite do lote coberto de árvores e arbustos, confirmando a falta de capacidade de afirmar a
escola no desenho urbano. Escola secundária de Lousada, Lousada.Antes da reabilitação. [Consult. 20-
08-2020] Disponível em WWW: <URL: https://www.parque-escolar.pt/pt/escola/044>

fig. 081_ Fotografia aérea. Escola secundária de Alcanena, Santarém. Os blocos quadrangulares estão
representados a vermelho, o pavilhão retangular a amarelo, a portaria a laranja, e as galerias cobertas a
azul. Imagem retirada do Google Earth. Esquema da autora.



247

fig. 083_ (à esquerda) Esquema espaço-funcional da planta do piso térreo do bloco-tipo quadrangular.
Escola secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia. Antes da reabilitação. Esquema da autora.

fig. 084_ (à direita) Esquema espaço-funcional da planta do piso superior do bloco-tipo quadrangular.
Escola secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia. Antes da reabilitação. Esquema da autora.

fig. 085_ Esquema espaço-funcional da planta do bloco-tipo retangular. Escola secundária de Canelas,
Vila Nova de Gaia. Antes da reabilitação. Esquema da autora.

fig. 086_ Fotografia de uma sala de aula. Escola secundária Inês de Castro, Vila Nova de Gaia. Antes
da reabilitação. Fotografia de André Santos.

fig. 087_ Fotografia de um laboratório. Escola secundária Inês de Castro, Vila Nova de Gaia. Antes da
reabilitação. Fotografia de André Santos.

fig. 088_ Fotografia da sala dos professores. Escola secundária Inês de Castro, Vila Nova de Gaia.
Antes da reabilitação. Fotografia de André Santos.

fig. 089_ Fotografia de uma sala de artes visuais. Escola secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia.
Antes da reabilitação. Fotografia de André Santos.

fig. 090_ Fotografia da biblioteca. Escola secundária de Inês de Castro, Vila Nova de Gaia. Antes da
reabilitação. Fotografia de André Santos.

fig. 091_ Fotografia da área administrativa. Escola secundária de Inês de Castro, Vila Nova de Gaia.
Antes da reabilitação. Fotografia de André Santos.

fig. 092_ Fotografia da cantina. Escola secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia.Antes da reabilitação.
Fotografia de André Santos.

fig. 093_ Fotografia da entrada de um pavilhão. Escola secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia.
Antes da reabilitação. Fotografia de André Santos.

fig. 094_ Fotografia da caixa de escadas. Escola secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia. Antes da
reabilitação. Fotografia de André Santos.

fig. 095_ Fotografia do conjunto das Apollo Schools, emAmesterdão, de Herman Hertzberger. [Consult.
02-09-2020] Disponível em WWW: <URL: https://www.ahh.nl/247ndex.php/em/projects2/9-
onderwĳs/113-apollo-schools>

fig. 096_ Fotografia do átrio central das Apollo Schools, em Amesterdão, de Herman Hertzberger.
[Consult. 02-09-2020] Disponível emWWW: <URL: https://www.ahh.nl/247ndex.php/em/projects2/9-
onderwĳs/113-apollo-schools>

fig. 097_ (à esquerda, em cima) Planta do piso térreo das Apollo Schools, em Amesterdão, de Herman
Hertzberger. [Consult. 02-09-2020] Disponível em WWW: <URL: https://www.ahh.nl/247ndex.php/
em/projects2/9-onderwĳs/113-apollo-schools>

fig. 098_ (à direita, em cima) Planta do primeiro piso das Apollo Schools, em Amesterdão, de Herman
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Hertzberger. [Consult. 02-09-2020] Disponível em WWW: <URL: https://www.ahh.nl/248ndex.php/
em/projects2/9-onderwĳs/113-apollo-schools>

fig. 099_ (à esquerda, em baixo) Planta do segundo piso das Apollo Schools, emAmesterdão, de Herman
Hertzberger. [Consult. 02-09-2020] Disponível em WWW: <URL: https://www.ahh.nl/248ndex.php/
em/projects2/9-onderwĳs/113-apollo-schools>

fig. 100_ (à direita, em baixo) Corte das Apollo Schools, em Amesterdão, de Herman Hertzberger.
[Consult. 02-09-2020] Disponível emWWW: <URL: https://www.ahh.nl/248ndex.php/em/projects2/9-
onderwĳs/113-apollo-schools>

fig. 101_ Esquemas representativos das várias fases da escola de Montessori em Delft por Herman
Hertzberger. [Consult. 12-09-2020] Disponível em WWW: <URL: https://www.ahh.nl/index.php/en/
projects2/9-onderwĳs/114-montessori-school-delft>

fig. 109_ Verificam-se as linhas rígidas que compõem a composição, e nos alçados as três camadas, base,
fuste e capitel. Escola secundária de Lousada, Lousada. Antes da reabilitação. [Consult. 04-09-2020]
Disponível em WWW: <URL: https://www.parque-escolar.pt/pt/escola/044>

fig. 110_ Verificam-se as linhas rígidas que compõem a composição. Escola secundária Inês de Castro,
Vila Nova de Gaia. Antes da reabilitação.

fig. 102_ (à esquerda) Esquema estrutural da planta do piso térreo do bloco-tipo quadrangular. Escola
secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia. Antes da reabilitação. Esquema da autora.

fig. 103_ (à direita) Esquema estrutural da planta do piso superior do bloco-tipo quadrangular. Escola
secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia. Antes da reabilitação. Esquema da autora.

fig. 104_ Esquema estrutural do alçado do bloco-tipo quadrangular. Escola secundária de Canelas, Vila
Nova de Gaia, antes da reabilitação. Esquema da autora.

fig. 105_ Fotografia de uma viga na sala de TIC. Reconhece-se a malha estrutural no interior apesar da
adaptabilidade de compartimentação. Escola secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia. Antes da
reabilitação. Fotografia de André Santos.

fig. 106_ Fotografia do módulo estrutural central. Reconhece-se a malha estrutural no interior apesar da
adaptabilidade de compartimentação. Escola secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia. Antes da
reabilitação. Fotografia de André Santos.

fig. 107_ Esquema estrutural da planta do bloco-tipo retangular. Escola secundária de Canelas, Vila
Nova de Gaia, antes da reabilitação. Esquema da autora.

fig. 108_ Esquema estrutural do alçado do bloco-tipo quadrangular. Escola secundária de Canelas, Vila
Nova de Gaia, antes da reabilitação. Esquema da autora.
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3.5. Espaço Exterior

fig. 119_ (à esquerda) Implantação. O círculo vermelho identifica a entrada. Escola secundária Caldas
das Taipas, Guimarães. Antes da reabilitação. Desenho realizado no âmbito do grupo de investigação
ESCOLAS: Complexidade e Interpretação. Esquema da autora.

fig. 111 _ Bloco quadrangular. Escola secundária de Valbom, Gondomar. Esta escola não se enquadra
no universo de estudo deste trabalho, no entanto a sua cor justifica a sua pertinência. Antes da
reabilitação. [Consult. 04-09-2020] Disponível em WWW: URL: http://escsecvalbom.blogspot.com>

fig. 112_ Bloco quadrangular. Verifica-se de forma clara, as camadas do alçado, base, fuste e capitel.
Escola secundária de Caldas das Taipas, Guimarães. Antes da reabilitação. [Consult. 04-09-2020]
Disponível em WWW: URL: https://www.parque-escolar.pt/pt/escola/040>

fig. 113_ Escola básica e secundária Ferreira de Castro, Oliveira de Azeméis. Antes da reabilitação.
[Consult. 04-09-2020] Disponível em WWW: URL: https://www.parque-escolar.pt/pt/escola/056>

fig. 114_ Fotografia da cafetaria e espaço social. Escola secundária da Caldas das Taipas, Guimarães.
Antes da reabilitação. O espaço está repleto de cor e interação dos alunos através de pinturas e cartazes
que percorrem as paredes do espaço. [Consult. 04-09-2020] Disponível em WWW: URL: https://
www.parque-escolar.pt/pt/escola/040>

fig. 115_ Fotografia da galeria coberta, esta escola integra variação de espaços proporcionados pela
diferença de cotas que podem ser utilizados como bancos para pontos de encontro dos alunos nos
intervalos. Escola secundária de Lousada, Lousada. Antes da reabilitação. [Consult. 04-09-2020]
Disponível em WWW: <URL: https://www.parque-escolar.pt/pt/escola/044>

fig. 116_ O espaço exterior corresponde ao espaço de sobra entre o edificado e o limite do lote. Os
pavilhões são rodeados por passeios de cota ligeiramente superior. Escola secundária de Lousada,
Lousada. Antes da reabilitação. [Consult. 04-09-2020] Disponível em WWW: <URL: https://
www.parque-escolar.pt/pt/escola/044>

fig. 117_ O espaço exterior corresponde ao espaço de sobra entre o edificado e o limite do lote, são
integrados pequenos elementos de exterior como caixotes do lixo e canteiros de forma dar um pouco de
sentido aos espaços. Os pavilhões são rodeados por passeios de cota ligeiramente superior. Escola
secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia. Antes da reabilitação. Fotografia de André Santos.

fig. 118_ O espaço exterior corresponde ao espaço destinado às práticas desportivas, o espaço é
complementado com equipamentos para as práticas e ainda umas escadas que para além da sua óbvia
função de atravessamento entre cotas diferentes, funciona também como uma mini bancada. Escola
secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia. Antes da reabilitação. Fotografia de André Santos.

4. Programa de Modernização da Parque Escolar Destinado ao Ensino Secundário

4.1. Envolvente Urbana
(PMEES)
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fig. 120_ (à direita) Implantação, denota-se a tentativa de afirmação definindo a implementação de um
volume junto do limite da rua, onde se localiza a entrada, no entanto, a composição dispersa mantém-se.
As linhas a vermelho apresentam o desenho dois novos arruamentos, um implantado de forma a
proporcionar autonomia à área desportiva, e outro de acesso à garagem que o estabelecimento
proporciona. Os círculos identificam as entradas, o círculo vermelho a principal, e os vermelhos escuros
mais pequenos, a entrada secundária e a entrada para carros. Escola secundária Caldas das Taipas,
Guimarães. Após a reabilitação. Desenho realizado no âmbito grupo de investigação ESCOLAS:
Complexidade e Interpretação. Esquema da autora.

fig. 121_ Fotografia da entrada para o edifício principal, denotam-se os elementos que separam os
edifícios do limite do lote, como o arruamento que permite a circulação de carros para a garagem,
elementos vegetais e o gradeamento. Escola secundária de Caldas das Taipas, Guimarães. Após a
reabilitação. Fotografia de André Santos.

fig. 122_ Fotografia da rua Professor Manuel José Pereira, perspetivando um pavilhão da escola e o
portão de entrada viária. Escola secundária de Caldas das Taipas, Guimarães. Após a reabilitação.
Fotografia de André Santos.

fig. 123_ Fotografia da portaria, ilustrando a afirmação do volume da entrada. Verifica-se como um
elemento de transição da entrada do portão à entrada do edifício principal, enquadra um estacionamento
de bicicletas e um espaço para o porteiro. Escola secundária de Caldas das Taipas, Guimarães. Após a
reabilitação. Fotografia de André Santos.

fig. 124_ (à esquerda) Implantação. O círculo vermelho identifica a entrada principal e o círculo bordô
uma entrada secundária. Escola secundária de Lousada, Lousada. Antes da reabilitação. Desenho
realizado no âmbito grupo de investigação ESCOLAS: Complexidade e Interpretação. Esquema da
autora.

fig. 125_ (à direita) Implantação. Denota-se a estratégia de unificação de massa construtiva no desenho
da intervenção. O círculo vermelho identifica a entrada da portaria, que recorre a dois percursos que
distribuem para a entrada principal do edifício e para a área desportiva. A entrada secundária integra, da
mesma forma, um percurso condutor à cozinha e áreas de serviço. Escola secundária de Lousada,
Lousada. Após a reabilitação. Desenho realizado no âmbito grupo de investigação ESCOLAS:
Complexidade e Interpretação. Esquema da autora.

fig. 126_ Fotografia do ponto de vista da rua Doutor Mário Soares. Denota- se uma certa privacidade
que o afastamento do edificado possibilita. Escola secundária da Lousada, Lousada. Após a
reabilitação. Fotografia de André Santos.

fig. 127_ Fotografia da portaria, que enquadra o compartimento do porteiro e um estacionamento de
bicicletas. Escola secundária da Lousada, Lousada. Após a reabilitação. Fotografia de André Santos.

fig. 128_ Fotografia da praça que se segue após a portaria, denota-se um percurso superior que conduz
à entrada principal do edifício, e outro que segue abrindo o espaço a uma praça, que segue à área
desportiva. Escola secundária da Lousada, Lousada. Após a reabilitação. Fotografia de André Santos.
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fig. 129_ (à esquerda) Implantação. Verificam-se as três entradas, a principal (círculo vermelho) e as
duas secundárias (círculo mais pequeno, bordô). Escola secundária de Rio Tinto, Gondomar. Antes da
reabilitação. Desenho realizado no âmbito grupo de investigação ESCOLAS: Complexidade e
Interpretação. Esquema da autora.

fig. 130_ (à direita) Implantação. A localização das entradas mantêm-se. Pela planta percebe-se uma
forte relação com a malha urbana, as entradas correspondem à abertura de uma rua (linhas azuis). O
remate circundado (círculo azul) é a peça fundamental para a sua visibilidade nas diversas ruas,
aproveitando os seus alinhamentos e reafirmando e dignificando a imagem da escola. Escola secundária
de Rio Tinto, Gondomar. Após a reabilitação. Desenho realizado no âmbito grupo de investigação
ESCOLAS: Complexidade e Interpretação. Esquema da autora.

fig. 131_ Vista da escola a partir da rotunda do Pinheiro, a norte do lote escolar. Verifica-se uma
linguagem por um lado afirmativa face a volumetria que define o lote, no entanto, uma linguagem de
descrição face à cor e materialidade da fachada. Escola secundária de Rio Tinto, Gondomar. Após a
reabilitação. Fotografia de André Santos.

fig. 132_ Fotografia do ponto de vista da rua Doutor José Luís de Araújo, verifica-se a capacidade do
edifício se virar para esta direção através da peça saliente. Escola secundária de Rio Tinto, Gondomar.
Após a reabilitação. Fotografia de André Santos.

fig. 133_ Fotografia do edifício do ponto de vista da porta de entrada que se vira de modo diagonal face
ao alinhamento do passeio, repetindo a situação da janela monumental o edifício integra. Deste modo
capaz de albergar um número considerável de alunos na entrada do edifício. Escola secundária de Rio
Tinto, Gondomar. Após a reabilitação. Fotografia de André Santos.

fig. 134_ (à esquerda) Implantação. O estabelecimento incorpora quatro entradas, uma principal (círculo
vermelho) duas, a norte, secundárias para o pavilhão gimnodesportivo e outra como entrada comum
secundária, e a última com utilidade técnica, cargas e descargas. Escola secundária Inês de Castro, Vila
Nova de Gaia. Antes da reabilitação. Desenho realizado no âmbito grupo de investigação ESCOLAS:
Complexidade e Interpretação. Esquema da autora.

fig. 135_ (à direita) Implantação. A intervenção mantém a localização das entradas. A entrada principal
(círculo vermelho) é definida por uma portaria e incorpora uma praça no interior do lote que tem como
função um espaço de transição confortável para albergar os alunos nos horários de entrada e saída da
escola. Escola secundária Inês de Castro, Vila Nova de Gaia. Após a reabilitação. Desenho realizado no
âmbito grupo de investigação ESCOLAS: Complexidade e Interpretação. Esquema da autora.

fig. 136_ Fotografia do edifício da biblioteca, a sua forma e cor destaca- se perante a rua reafirmando e
dignificando o edifício escolar. Escola secundária Inês de Castro, Vila Nova de Gaia. Após a
reabilitação. Fotografia de André Santos.

fig. 137_ Fotografia que expõe a relação do edifício da biblioteca com o limite do lote, e a sua
articulação com a praça de entrada. Escola secundária Inês de Castro, Vila Nova de Gaia. Após a
reabilitação. Fotografia de André Santos.
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fig. 138_ Fotografia da entrada principal, que incorpora uma faixa coberta confortável de transição
interior e exterior. Escola secundária Inês de Castro, Vila Nova de Gaia. Após a reabilitação. Fotografia
de André Santos.

fig. 139_ (à esquerda) Implantação. A escola incorpora três entradas, uma principal no centro da
composição (círculo vermelho) e duas secundárias em cada um dos extremos do lote, uma para o
pavilhão gimnodesportivo e outra com utilidade técnica e de estacionamento viário. Escola secundária
Ferreira de Castro, Oliveira de Azeméis. Antes da reabilitação. Desenho realizado no âmbito grupo de
investigação ESCOLAS: Complexidade e Interpretação. Esquema da autora.

fig. 140_ (à direita) Implantação. A intervenção mantém a localização das entradas, a entrada principal
incorpora a portaria num desenho contemporâneo seguido por umas escadas monumentais que
direcionam o utilizador à entrada do edifício principal. Escola secundária Ferreira de Castro, Oliveira
de Azeméis. Após reabilitação. Desenho realizado no âmbito grupo de investigação ESCOLAS:
Complexidade e Interpretação. Esquema da autora.

fig. 141_ Fotografia que expõe a relação anónima da escola com a rua na sua envolvente. Escola
secundária Ferreira de Castro, Oliveira de Azeméis. Após a reabilitação. Fotografia de Eliana Santos.

fig. 142_ Fotografia da portaria da escola e da sua articulação saliente com a rua. Escola secundária
Ferreira de Castro, Oliveira de Azeméis. Após a reabilitação. Fotografia de Eliana Santos.

fig. 143_ Fotografia da entrada principal, incorpora as escadas e uma pala. Escola secundária Ferreira
de Castro, Oliveira de Azeméis. Após a reabilitação. Fotografia de Eliana Santos.

fig. 144_ (à esquerda) Implantação. A escola incorpora duas entradas uma principal e outra secundária
de acesso à área desportiva. Escola básica e secundária Castelo de Paiva, Castelo de Paiva. Antes da
reabilitação. Desenho realizado no âmbito grupo de investigação ESCOLAS: Complexidade e
Interpretação. Esquema da autora.

fig. 145_ (à direita) Implantação. A intervenção mantém a localização da entrada principal, no entanto
altera a entrada secundária, esta que incorpora um parque de estacionamento viário, permite a entrada
para o pavilhão gimnodesportivo e ainda garante uma entrada de utilidade técnica. Escola básica e
secundária Castelo de Paiva, Castelo de Paiva. Após a reabilitação. Desenho realizado no âmbito grupo
de investigação ESCOLAS: Complexidade e Interpretação. Esquema da autora.

fig. 146_ Fotografia da entrada do edifício principal. Verifica-se a articulação do volume preto com o
muro de betão, que se enquadra numa rampa direcionado à entrada. Escola básica e secundária Castelo
de Paiva, Castelo de Paiva. Após a reabilitação. Fotografia de Eliana Santos.

fig. 147_ Fotografia da portaria, articulada com um espaço de transição que alberga os alunos nos
horários de entrada e saída da escola. A sua forma permite um maior controlo de segurança. Escola
básica e secundária Castelo de Paiva, Castelo de Paiva. Após a reabilitação. Fotografia de Eliana
Santos.

fig. 148_ Fotografia do ponto de vista da rua Strecht Vasconcelos. Verifica- se a posição silenciosa e
anónima em que as instalações se enquadram, é completamente impercetível do ponto de vista desta rua
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que alberga a entrada principal. Escola básica e secundária Castelo de Paiva, Castelo de Paiva. Após a
reabilitação. Fotografia de Eliana Santos.

fig. 149_ (à esquerda) Implantação. A escola incorpora apenas uma entrada, a principal (círculo
vermelho), pois a entrada secundária para o pavilhão era feira pelo terreno vizinho que corresponde à
escola básica. A solução apresentava uma disposição arbitrária e sem adaptação à topografia. Escola
secundária de Felgueiras, Felgueiras. Antes da reabilitação. Desenho realizado no âmbito grupo de
investigação ESCOLAS: Complexidade e Interpretação. Esquema da autora.

fig. 150_ (à direita) Implantação. A dificuldade da intervenção passa pela diferença de cotas que a
plataforma do estabelecimento apresenta perante a rua, sendo esta muito superior. A solução incorpora
uma entrada secundária para o pavilhão gimnodesportivo. Escola secundária de Felgueiras, Felgueiras.
Após a reabilitação. Desenho realizado no âmbito grupo de investigação ESCOLAS: Complexidade e
Interpretação. Esquema da autora.

fig. 151_ Fotografia do ponto de vista da rua Doutor Manuel de Faria e Sousa. Verifica-se a conexão
que o edifício escolar articula com a cidade, a portaria posiciona-se de forma saliente deste modo
reafirmando a sua presença. Escola secundária de Felgueiras, Felgueiras. Após a reabilitação.
Fotografia de Leonardo Barros.

fig. 152_ Fotografia do ponto de vista da rua Doutor Manuel de Faria e Sousa da entrada secundária ao
pavilhão gimnodesportivo. Esta entrada não possui a mesma dificuldade em comparação à entrada
principal pois o pavilhão beneficia da mesma cota da rua. Escola secundária de Felgueiras, Felgueiras.
Após a reabilitação. Fotografia de Leonardo Barros.

fig. 153_ Fotografia do ponto de vista do interior à cota baixa. Verifica-se a proeminência que a entrada
possui. O edifício longitudinal apoia-se aos pavilhões existentes que mantêm a sua leitura
desfragmentada. Escola secundária de Felgueiras, Felgueiras. Após a reabilitação. Fotografia de
Leonardo Barros.

fig. 154_ (à esquerda) Implantação. A escola incorpora a entrada principal (círculo vermelho) e uma
entrada secundária (círculo bordô, mais pequeno) de utilização técnica. Escola Secundária do Castêlo
da Maia, Maia. Antes da reabilitação. Desenho realizado no âmbito grupo de investigação ESCOLAS:
Complexidade e Interpretação. Esquema da autora.

fig. 155_ (à direita) Implantação. A localização das entradas mantêm-se, assim como a composição
desfragmentada, descomprometida com a envolvente. Escola Secundária do Castêlo da Maia, Maia.
Após a reabilitação. Desenho realizado no âmbito grupo de investigação ESCOLAS: Complexidade e
Interpretação. Esquema da autora.

fig. 156_ Fotografia do ponto de vista da rua Professora Idalina São Quelhas. Verifica-se a sua imagem
descomprometida perante a cidade, que se apresenta descaracterizada. Escola Secundária do Castêlo da
Maia, Maia. Após a reabilitação. Fotografia de Catarina Albuquerque.

fig. 157_ Fotografia da portaria e do muro gradeado.Aportaria incorpora uma pequena pala, que permite
abrigo à comunidade escolar durante os horários de entrada e saída da escola. Escola Secundária do
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Castêlo da Maia, Maia. Após a reabilitação. Fotografia de Catarina Albuquerque.

fig. 158_ Fotografia da praça da entrada principal do edifício, este incorpora elementos vegetais e um
estacionamento para bicicletas. Verifica-se a articulação entre o exterior e o edificado que permite o
desenho e interessante de espaços. Escola Secundária do Castêlo da Maia, Maia. Após a reabilitação.
Fotografia de Catarina Albuquerque.

fig. 159_ (à esquerda) Implantação. A totalidade da escola apresenta frentes de rua, à exceção do
pequeno canto a nascente do lote. Desta forma, os acessos são facilitados, as instalações possuem de seis
entradas na totalidade. Escola secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia. Antes da reabilitação.
Desenho realizado no âmbito grupo de investigação ESCOLAS: Complexidade e Interpretação.
Esquema da autora.

fig. 160_ (à direita) Implantação. A intervenção manteve a localização das entradas, à exceção da
entrada principal que foi ajustada funcionalmente, enquadrada num recanto que permite a sua
articulação com o espaço exterior do terreno e a transição a uma praça que albergam os alunos nos
momentos de entrada e saída da escola. Escola secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia. Após a
reabilitação. Desenho realizado no âmbito grupo de investigação ESCOLAS: Complexidade e
Interpretação. Esquema da autora.

fig. 161_ Fotografia da portaria que alberga um espaço para o porteiro e um posto de informação.
Verifica-se o recorte exterior que desenha o espaço. O edifício da biblioteca permite destaca-se atrás
permitindo afirmar o estabelecimento como elemento simbólico perante a cidade. Escola secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia. Após a reabilitação. Fotografia da autora.

fig. 162_ Fotografia do edifício da biblioteca que se apresenta com uma imagem de destaque, não apenas
pela cor, mas também pela sua forma, e que se articula com a entrada principal da escola. Escola
secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia. Após a reabilitação. Fotografia da autora.

fig. 163_ Fotografia a entrada principal, integrada por uma pala que permite albergar os alunos nos
horários de entrada e saída. Escola secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia. Após a reabilitação.
Fotografia da autora.

fig. 164_ (à esquerda) Implantação. A escola apresenta duas entradas, uma principal, que forma um
semicírculo desenhado pelo espaço exterior, e uma secundária para estacionamento e cargas e descargas
técnicas, com acesso próximo da cantina. Escola secundária Gafanha de Nazaré, Ílhavo. Antes da
reabilitação. Desenho realizado no âmbito grupo de investigação ESCOLAS: Complexidade e
Interpretação. Esquema da autora.

fig. 165_ (à direita) Implantação. A intervenção altera a posição da entrada principal, mantém a
localização da entrada secundária e acrescenta uma terceira entrada destinada à área desportiva,
permitindo desta forma o seu funcionamento autónomo. Escola secundária Gafanha de Nazaré, Ílhavo.
Após a reabilitação. Desenho realizado no âmbito grupo de investigação ESCOLAS: Complexidade e
Interpretação. Esquema da autora.
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fig. 166_ Fotografia da rua principal integrante de uma ciclovia colorida. Verifica-se a posição
compositiva descomprometida das instalações com a rua. Escola secundária Gafanha de Nazaré,
Ílhavo. Após a reabilitação. Fotografia de Anna Kazimirko.

fig. 167_ Fotografia da portaria que se destaca pelo seu volume alto, integra o posto do porteiro e um
posto de informações. Escola secundária Gafanha de Nazaré, Ílhavo. Após a reabilitação. Fotografia de
Anna Kazimirko.

fig. 168_ Fotografia da galeria coberta que marca a entrada, desta forma a comunidade escolar pode
abrigar-se neste espaço durante os momentos de entrada e saída da escola. Integra ainda, separado
visivelmente pela diferença de pé-direito, o estacionamento de bicicletas em cada um dos lados,
facilitando assim as aglomerações neste espaço, libertando a rua e a portaria. Escola secundária
Gafanha de Nazaré, Ílhavo. Após a reabilitação. Fotografia de Anna Kazimirko.

fig. 169_ (à esquerda) Implantação. A escola apresenta-se desfragmentada e descomprometida na
relação do seu desenho com a entrada. Escola básica e secundária de Oliveira de Frades, Oliveira de
Frades. Antes da reabilitação. Desenho realizado no âmbito grupo de investigação ESCOLAS:
Complexidade e Interpretação. Esquema da autora.

fig. 170_ (à direita) Implantação. A intervenção permitiu fornecer à comunidade escolar uma
composição organizada e articulada com o espaço exterior. A localização da entrada principal foi
mantida, e foram acrescentadas mais três entradas secundárias, uma de utilidade técnica, outra destinada
à área desportiva, e a terceira acompanhante de um parque de estacionamento para carros. Escola básica
e secundária de Oliveira de Frades, Oliveira de Frades. Após a reabilitação. Desenho realizado no
âmbito grupo de investigação ESCOLAS: Complexidade e Interpretação. Esquema da autora.

fig. 171_ Fotografia do recorte na rua que define a entrada, denota-se a imagem e presença que a escola
transmite do ponto de vista da rua. Escola básica e secundária de Oliveira de Frades, Oliveira de
Frades. Após a reabilitação. Fotografia da autora.

fig. 172_ Fotografia da portaria que alberga uma área técnica, um espaço para o porteiro, e um posto de
informação. A sua forma facilita o controlo de segurança. Escola básica e secundária de Oliveira de
Frades, Oliveira de Frades. Após a reabilitação. Fotografia da autora.

fig. 173_ Fotografia da praça de transição que distribui para as várias funções e que direciona à entrada
principal do estabelecimento. Este espaço funciona também como recreio. Escola básica e secundária
de Oliveira de Frades, Oliveira de Frades. Após a reabilitação. Fotografia da autora.

4.2. Organização Espaço-funcional

fig. 174 _ Diagrama representativo dos níveis de hierarquização funcional do PMEES. O diagrama
apresenta os cinco níveis de hierarquização dos vários grupos funcionais, destacam-se os espaços
informais que compõem uma posição central. [Consult. 12-10-2020] Disponível em WWW: <https://
www.parque-escolar.pt/pt/programa/modelo-concetual.aspx>
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fig. 175 _ Diagrama designado de Modelo Concetual disponibilizado pela Parque Escolar. Expressa a
articulação dos grupos funcionais pela interseção de dois anéis, que os agregam com base na sua
natureza e identidade, orientados pela incorporação da learning street (esta que se responsabiliza pela
organização física e funcional do estabelecimento). O primeiro anel define os grupos funcionais que
constituem os primeiros quatro níveis hierárquicos da fig._174 e o segundo anel constitui o quinto nível
constituinte de grupos funcionais que naturalmente requerem um espaço mais íntimo e afastado das
áreas mais públicas da escola. [Consult. 12-10-2020] Disponível em WWW: https://www.parque-
escolar.pt/pt/programa/modelo-concetual.aspx

fig. 176_ Planta do piso da entrada, verifica-se o edifício principal, bola vermelha identifica a entrada, o
edifício dos laboratórios, os quatro edifícios letivos, e deslocado nas traseiras o edifício desportivo. Os
retângulos expressam os anéis representativos do Modelo Concetual da Parque Escolar. A linha azul
não representa a learning street, no entanto expressa a circulação distributiva dos espaços não letivos.
Escola secundária de Caldas das Taipas, Guimarães. Desenho realizado no âmbito grupo de
investigação ESCOLAS: Complexidade e Interpretação. Esquema da autora.

fig. 177_ Fotografia da circulação exterior coberta que distribui para os vários edifícios. Verifica-se a sua
centralidade, incluem uns bancos que permitem a função de recreio. Escola secundária de Caldas das
Taipas, Guimarães. Fotografia de André Santos.

fig. 178_ Fotografia do átrio interior que se estende a um corredor de circulação interior, que distribui
às funções do piso principal. Escola secundária de Caldas das Taipas, Guimarães. Fotografia de André
Santos.

fig. 179_ Fotografia da articulação transparente do átrio interior com a biblioteca. Escola secundária de
Caldas das Taipas, Guimarães. Fotografia de André Santos.

fig. 180_ Planta do piso da entrada. A articulação dos dois anéis não é clara, devido à repartição
funcional tridimensional que o edifício comporta pelos três pisos. Apesar de não ser legível, é claro que
o edifício estrutura os grupos funcionais de forma racional . Os retângulos expressam os anéis
representativos do Modelo Concetual da Parque Escolar. A linha azul representa a learning street, bem
definida na composição. Escola secundária de Lousada, Lousada. Desenho realizado no âmbito grupo
de investigação ESCOLAS: Complexidade e Interpretação. Esquema da autora.

fig. 181_ Fotografia do átrio de entrada interior que se entende à learning street. Verifica-se a
polivalência que constitui este espaço, devido à sua estrutura. Ao fundo é percetível a sua articulação
com a entrada da biblioteca. Escola secundária de Lousada, Lousada. Fotografia de André Santos.

fig. 182_ Fotografia da learning street. Verifica-se a polivalência que constitui este espaço, devido à sua
largura. Os cacifos apresentam-se integrados na arquitetura. Escola secundária de Lousada, Lousada.
Fotografia de André Santos.

fig. 183_ Fotografia do espaço interior da biblioteca, que se compõem em apenas num piso, organizado
de forma neutra, permitindo a sua polivalência sempre que necessário. Escola secundária de Lousada,
Lousada. Fotografia de André Santos.
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fig. 184_ Planta do piso da entrada. O desenho da learning street destaca-se atípica, no sentido em que
o conceito não responde às perspetivas programáticas do PMEES. A distribuição do corredor central
destina-se apenas a funções letivas, criando uma identidade exclusiva de conhecimento, à semelhança
de uma biblioteca mais informal. Por outro lado, o átrio central assume as valências perspetivadas para
a rua de distribuição, assegurando a correlação entre a sala polivalente, a biblioteca, a sala do aluno, a
loja do aluno e a cantina, tornando-se deste modo numa learning square. Escola secundária de Rio
Tinto, Gondomar. Desenho realizado no âmbito grupo de investigação ESCOLAS: Complexidade e
Interpretação. Esquema da autora.

fig. 185_ Fotografia do átrio central. Este espaço afirma-se pela sua tridimensionalidade, de pé-direito
triplo, que para além de configurar a circulação interior no edifício, assegura a comunicação visual e
acústica num pano vertical, fomentando o cruzamento de relações entre as várias funções não letivas nos
três pisos. Escola secundária de Rio Tinto, Gondomar. Fotografia de André Santos.

fig. 186_ Fotografia do corredor central no piso da entrada. Este espaço resultou num contentor de
largura extensa, neste contexto, importa referir que o autor previa a incorporação de equipamentos
móveis fixos que se destinavam a criar condições para momentos de paragem, no entanto não se
realizou, foram mais tarde colocados equipamentos móveis disponíveis. Escola secundária de Rio
Tinto, Gondomar. Fotografia de André Santos.

fig. 187_ Fotografia do corredor central no piso inferior. Este espaço permite uma partilha de
distribuição central para os espaços letivos e um espaço de recreio coberto, controlado e seguro. Escola
secundária de Rio Tinto, Gondomar. Fotografia de André Santos.

fig. 188_ Planta do piso da entrada. A intervenção exemplifica perfeitamente o ideal da learning street
(linha azul) que se apresenta como premissa estruturante à conceção do espaço escolar. Escola
secundária de Inês de Castro, Vila Nova de Gaia. Desenho realizado no âmbito grupo de investigação
ESCOLAS: Complexidade e Interpretação. Esquema da autora.

fig. 189_ Fotografia da learning street. Verifica-se a variação de espaços que o corredor incorpora
articulado com mobiliário fixo e amovível. Ao fundo denota-se a cor vermelha caracterizante do espaço
da biblioteca e auditório. Escola secundária de Inês de Castro, Vila Nova de Gaia. Fotografia de André
Santos.

fig. 190_ Fotografia da circulação de caráter secundário. Esta perspetiva confirma a herança pavilhonar
que este edifício advém, verifica-se a circulação em torno da caixa de escadas central, articulada com
um lanternim quadrangular. Escola secundária de Inês de Castro, Vila Nova de Gaia. Fotografia de
André Santos.

fig. 191_ Fotografia da fachada principal. O edifício da biblioteca estabelece uma relação privilegiada
com a rua principal de acesso, destacando-se sobre o protagonismo da entrada que se encontra recuada.
Escola secundária de Inês de Castro, Vila Nova de Gaia. Fotografia de André Santos.

fig. 192_ Planta do piso da entrada. A articulação dos dois anéis não é clara, devido à repartição
funcional tridimensional que o edifício comporta pelos dois pisos. Escola básica e secundária Ferreira
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de Castro, Oliveira de Azeméis. Desenho realizado no âmbito grupo de investigação ESCOLAS:
Complexidade e Interpretação. Esquema da autora.

fig. 193_ Fotografia do interior da biblioteca. Denota-se no fundo o contacto que o espaço estabelece
com o átrio principal através do pequeno pano transparente. Escola básica e secundária Ferreira de
Castro, Oliveira de Azeméis. Fotografia de Eliana Santos.

fig. 194_ Fotografia do corredor da cantina. Este corredor apresenta-se ligeiramente mais largo
possibilitando o estabelecimento de máquinas de venda e equipamento de afixação de material. Escola
básica e secundária Ferreira de Castro, Oliveira de Azeméis. Fotografia de Eliana Santos.

fig. 195_ Fotografia do alçado exterior do ponto de vista da portaria. Verifica- se as janelas descritas no
texto correspondentes à biblioteca e à sala dos professores, afirma-se uma imagem descomprometida
com o interior. Escola básica e secundária Ferreira de Castro, Oliveira de Azeméis. Fotografia de
Eliana Santos.

fig. 196_ Planta do piso da entrada. A organização funcional caracteriza-se hierarquizada e objetiva,
estruturada tridimensionalmente pelos três pisos. Escola básica e secundária Castelo de Paiva, Castelo
de Paiva. Desenho realizado no âmbito grupo de investigação ESCOLAS: Complexidade e
Interpretação. Esquema da autora.

fig. 197_ Fotografia do átrio principal de entrada. Verifica-se um espaço sóbrio, estabelece relação com
o exterior e com a galeria coberta que distribui para os restantes pavilhões. Escola básica e secundária
Castelo de Paiva, Castelo de Paiva. Fotografia de Eliana Santos.

fig. 198_ Fotografia da learning street e o acesso ao refeitório. Do lado esquerdo verifica-se a entrada
para biblioteca e a relação que esta estabelece com a learning street. Escola básica e secundária Castelo
de Paiva, Castelo de Paiva. Fotografia de Eliana Santos.

fig. 199_ Fotografia do alçado traseiro do edifício principal. Verifica-se a saliência que o volume da
biblioteca estabelece, desta forma sendo reconhecido o espaço pelo exterior. Escola básica e secundária
Castelo de Paiva, Castelo de Paiva. Fotografia de Eliana Santos.

fig. 200_ Planta do piso inferior à entrada. Este caso apresenta-se como exceção devido ao piso de
entrada não apresentar funções letivas, logo o anel 2 não comparece no esquema desse piso. Escola
secundária de Felgueiras, Felgueiras. Desenho realizado no âmbito grupo de investigação ESCOLAS:
Complexidade e Interpretação. Esquema da autora.

fig. 201_ Fotografia da learning street. Verifica-se a forte relação que este espaço estabelece com o
exterior através da incorporação da caixilharia. Escola secundária de Felgueiras, Felgueiras. Fotografia
de Leonardo Barros.

fig. 202_ Fotografia do ponto de vista do exterior. A circulação entre os edifícios artificiais é assegurada
nos dois pisos, o segundo piso através de uma galeria. Escola secundária de Felgueiras, Felgueiras.
Fotografia de Leonardo Barros.

fig. 203_ Fotografia da biblioteca, estabelece relação com o átrio de entrada através do pano envidraçado
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que se insere na entrada do espaço. Escola secundária de Felgueiras, Felgueiras. Fotografia de
Leonardo Barros.

fig. 204_ Planta do piso da entrada. A articulação dos dois anéis é difusa pois a organização funcional é
feita verticalmente. Graficamente a learning street parece óbvia, no entanto não se enquadra neste
conceito por todo o seu percurso é feito exteriormente. Escola secundária Castêlo da Maia, Maia.
Desenho realizado no âmbito grupo de investigação ESCOLAS: Complexidade e Interpretação.
Esquema da autora.

fig. 205_ Fotografia da circulação exterior coberta, verifica-se que este espaço quer ser interior pela sua
configuração, conferindo-lhe um caráter de transição interior/exterior. Escola secundária Castêlo da
Maia, Maia. Fotografia de Catarina Albuquerque.

fig. 206_ Fotografia a circulação interior do segundo piso, estabelece num lado contacto com o exterior
e, no outro lado enquadra os cacifos diretamente na arquitetura. Escola secundária Castêlo da Maia,
Maia. Fotografia de Catarina Albuquerque.

fig. 207_ Fotografia da entrada para a biblioteca através da circulação coberta. Nota-se pela porta opaca
que estes elementos não estabelecem relação. Escola secundária Castêlo da Maia, Maia. Fotografia de
Catarina Albuquerque.

fig. 208_ Planta do piso da entrada. Verifica-se a legibilidade dos dois anéis, e a learning street que
estrutura todas as restantes circulações. Escola secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia. Desenho
realizado no âmbito grupo de investigação ESCOLAS: Complexidade e Interpretação. Esquema da
autora.

fig. 209_ Fotografia da learning street. Verifica-se pela imagem a aglomeração dos alunos que usufruem
dos equipamentos móveis nos tempos de intervalo. Escola secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia.
Fotografia da autora.

fig. 210_ Fotografia da learning street. Este espaço incorpora ainda equipamento para afixação de
informação. Escola secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia. Fotografia da autora.

fig. 211_ Fotografia do exterior que mostra a perspetiva da biblioteca do exterior, verifica-se a imagem
de destaque que este espaço apresenta. Escola secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia. Fotografia da
autora.

fig. 212_ Planta do piso da entrada. Verifica-se, de forma expressiva, a legibilidade dos dois anéis do
Modelo Concetual da Parque Escolar. Escola secundária da Gafanha de Nazaré, Ílhavo. Desenho
realizado no âmbito grupo de investigação ESCOLAS: Complexidade e Interpretação. Esquema da
autora.

fig. 213_ Fotografia da circulação central. A linearidade do espaço, sem flexibilidade e variação, incapaz
de albergar momentos de aprendizagem informal. Escola secundária da Gafanha de Nazaré, Ílhavo.
Fotografia de Anna Kazimirko.

fig. 214_ Fotografia da circulação que distribui às salas de aula. O espaço configura um caráter
secundário
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4.3. Técnicas Construtivas

secundário, enquadra na arquitetura os cacifos. Escola secundária da Gafanha de Nazaré, Ílhavo.
Fotografia de Anna Kazimirko.

fig. 215_ Fotografia da entrada para a biblioteca, usufrui de um espaço expositivo, que se articula com
a entrada transparente. Escola secundária da Gafanha de Nazaré, Ílhavo. Fotografia de Anna
Kazimirko.

fig. 216_ Planta do piso de entrada. Verifica-se de forma legível os anéis do Modelo Concetual da
Parque Escolar. Escola básica e secundária da Oliveira de Frades, Oliveira de Frades. Desenho
realizado no âmbito grupo de investigação ESCOLAS: Complexidade e Interpretação. Esquema da
autora.

fig. 217_ Fotografia da circulação principal do edifício principal. Verifica-se a forte relação com o
espaço de recreio coberto exterior. Escola básica e secundária da Oliveira de Frades, Oliveira de
Frades. Fotografia da autora.

fig. 218_ Fotografia da circulação principal do edifício principal. Verifica-se a relação tridimensional do
espaço, incorpora cacifos que não se encontram cacifos enquadrados na arquitetura. Escola básica e
secundária da Oliveira de Frades, Oliveira de Frades. Fotografia da autora.

fig. 219_ Fotografia do espaço exterior. Verifica-se a variação de espaços de circulação entre os dois
núcleos. No terceiro piso incorpora uma galeria interior que fornece cobertura à galeria exterior no piso
inferior. Escola básica e secundária da Oliveira de Frades, Oliveira de Frades. Fotografia da autora.

fig. 220_ Fotografia do exterior dos edifícios quadrangulares pré- existentes. Verifica-se a corete
caracterizada como a pele saliente e contemporânea que o edifício incorpora. Escola secundária de
Caldas das Taipas, Guimarães. Fotografia de André Santos.

fig. 221_ Fotografia de uma sala de aula. Na articulação do teto falso com a parede verifica-se a sanca
que permite o acesso aos sistemas. Escola secundária de Caldas das Taipas, Guimarães. Fotografia de
André Santos.

fig. 222_ Fotografia de um espaço de circulação. Verifica-se a sanca que permite o acesso às
infraestruturas integradas no teto falso e pintadas a preto, os radiadores e os sistemas de segurança
caracterizam-se à vista. Escola secundária de Caldas das Taipas, Guimarães. Fotografia de André
Santos.

fig. 223_ Fotografia do espaço exterior coberto. Verifica-se a estrutura porticada característica da
tipologia pavilhonar. Escola secundária de Lousada, Lousada. Fotografia de André Santos.

fig. 224_ Fotografia de um laboratório. Verificam-se as grelhas de ventilação assim como a viga saliente
no teto integradas numa imagem uniforme íntima. Escola secundária de Lousada, Lousada. Fotografia
de André Santos.

fig. 225_ Fotografia da learning street. O espaço incorpora um teto falso incorporado por grelhas que
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permitem facilmente o acesso às infraestruturas. Estes elementos conformam toda a linguagem da
escola, no exterior e no interior, por exemplo no corrimão da escadas principais como se verifica na
imagem. Escola secundária de Lousada, Lousada. Fotografia de André Santos.

fig. 226_ Fotografia do espaço central da escola, que para vencer os grandes vãos usa a estrutura
metálica como se verifica na imagem. Escola secundária de Rio Tinto, Gondomar. Fotografia de André
Santos.

fig. 227_ Confirma-se na cobertura as várias máquinas que a escola necessita para o seu funcionamento
nomeadamente os AVACS. Escola secundária de Rio Tinto, Gondomar. Fotografia de André Santos.

fig. 228_ Fotografia de uma sala de aula. As paredes integram um lambrim em MDF pintado de cor
neutra, e nas faixas superiores das duas paredes laterais, incorpora-se uma superfície perfurada para o
controlo acústico. Escola secundária de Rio Tinto, Gondomar. Fotografia de André Santos.

fig. 029_ Fotografia de um espaço de circulação, caracteriza-se por azulejos, material resistente, durável
e estético, permitindo a variação de cores articulados com as várias funções. Verifica-se uma grelha de
ventilação no canto inferior esquerdo, e no topo situado no teto encontram- se duas tampas de acesso às
infraestruturas distribuídas no teto falso. Escola secundária Inês de Castro, Vila Nova de Gaia.
Fotografia de André Santos.

fig. 230_ Fotografia da learning street, verifica-se a estrutura metálica que compõem este espaço,
coretes revestidas de azulejos e ainda as tubagens que se integram no teto à vista. Escola secundária
Inês de Castro, Vila Nova de Gaia. Fotografia de André Santos.

fig. 231_ Fotografia de uma sala de aula, que integra lambrins salientes de placas de MDF que albergam
as infraestruturas, igualmente no teto verifica-se o gesso cartonado perfurado e uma tampa para garantir
a acessibilidade do sistema. Escola secundária Inês de Castro, Vila Nova de Gaia. Fotografia de André
Santos.

fig. 232_ Fotografia do corredor, verifica-se as infraestruturas apoiadas em calhas metálicas ao longo do
espaço que distribuem transversalmente para os espaços.Avariação entre cheios e vazios na nas paredes
sugere a integração das condutas de ar. Escola básica e secundária Ferreira de Castro, Oliveira de
Azeméis. Fotografia de Eliana Santos.

fig. 233_ Fotografia da sala de aula que integra um teto falso em gesso cartonado perfurado e
com tampos para o seu acesso, as condutas de ar resolvem o desenho do espaço à vista. Escola
básica e secundária Ferreira de Castro, Oliveira de Azeméis. Fotografia de Eliana Santos.

fig. 234_ Fotografia da biblioteca, que incorpora numa parte da totalidade do espaço o uso do teto falso
que incorpore as infraestruturas, este desenho permitiu por um lado integrar as infraestruturas sem que
elas fiquem à vista e criar alguma variação espacial. Escola básica e secundária Ferreira de Castro,
Oliveira de Azeméis. Fotografia de Eliana Santos.

fig. 235_ Fotografia do alçado dos edifícios existentes revestidos a chapa trapezoidal de aço
galvenizado, denota-se na cobertura a caixa saliente da área técnica. Escola básica e secundária Castelo
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de Paiva, Castelo de Paiva. Fotografia de Eliana Santos.

fig. 236_ Fotografia do átrio, integra o teto falso perfurado e sancas destinadas à iluminação. Escola
básica e secundária Castelo de Paiva, Castelo de Paiva. Fotografia de Eliana Santos.

fig. 237_ Fotografia de uma sala de aula, verifica-se o teto falso perfurado com grelhas de ventilação à
vista. Caracteriza um espaço neutro e mais convencional. Escola básica e secundária Castelo de Paiva,
Castelo de Paiva. Fotografia de Eliana Santos.

fig. 238_ Fotografia do átrio de entrada, os pilares em betão à vista não só ajudam na separação de
espaço de estar e de circulação como permitem o envolvimento da comunidade com o espaço através da
afixação de material. Escola secundária de Felgueiras, Felgueiras. Fotografia de Leonardo Barros.

fig. 239_ Fotografia de uma sala de aula, verifica-se a conduta de ar à vista completamente integrado no
desenho espacial. Escola secundária de Felgueiras, Felgueiras. Fotografia de Leonardo Barros.

fig. 240_ Fotografia de um corredor, as condutas de ar neste espaço integram-se inteligentemente na
lateral, evidenciando o enquadramento dos cacifos, é ainda desenhada uma sanca que permite por um
lado a integração de sistemas de circulação e a instalação das grelas de ventilação. Escola secundária
de Felgueiras, Felgueiras. Fotografia de Leonardo Barros.

fig. 241_ Fotografia da cobertura onde se situa visivelmente a área técnica. Escola secundária de
Castêlo da Maia, Maia. Fotografia de Jéssica Costa.

fig. 242_ Fotografia de uma sala de aula, incorpora um teto falso perfurado, as grelhas de ventilação, os
sistemas de segurança, de iluminação e tampos de acesso encontram-se visíveis. Escola secundária de
Castêlo da Maia, Maia. Fotografia de Catarina Albuquerque.

fig. 243_ Fotografia de um espaço de circulação, denota-se o teto falso em chapa metálica que permitem
o fácil acesso à rede de tubagens e controlar a reverberação acústica. O espaço enquadra uma expressão
contemporânea e coerente com a restante composição. Escola secundária de Castêlo da Maia, Maia.
Fotografia de Jéssica Costa.

fig. 244_ Fotografia da learning street, verifica-se a linguagem de horizontalidade que estes
sistemas evidenciam. Escola secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia. Fotografia da autora.

fig. 245_ Fotografia de corredor, este integra um teto falso a duas cotas, que por um lado permite a
passagem de infraestruturas, e por outro separar espacialmente os espaços de circulação e de estar. Neste
sentido, o desenho das infraestruturas assiste na conceção espacial apesar de camuflado. Escola
secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia. Fotografia da autora.

fig. 246_ Fotografia da biblioteca, novamente neste caso, o desenho do teto apresenta-se variado neste
sentido, permite a integração das infraestruturas, camuflar as grelhas de ventilação e proporcionar
espaço um sentido de centralidade. Escola secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia. Fotografia da
autora.
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fig. 247_ Fotografia da cobertura, onde se incorpora a área técnica. Escola secundária Gafanha da
Nazaré, Ílhavo. Fotografia de Anna Kazimirko.

fig. 248_ Fotografia de um corredor, que integra um teto falso de gesso cartonado perfurado. É visível
o tampo que garante a acessibilidade às infraestruturas. Escola secundária Gafanha da Nazaré, Ílhavo.
Fotografia de Anna Kazimirko.

fig. 249_ Fotografia de um corredor, verifica-se a saliência da parede onde são integradas as condutas
de ar que garantem a ventilação dos espaços, este desenho permite integrar cacifos se necessário. Escola
secundária Gafanha da Nazaré, Ílhavo. Fotografia de Anna Kazimirko.

fig. 250_ Fotografia do espaço de circulação, integra um teto falso de estrutura metálica lacada, os
elementos de iluminação e grelhas situam-se à vista. Escola básica e secundária de Oliveira de Frades,
Oliveira de Frades. Fotografia da autora.

fig. 251_ Em momentos de exceção verificou-se situações destas, conclui- se que a passagem destas
infraestruturas não foram previstas para o projeto, deste modo ficando à vista. Escola básica e
secundária de Oliveira de Frades, Oliveira de Frades. Fotografia da autora.

fig. 252_ Fotografia de uma sala de aula, integra nesta imagem uma corete e um pilar no mesmo
alinhamento camuflado. Escola básica e secundária de Oliveira de Frades, Oliveira de Frades.
Fotografia da autora.

4.4. Expressão Arquitetónica

fig. 253_ Fotografia dos alçados dos edifícios preexistentes. Verifica-se a imagem contemporânea dos
edifícios, no entanto a sua identidade pavilhonar mantém-se. Escola secundária de Caldas das Taipas,
Guimarães. Fotografia de André Santos.

fig. 254_ Fotografia do interior de um edifício preexistente. Verifica-se a imagem contemporânea dos
edifícios, no entanto a sua identidade pavilhonar mantém-se. Foram utilizados lambrins de MDF tanto
nos espaços de circulação como nas salas de aula pintados com várias cores. Escola secundária de
Caldas das Taipas, Guimarães. Fotografia de André Santos.

fig. 255_ Fotografia a entrada da escola. Salienta-se a coerência imagética do edifício principal com os
existentes, pelos alinhamentos físicos e da posição das janelas que estes comportam. Escola secundária
de Caldas das Taipas, Guimarães. Fotografia de André Santos.

fig. 256_ Fotografia do edifício novo da intervenção. O alçado configura a membrana exterior saliente
que uniformiza a composição, e inferiormente repete a métrica estrutural dos edifícios existentes típico
das escolas pavilhonares. Escola secundária de Lousada, Lousada. Fotografia de André Santos.

fig. 257_ Esta fotografia configura uma situação onde a membrana exterior se torna autónoma do
edifício potenciando e organizando os espaços exteriores. Escola secundária de Lousada, Lousada.
Fotografia de André Santos.

fig. 258_ Fotografia da loja do aluno, que se materializa com a rede que se caracteriza o elemento
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principal unificador da imagem da intervenção. Verifica-se a mesma situação no teto. Escola secundária
de Lousada, Lousada. Fotografia de André Santos.

fig. 259_ Esta fotografia traduz as diferentes situações de linguagem que o alçado comporta. No fundo
situa-se a nova construção que marca uma posição de contraste com os restantes que esboçam uma
imagem que seguem os valores da solução anterior. A caixa saliente cinzenta, representa ampliações
necessárias para corresponder ao programa. Escola secundária de Rio Tinto, Gondomar. Fotografia de
André Santos.

fig. 260_ Verifica-se a imagem contemporânea que a fachada transmite em contraste com a imagem da
implantação original. Escola secundária de Rio Tinto, Gondomar. Fotografia de André Santos.

fig. 261_ Nesta relação entre a galeria e os edifícios, importa referir que a galeria independentemente da
sua imagem autónoma, resulta condicionada pela presença dos edifícios existentes, contém grandes
panos transparentes que permitem refletir os edifícios, anulando o contraste e favorecendo a relação de
continuidade e coerência. Escola secundária de Rio Tinto, Gondomar. Fotografia de André Santos.

fig. 262_ Esta imagem confirma a intencionalidade do autor uniformizar toda a linguagem do edifício
integrando as diretrizes e valores da tipologia original, enquadra ainda soluções pontuais diferenciadas
como o desenho das pequenas janelas que correspondem ao espaço das instalações sanitárias. Escola
secundária de Inês de Castro, Vila Nova de Gaia. Fotografia de André Santos.

fig. 263_ Esta imagem incorpora situações de exceção em que foi necessário por um lado neutralizar a
imagem diferenciada dos alçados atrás, e por outro garantir o sombreamento adequado aos espaços
letivos. Escola secundária de Inês de Castro, Vila Nova de Gaia. Fotografia de André Santos.

fig. 264_ Fotografia do teto da entrada da biblioteca, verifica-se o espaço diferenciado no sentido de lhe
atribuir um valor simbólico recomendado pelo o PMEES, este desejo permitiu ao autor caprichar
dignamente que se reverteu na própria linguagem do exterior. Escola secundária de Inês de Castro, Vila
Nova de Gaia. Fotografia de André Santos.

fig. 265_ Fotografia do alçado principal que alberga a entrada, ilustra a imagem contemporânea que o
edifício quer transmitir, verificam-se os intervalos das janelas que se assemelham à imagem dos
edifícios originais. Escola básica e secundária Ferreira de Castro, Oliveira de Azeméis. Fotografia de
Eliana Santos.

fig. 266_ Fotografia a galeria exterior que interliga a composição única com o pavilhão
gimnodesportivo. Escola básica e secundária Ferreira de Castro, Oliveira de Azeméis. Fotografia de
Eliana Santos.

fig. 267_ Fotografia da circulação interior, onde a cor é usada para distinguir funções. Verificam-se as
infraestruturas à vista sustentadas por calhas metálicas. Escola básica e secundária Ferreira de Castro,
Oliveira de Azeméis. Fotografia de Eliana Santos.

fig. 268_ Fotografia dos edifícios quadrangulares em articulação com a galeria coberta exterior. Escola
básica e secundária Castelo de Paiva, Castelo de Paiva. Fotografia de Eliana Santos.
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fig. 269_ Fotografia dos edifícios quadrangulares verifica-se a rigidez e austeridade que os alçados
transmitem, provenientes da solução original. Escola básica e secundária Castelo de Paiva, Castelo de
Paiva. Fotografia de Eliana Santos.

fig. 270_ Fotografia do edifício novo em forma de L, o volume saliente no piso térreo corresponde à
cantina. Escola básica e secundária Castelo de Paiva, Castelo de Paiva. Fotografia de Eliana Santos.

fig. 271_ Fotografia do ponto de vista da rua principal, verificam-se a linguagem de contraste que os
edifícios transmitem. Escola secundária de Felgueiras, Felgueiras. Fotografia de Leonardo Barros.

fig. 272_ Fotografia do ponto das traseiras do terreno, confirma-se a variação dos alçados dos edifícios
transversais numa linguagem contemporânea coerente e adaptada às funções. Escola secundária de
Felgueiras, Felgueiras. Fotografia de Leonardo Barros.

fig. 273_ Nesta fotografia verifica-se a estrutura metálica da saída de emergência, saliente e assumida
na imagem. Escola secundária de Felgueiras, Felgueiras. Fotografia de Leonardo Barros.

fig. 274_ Nesta fotografia verifica-se a alteração total da imagem da escola, preconizando uma solução
que articule o espaço interior com o exterior, seja pela transparência e variedade que os alçados
transmitem, ou seja pela integração de espaços exteriores e cobertos que estabeleçam a adequada
ligação com as várias funções. Escola secundária Castêlo da Maia, Maia. Fotografia de Jéssica Costa.

fig. 275_ A solução configura certas relações com a imagem original, no entanto insuficientes para a
perceção das diferenças temporais de construção. Escola secundária Castêlo da Maia, Maia. Fotografia
de Jéssica Costa.

fig. 276_ Esta fotografia evidencia a ideia do autor de utilizar a conjugação de cores para transmitir a
ideia de levitação do edifício. Escola secundária Castêlo da Maia, Maia. Fotografia de Jéssica Costa.

fig. 277_ Identifica-se nesta imagem os dois tempos de construção, é perfeitamente visível o
ponto onde o edifício existente acaba a ampliação começa, não apenas pela marcação do tubo
de queda de água, mas pelo desenho diferenciado que a ampliação comporta. No entanto, seguindo por
respondência os alinhamentos das janelas, apresenta um desenho global e coerente. Escola secundária
de Canelas, Vila Nova de Gaia. Fotografia da autora.

fig. 278_ Reconhece-se nesta imagem o desenho da fachada pertencente a uma ampliação, apoiando
grande parte do desenho na anonimidade que a estrutura de sombreamento metálica atribui ao alçado.

Escola secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia. Fotografia da autora.

fig. 279_ Esta fotografia representa uma situação de exceção, em que o pano envolvente de azulejo
traspassa para o exterior criando uma dinâmica entre o exterior e o interior. Escola secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia. Fotografia da autora.

fig. 280_ Fotografia do alçado que frenteia a rua da entrada, verifica-se algum reconhecimento da
tipologia pavilhonar através da métrica das janelas, no entanto toda a solução incorpora uma imagem
coerente e contemporânea, tornando impercetível identificar os edifícios existentes e os novos. Escola
secundária da Gafanha da Nazaré, Ílhavo. Fotografia de Anna Kazimirko.
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4.5. Espaço Exterior

fig. 281_ Fotografia do edifício que alberga a cantina/sala polivalente que incorpora uma imagem
diferente e evidenciada da globalidade da solução. Escola secundária da Gafanha da Nazaré, Ílhavo.
Fotografia de Anna Kazimirko.

fig. 282_ Fotografia do interior, reconhece-se a identidade pavilhonar presente no lanternim
quadrangular e no seu alinhamento com as escadas agora muito diferentes. Escola secundária da
Gafanha da Nazaré, Ílhavo. Fotografia de Anna Kazimirko.

fig. 283_ Fotografia de um edifício preexistente, expõem a imagem contemporânea e unificada que o
edifício comporta sendo impercetível a marcação de onde a ampliação começa. Escola básica e
secundária de Oliveira de Frades, Oliveira de Frades. Fotografia da autora.

fig. 284_ Fotografia dos edifícios novos, ambos com a mesma linguagem compositiva contemporânea.
Escola básica e secundária de Oliveira de Frades, Oliveira de Frades. Fotografia da autora.

fig. 285_ Fotografia do corredor central do edifício novo, verifica-se a mesma lógica contemporânea e
neutra que o interior compõem. Escola básica e secundária de Oliveira de Frades, Oliveira de Frades.
Fotografia da autora.

fig. 286_ (à esquerda) Implantação. Nas pré-existências verifica-se que a maioria dos espaços
classificam-se de periféricos. Típico da tipologia pavilhonar 3x3, a galeria permite a circulação coberta
para todos os espaços. Verificam-se dois espaços estruturados, o recreio interligado com o pavilhão
quadrangular que enquadra a cantina e o campo desportivo. Escola secundária de Caldas das Taipas,
Guimarães. Antes da reabilitação. Desenho realizado no âmbito grupo de investigação ESCOLAS:
Complexidade e Interpretação. Esquema da autora.

fig. 287_ (à direita) Implantação, verifica-se claramente a reestruturação dos espaços exteriores em
conformidade com o edificado. Escola secundária Caldas das Taipas, Guimarães. Após a reabilitação.
Desenho realizado no âmbito grupo de investigação ESCOLAS: Complexidade e Interpretação.
Esquema da autora.

fig. 288_ Fotografia da galeria exterior coberta. Este espaço articula- se com os blocos das salas de aulas,
neste sentido, identifica-se como um espaço mais formal e íntimo, utilizado em intervalos pequenos
entre aulas. Escola secundária de Caldas das Taipas, Guimarães. Após a reabilitação. Fotografia de
André Santos.

fig. 289_ Fotografia do campo desportivo, naturalmente se articula com as funções desportivas e usufrui
de elementos próprios às atividades como balizas e desenhos gráficos no chão. Escola secundária de
Caldas das Taipas, Guimarães. Após a reabilitação. Fotografia de André Santos.

fig. 290_ Fotografia do pátio de recreio, este espaço pela sua natureza social articulada com a cantina,
identifica-se também pelo enquadramento da fotografia o seu uso como um palco exterior pela
integração da galeria inferior, a superior e ainda a bancada. Escola secundária de Caldas das Taipas,
Guimarães. Após a reabilitação. Fotografia de André Santos.
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fig. 291_ (à esquerda) Implantação. Nas pré-existências verifica-se que a maioria dos espaços
classificam-se de periféricos. Típico da tipologia pavilhonar 3x3, a galeria permite a circulação coberta
para todos os espaços. Evidencia-se o recreio interligado com o pavilhão quadrangular que enquadra a
cantina e que formaliza o campo desportivo. Escola secundária de Lousada, Lousada. Antes da
reabilitação. Desenho realizado no âmbito grupo de investigação ESCOLAS: Complexidade e
Interpretação. Esquema da autora.

fig. 292_ (à direita) Implantação, verifica-se claramente a reestruturação dos espaços exteriores em
conformidade com o edificado. Escola secundária Lousada, Lousada. Após a reabilitação. Desenho
realizado no âmbito grupo de investigação ESCOLAS: Complexidade e Interpretação. Esquema da
autora.

fig. 293_ Fotografia do pátio central, verifica-se a diferença de cotas que este espaço distribui. Escola
secundária de Lousada, Lousada. Após a reabilitação. Fotografia de André Santos.

fig. 294_ Fotografia do recreio coberto e o acesso à cantina, verifica- se um espaço marcado pela
estrutura, integra um acesso vertical. Escola secundária de Lousada, Lousada. Após a reabilitação.
Fotografia de André Santos.

fig. 295_ Fotografia do pátio que integra a horta educativa, este representa um exemplo de espaço não
configurado pelo edificado físico, mas pela estrutura metálica que afirma a imagem da escola e alberga
as infraestruturas. Escola secundária de Lousada, Lousada. Após a reabilitação. Fotografia de André
Santos.

fig. 296_ (à esquerda) Implantação. Nas pré-existências verifica-se que a maioria dos espaços
classificam-se de periféricos. Típico da tipologia pavilhonar 3x3, a galeria permite a circulação coberta
para todos os espaços. Evidencia-se o espaço que integra o campo desportivo, sendo o único exterior
amplo e digno de ser considerado recreio. Escola secundária de Rio Tinto, Gondomar. Antes da
reabilitação. Desenho realizado no âmbito grupo de investigação ESCOLAS: Complexidade e
Interpretação. Esquema da autora.

fig. 297_ (à direita) Implantação, verifica-se claramente a reestruturação dos espaços exteriores em
conformidade com o edificado. Escola secundária Rio Tinto, Gondomar. Após a reabilitação. Desenho
realizado no âmbito grupo de investigação ESCOLAS: Complexidade e Interpretação. Esquema da
autora.

fig. 298_ Fotografia do recreio coberto, que fornece o acesso aos edifícios que incorporam as funções
letivas. Apesar de se identificar como um espaço de circulação pode também ser interpretado como um
recreio coberto. Escola secundária de Rio Tinto, Gondomar. Após a reabilitação. Fotografia de André
Santos.

fig. 299_ Fotografia da área lateral do campo de jogos, este espaço apresenta- se como o recreio
incorporando mobiliário urbano e vegetação. A bancada para além de espaço complementar o espaço de
jogos permite um recurso para as crianças se sentarem. Escola secundária de Rio Tinto, Gondomar.
Após a reabilitação. Fotografia de André Santos.
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fig. 300_ Fotografia da perspetiva entre dois edifícios quadrangulares, pertinente pela conformação de
um espaço que correlaciona momentos de estar com momentos de passagem através de um desenho
aprimorado exterior. Escola secundária de Rio Tinto, Gondomar. Após a reabilitação. Fotografia de
André Santos.

fig. 301_ (à esquerda) Implantação. Nas pré-existências verifica-se a reestruturação de alguns espaços
exteriores que foram mantidos na reabilitação, o espaço de entrada, o recreio que interliga com a cantina
e o campo de jogos. Típico da tipologia pavilhonar 3x3, a galeria permite a circulação coberta para todos
os espaços, no entanto e singularmente, não assegura o acesso coberto ao edifício quadrangular. Escola
secundária de Inês de Castro, Vila Nova de Gaia. Antes da reabilitação. Desenho realizado no âmbito
grupo de investigação ESCOLAS: Complexidade e Interpretação. Esquema da autora.

fig. 302_ (à direita) Implantação, verifica-se claramente a reestruturação dos espaços exteriores em
conformidade com o edificado. Escola secundária Inês de Castro, Vila Nova de Gaia. Após a
reabilitação. Desenho realizado no âmbito grupo de investigação ESCOLAS: Complexidade e
Interpretação. Esquema da autora.

fig. 303_ Fotografia do pátio íntimo que garante o acesso da learning street aos espaços de ensino através
de um deck de madeira que para além de separar os percurso com as permanências oferece mais
conforto na circulação. Integra ainda mobiliário urbano evidenciando a sua permanência. Escola
secundária de Inês de Castro, Vila Nova de Gaia. Após a reabilitação. Fotografia de André Santos.

fig. 304_ Fotografia do campo desportivo, integra uma bancada, bancos urbanos e iluminação
configurando a este espaços locais de permanência. Escola secundária de Inês de Castro, Vila Nova de
Gaia. Após a reabilitação. Fotografia de André Santos.

fig. 305_ Fotografia da learning street, o pátio para além de fornecer iluminação adequada, configura
mais qualidade e variedade de espaços. Escola secundária de Inês de Castro, Vila Nova de Gaia. Após
a reabilitação. Fotografia de André Santos.

fig. 306_ (à esquerda) Implantação. Nas pré-existências verifica-se a reestruturação de alguns
espaços exteriores que foram mantidos na reabilitação, o espaço de entrada, o recreio que
integra o campo de jogos e o estacionamento. Típico da tipologia pavilhonar 3x3, a galeria
permite a circulação coberta para todos os espaços. Escola básica e secundária Ferreira
deCastro, Oliveira de Azeméis. Antes da reabilitação. Desenho realizado no âmbito grupo de
investigação ESCOLAS: Complexidade e Interpretação. Esquema da autora.

fig. 307_ (à direita) Implantação, esta solução aparenta ser o espaço exterior a conformar o interior.
Escola básica e secundária Ferreira de Castro, Oliveira de Azeméis. Após a reabilitação. Desenho
realizado no âmbito grupo de investigação ESCOLAS: Complexidade e Interpretação. Esquema da
autora.

fig. 308_ Fotografia do pátio central que integra uma cobertura conferindo ao espaço um recreio coberto.
Escola básica e secundária Ferreira de Castro, Oliveira de Azeméis. Após a reabilitação. Fotografia de

Eliana Santos.
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fig. 309_ Fotografia do pátio que integra as funções informais, verifica- se a integração de uma bancada
que fornece ao espaço uma configuração de permanência. Escola básica e secundária Ferreira de
Castro, Oliveira de Azeméis. Após a reabilitação. Fotografia de Eliana Santos.

fig. 310_ Fotografia das reentrâncias da entrada, que se articulam com a escada monumental. Escola
básica e secundária Ferreira de Castro, Oliveira de Azeméis. Após a reabilitação. Fotografia de Eliana
Santos.

fig. 311_ (à esquerda) Implantação. Nas pré-existências verifica-se a reestruturação de alguns espaços
exteriores que foram mantidos na reabilitação, o espaço de entrada, o recreio de articulação com a
cantina, o recreio que integra o campo de jogos, e a galeria coberta que, típico da tipologia pavilhonar
3x3, permite a circulação coberta para todos os espaços. Escola básica e secundária Castelo de Paiva,
Castelo de Paiva. Antes da reabilitação. Desenho realizado no âmbito grupo de investigação ESCOLAS:
Complexidade e Interpretação. Esquema da autora.

fig. 312_ (à direita) Implantação, verifica-se claramente a reestruturação dos espaços exteriores em
conformidade com o edificado. Escola básica e secundária Castelo de Paiva, Castelo de Paiva. Após a
reabilitação. Desenho realizado no âmbito grupo de investigação ESCOLAS: Complexidade e
Interpretação. Esquema da autora.

fig. 313_ Fotografia da galeria coberta exterior, verificam-se que em alguns momentos se encontram
bancos em alinhamento com os elementos estruturais, desde modo, fornecendo permanências cobertas
à solução e articulá-las com os espaços de passagem. Escola básica e secundária Castelo de Paiva,
Castelo de Paiva. Após a reabilitação. Fotografia de Eliana Santos.

fig. 314_ Fotografia do campo de jogos, esta diferença de cotas permitiu ao arquiteto aprimorar num
desenho verde com um banco, deste modo, fomentar a permanência no espaço. Escola básica e
secundária Castelo de Paiva, Castelo de Paiva. Após a reabilitação. Fotografia de Eliana Santos.

fig. 315_ Fotografia dos espaços entre os vários edifícios existentes, já na solução original se
enquadravam elementos vegetais e equipamento urbano na tentativa de os qualificar a espaços de estar.
Escola básica e secundária Castelo de Paiva, Castelo de Paiva. Após a reabilitação. Fotografia de
Eliana Santos.

fig. 316_ (à esquerda) Implantação. Nas pré-existências verifica-se a reestruturação de alguns espaços
exteriores que foram mantidos na reabilitação, o espaço destinado às atividades desportivas ao ar livre
e o espaço periférico em toda a volta da intervenção. Escola secundária de Felgueiras, Felgueiras.
Antes da reabilitação. Desenho realizado no âmbito grupo de investigação ESCOLAS: Complexidade e
Interpretação. Esquema da autora.

fig. 317_ (à direita) Implantação, verifica-se claramente a reestruturação dos espaços exteriores em
conformidade com o edificado. Escola secundária de Felgueiras, Felgueiras. Após a reabilitação.
Desenho realizado no âmbito grupo de investigação ESCOLAS: Complexidade e Interpretação.
Esquema da autora.

fig. 318_ Fotografia da praça interligada com a cantina. Verificam- se os desenhos quadrados no
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pavimento à integração de elementos vegetais replicados em aberturas na cobertura da cantina. Escola
secundária de Felgueiras, Felgueiras. Após a reabilitação. Fotografia de Leonardo Barros.

fig. 319_ Fotografia do exterior das traseiras do lote que configura um espaço amplo e verde, integra o
desenho paisagístico do autor na tentativa de lhe proporcionar qualidade. Escola secundária de
Felgueiras, Felgueiras. Após a reabilitação. Fotografia de Leonardo Barros.

fig. 320_ Fotografia do campo de jogos que integra uma pequena bancada de modo a fomentar a sua
permanência. Escola secundária de Felgueiras, Felgueiras. Após a reabilitação. Fotografia de Leonardo
Barros.

fig. 321_ (à esquerda) Implantação. Nas pré-existências verifica-se a reestruturação de alguns espaços
exteriores que foram mantidos na reabilitação, o espaço destinado às atividades desportivas ao ar livre
e o espaço periférico em toda a volta da intervenção. A solução ainda integrava uma área enorme de
espaço descaraterizado. Escola secundária de Castêlo da Maia, Maia. Antes da reabilitação. Desenho
realizado no âmbito grupo de investigação ESCOLAS: Complexidade e Interpretação. Esquema da
autora.

fig. 322_ (à direita) Implantação, verifica-se claramente a reestruturação dos espaços exteriores em
conformidade com o edificado. Escola secundária de Castêlo da Maia, Maia. Após a reabilitação.
Desenho realizado no âmbito grupo de investigação ESCOLAS: Complexidade e Interpretação.
Esquema da autora.

fig. 323_ Fotografia do interior da cantina, verifica-se a relação visual que o espaço conforma com o
exterior através dos grande panos transparentes. Escola secundária de Castêlo da Maia, Maia. Após a
reabilitação. Fotografia de Catarina Albuquerque.

fig. 324_ Fotografia pátio que se articula com a cantina, incorpora elementos exteriores que fomentam
espaços de permanência, como a bancada e os elementos verdes. Escola secundária de Castêlo da Maia,
Maia. Após a reabilitação. Fotografia de Catarina Albuquerque.

fig. 325_ Fotografia da área extensa e ampla que conformaria a horta e o lago, atualmente o espaço
encontra-se descaracterizado, deste modo, não aproveitando as suas potencialidades. Escola secundária
de Castêlo da Maia, Maia. Após a reabilitação. Fotografia de Catarina Albuquerque.

fig. 326_ (à esquerda) Implantação. Nas pré-existências verifica-se a reestruturação de alguns espaços
exteriores que foram mantidos na reabilitação, o espaço destinado às atividades desportivas ao ar livre
e o espaço articulado com a cantina. Escola secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia. Antes da
reabilitação. Desenho realizado no âmbito grupo de investigação ESCOLAS: Complexidade e
Interpretação. Esquema da autora.

fig. 327_ (à direita) Implantação, verifica-se claramente a reestruturação dos espaços exteriores em
conformidade com o edificado. Escola secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia. Após a reabilitação.
Desenho realizado no âmbito grupo de investigação ESCOLAS: Complexidade e Interpretação.
Esquema da autora.

fig. 328_ Fotografia do campo de jogos. Este espaço integra mobiliário próprio para as atividades físicas,
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e encontra-se rodeado de mobiliário urbano e bancadas que resultam não só em função do campo, mas
fornecem espaços, criando uma dinâmica exterior. Escola secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia.
Após a reabilitação. Fotografia de André Santos.

fig. 329_ Um dos pátios interiores resultantes da conformação dos edifícios articulados com a learning
street, enquadra mobiliário urbano para criar um espaço de recreio mais íntimo e próximo das funções
letivas formais. Escola secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia. Após a reabilitação. Fotografia de
André Santos.

fig. 330_ Fotografia de uma segunda bancada que articula o átrio de entrada com o recreio exterior.
Escola secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia. Após a reabilitação. Fotografia de André Santos.

fig. 331_ (à esquerda) Implantação. Esta solução evidencia a dispersão da área exterior. Escola
secundária da Gafanha de Nazaré, Ílhavo. Antes da reabilitação. Desenho realizado no âmbito grupo
de investigação ESCOLAS: Complexidade e Interpretação. Esquema da autora.

fig. 332_ (à direita) Implantação, verifica-se claramente a reestruturação dos espaços exteriores em
conformidade com o edificado. Escola secundária da Gafanha de Nazaré, Ílhavo. Após a reabilitação.
Desenho realizado no âmbito grupo de investigação ESCOLAS: Complexidade e Interpretação.
Esquema da autora.

fig. 333_ Fotografia da praça que articula a área administrativa à direita e a cantina à esquerda. Escola
secundária da Gafanha de Nazaré, Ílhavo. Após a reabilitação. Fotografia de Anna Kazimirko.

fig. 334_ Esta fotografia permite perceber a relação que a cantina estabelece com o espaço exterior
correspondente. Escola secundária da Gafanha de Nazaré, Ílhavo. Após a reabilitação. Fotografia de
Anna Kazimirko.

fig. 335_ Fotografia da galeria coberta de entrada, o espaço é dividido pela alteração do pé-direito as
cobertura no centro, deste modo evidenciando a circulação dos espaços laterais de permanência. Escola
secundária da Gafanha de Nazaré, Ílhavo. Após a reabilitação. Fotografia de Anna Kazimirko.

fig. 336_ (à esquerda) Implantação. Esta solução evidencia a dispersão total da área exterior. Escola
básica e secundária de Oliveira de Frades, Oliveira de Frades.Antes da reabilitação. Desenho realizado
âmbito grupo de investigação ESCOLAS: Complexidade e Interpretação. Esquema da autora.

fig. 337_ (à direita) Implantação, verifica-se claramente a reestruturação dos espaços exteriores em
conformidade com o edificado. Escola básica e secundária de Oliveira de Frades, Oliveira de Frades.
Após a reabilitação. Desenho realizado no âmbito grupo de investigação ESCOLAS: Complexidade e
Interpretação. Esquema da autora.

fig. 338_ Fotografia do espaço exterior da entrada que incorpora em articulação com o átrio, um pátio
coberto. Escola básica e secundária de Oliveira de Frades, Oliveira de Frades. Após a reabilitação.
Fotografia da autora.

fig. 339_ Fotografia do espaço exterior correspondente à área desportiva, situa-se na cobertura das
oficinas, deste modo, o autor caprichou no desenho urbano e claraboias, garantindo a iluminação natural
e grelhas de ventilação apropriadas a esses espaços. Escola básica e secundária de Oliveira de Frades,
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Oliveira de Frades. Após a reabilitação. Fotografia da autora.

fig. 340_ Fotografia do espaço exterior correspondente à área dos espaços letivos, caracteriza-se num
momento íntimo, caracterizado tanto pela diferença de cotas afirmado por um espaço exterior como pela
articulação com os espaços de ensino. Escola básica e secundária de Oliveira de Frades, Oliveira de
Frades. Após a reabilitação. Fotografia da autora.

fig. 341_ Tabela de análise sobre a Envolvente Urbana das onze escolas intervencionadas ao abrigo do
PMEES. Desenvolvida pela autora.

fig. 342_ Tabela de análise sobre a Organização Espaço-funcional das onze escolas intervencionadas ao
abrigo do PMEES. Desenvolvida pela autora.

fig. 343_ Tabela de análise sobre os Sistemas Construtivos das onze escolas intervencionadas ao abrigo
do PMEES. Desenvolvida pela autora.

fig. 344_ Tabela de análise sobre a ExpressãoArquitetónica das onze escolas intervencionadas ao abrigo
do PMEES. Desenvolvida pela autora.

fig. 345_ Tabela representativa do sistema de educação no México. Compõem-se pela escola pré-escolar
opcional de três anos. A escola obrigatória e gratuita incorpora estudantes desde os seis anos aos catorze
anos de idade, que integram o ensino elementar, com a duração de seis anos, e o ensino secundário
médio, com a duração de três anos. Novamente opcional, com a duração de três anos, integram a escola
secundária preparatória que se ramifica em várias opções, o ensino técnico, profissional ou vocacional.
In ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT – OECD
Reviews of Evaluation and Assessment on Education: Mexico. (p. 15).

fig. 346_ Modelos 3D de um projeto-tipo para oito salas de aula, o programa inclui ainda escolas com
doze, dezasseis, vinte e quatro e trinta e duas salas de aula.A entrada com pé-direito duplo contribui para
a orientação interna dos espaços, facilitando a integração dos alunos. Na fachada norte, verificam-se
duas janelas que se enquadram nos corredores centrais, ou seja, o corredor termina na fachada lateral.
Deste modo, possibilitando, facilmente ampliações futuras. In ORGANIZATION FOR ECONOMIC
CO-OPERATION AND DEVELOPMENT – Ireland’s Generic Repeat Design Schools Programme.
(p. 2).

fig. 347_ Esta tabela pretende mostrar a otimização do baixo consumo de energia das novas escolas,
seguindo as recomendações do GRD. As escolas dentro das comunidades participam num papel
fundamental e educacional focado na consciência ambiental e demonstram o compromisso do governo
com um futuro sustentável. In ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND
DEVELOPMENT – Ireland’s Generic Repeat Design Schools Programme. (p. 6).

4.6. Uma Leitura Global

5. Experiências Internacionais

5.1. México

5.2. Irlanda
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fig. 348_ A tabela apresenta a divisão do sistema de ensino de Alberta gratuito e obrigatório, e as
correspondentes faixas etárias. Depois de concluir o ensino médio, os estudantes podem optar por
continuar os seus estudos na Universidade. O currículo deAlberta é estandardizado em todos os sessenta
e três distritos da província, de modo a fomentar a igualdade social e qualidade de ensino. [Consult. 01-
10-2020] Disponível em WWW: URL: https://education.alberta.ca/media/3531844/fact-
sheet_portuguese_2013_lr.pdf>

fig. 349_ O projeto-tipo é composto por um núcleo central que alberga as funções administrativas e
sociais (o ginásio, o refeitório, a cozinha, a biblioteca), as instalações sanitárias, espaços de apoio,
anexos e um número limitado de salas de aula permanentes. E em cada lado localizam-se as salas de aula
modulares conectadas ao núcleo central para ampliar a capacidade da escola sempre que necessário de
forma fácil, além disso podem ser removidas e realocadas para outras escolas conforme necessário. In
ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT – Standardised
design for schools. Old solution, new context?. (p. 6).

fig. 350_ Representação de uma sala modular prefabricada pela empresa Fort Modular. [Consult. 01-10-
2020] Disponível em WWW: URL: http://fortmodular.com/wp-content/uploads/2013/12/
Plans_FortModular_24x40Classroom.pdf>

5.3. Canadá

5.4. Austrália
fig. 351_ Planta-tipo de um dos tinta e quatro modelos desenvolvidos pelo DEECD ao abrigo do BER.
As funções configuram-se em torno de um espaço polivalente com funções de aprendizagem informal,
apresentações, biblioteca ou ainda aprendizagem tecnológica. In ORGANIZATION FOR
ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT – Standardised design for schools. Old
solution, new context?. (p. 1).

fig. 352_ Planta-tipo dos noventa pequenos projetos, desenvolvidos pelo DEECD. In
ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT – Standardised
design for schools. Old solution, new context?. (p. 2).

fig. 353_ Fotografia da escola secundária técnica de Londerzeel em Flandres, Bélgica.Aprimeira escola
inaugurada ao abrigo do programa. Este programa destaca-se pelo desenho de edifícios escolares que
não se limitam a contentores, ou pavilhões, sendo desenhados em relação com as dinâmicas sociais,
integrado num plano de construção estandardizada. [Consult. 01-10-2020] Disponível emWWW: URL:
http://www.scholenbouwen.be/en/projects/instute-for-technical-education-londerzeel>

fig. 354_ Fotografia da escola primária de Zilverberk em Halle, Bélgica. O edifício é composto por um
núcleo de construção permanente e vários pavilhões de construção temporária, que alberga um
programa que mais tarde irá ser transformado num segundo núcleo permanente. Ou seja, esta solução
pavilhonar revela-se temporária, barata e rápida para responder à necessidade emergente de espaço.
[Consult. 01-10-2020] Disponível em WWW: URL: http://www.scholenbouwen.be/en/projects/de-
zilverberk-primary-school-halle#>

5.5. Bélgica



Anexos

Seguem as fichas individuais, de uma página, das onze
escolas analisadas. As fichas usam o material dos painéis da
exposição realizada, na FAUP, no âmbito do projeto de
investigação ESCOLAS: Complexidade e Interpretação.

Cada ficha inclui a ficha técnica, uma seleção de fotografias,
a implantação antes da intervenção e a implantação após a
reabilitação, e por último duas plantas que expressam as várias
funções por cores, do piso de entrada e do piso superior. Seguem a
seguinte legenda:

Por último seguem dois textos desenvolvidos ainda no
âmbito do projeto sobre o tema em estudo, o primeiro em contexto
de artigo de opinião, publicado na revista Traço, na segunda
quinzena de Junho de 2019.

O segundo pela participação da décima terceira edição do
encontro de Investigação Jovem da Universidade do Porto (ĲUP).

274



040 Escola secundária de Caldas das Taipas, Guimarães,
Braga.

Autores:Arq.ª Maria do Carmo Matos (coord.)
Arq.º Pedro Mendo [ARQT.OF - Arquitectos Associados, Lda.]
(2008 a 2009)
Empreiteiro: Consórcio entre Soares da Costa , S.A. / Contacto -
Sociedade de Construções, S.A.
Datas: 1987 (inauguração)
20.05.2009 a 31.01.2011 (obra PE)
Turmas (alunos): 64 turmas (1.455 alunos)
Área lote (bruta): 23.953 m (15.587 m )
Área remodelada m (%): 4.234 m (27,2%)
Área nova m (%): 11.353 m 2 (72.8%)
Custo de obra total (m ): 14.211.857,00 € (911,78€ m )

2 2

22

2

2 2
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044 Escola secundária de Lousada, Lousada, Porto.

Autores:Arq.ª Maria do Carmo Matos (coord.)
Arq.º José Araújo [Carvalho Araújo - Arquitectura e Design, S.A.]
(2008 a 2009)
Empreiteiro: Consórcio entre MonteAdriano - Engenharia e
Construção, S.A. / Construções Gabriel A.S. Couto, S.A.
Datas: 1986 (inauguração)
05.06.2009 a 15.12.2012 (obra PE)
Turmas (alunos): 68 turmas (1.575 alunos)
Área lote (bruta): 19.395 m (15.317 m )
Área remodelada m (%): 4.303 m (28,1%)
Área nova m (%): 11.014 m 2 (71.9%)
Custo de obra total (m ): 11.487.096,83 € (749,96€ m )

2

2

2

2 2

22
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049 Escola secundária de Rio Tinto, Gondomar, Porto.

Autores:Arq.ª Maria do Carmo Matos (coord.)
Arq.º Rui Mealha [Rui Passos Mealha - Arquitecto, Lda.] (2008 a
2009)
Empreiteiro: Consórcio entre Edifer, S.A. / Ensul Merci - Gestão
de Projectos de Engenharia, S.A.
Datas: 1992 (inauguração)
13.07.2009 a 15.04.2011 (obra PE)
Turmas (alunos): 67 turmas (1.485 alunos)
Área lote (bruta): 28.055 m (17.651 m )
Área remodelada m (%): 7.742 m 2 (49,3%)
Área nova m (%): 9.909 m (56.1%)
Custo de obra total (m ): 15.855.308,80 € (898,27€ m )

2 2

2

2 2

2 2
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052 Escola secundária Inês de Castro, Vila Nova de Gaia,
Porto.

Autores:Arq.ª Maria do Carmo Matos (coord.)
Arq.º André Santos [André Santos, Arquitectura e Design, Lda.]
(2008 a 2009)
Empreiteiro: Consórcio entre Obrecol - Obras e Construções,
S.A. / FDO Construções, S.A.
Datas: 1985 (inauguração)
05.06.2009 (obra PE)
Turmas (alunos): 61 turmas (1.309 alunos)
Área lote (bruta): 24.442 m (15.148 m )
Área remodelada m (%): 4.099 m (21,7%)
Área nova m (%): 11.049 m (72,9%)
Custo de obra total (m ): 15.024.808,90 € (991,87€ m )

2 2

2 2

2

2 2

2
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056 Escola secundária Ferreira de Castro, Oliveira de
Azeméis, Aveiro.

Autores:Arq.ª Maria do Carmo Matos (coord.)
Arq.º Virgínio Moutinho [Virgínio Moutinho Arquitecto
Unipessoal, Lda.] (2007 a 2008)
Empreiteiro: OMEGA, Serviços de Engenharia, Lda.
Datas: 1989 (inauguração)
2008-2009 (obra PE)
Turmas (alunos): 71 turmas (1.704 alunos)
Área lote (bruta): 35.533 m (14.479 m 2 )
Área remodelada m (%): 5.049 m (33,9%)
Área nova m (%): 9.569 m (66,1%)
Custo de obra total (m ): 10.627.586 € (734,00€ m )

2 2

2 2

2 2

2
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111 Escola secundária Castelo de Paiva, Castelo de Paiva,
Aveiro.

Autores:Arqª Maria do Carmo Matos (coord.)
Arqº Nuno Sampaio [Nuno Sampaio Arquitecto, Lda.]
(2009 a 2010)
Empreiteiro:AFACONSULT
Datas: 1985 (inauguração)
2010 a 2016 (obra PE)
Turmas (alunos): 65 turmas (1.322 alunos)
Área lote (bruta): 31.357m² (22.736 m 2 )
Área remodelada m (%): 4.990 m²
Área nova m (%):17.746 m²
Custo de obra total (m ): 20.000.000 € (879,66 €/m )

2

2

2 2

2
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111 Escola secundária de Felgueiras, Felgueiras, Porto.

Autores:Arq.ª Maria do Carmo Matos (coord.)
Arq.º Virgínio Moutinho [Virgínio Moutinho Arquitecto -
Unipessoal, Lda.] (2009)
Empreiteiro:
Datas: 1991 (inauguração)
2009 a 2010 (obra PE)
Turmas (alunos): 71 turmas (1.590 alunos)
Área lote (bruta): 32.573,50 m (16.433 m )
Área remodelada m (%): 5.565 m (33,9%)
Área nova m (%): 10.868 m 2 (66,1%)
Custo de obra total (m ): 12.298.550 € (748,41 €/m )

2

2

2

2 2

2 2
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126 Escola secundária do Castêlo da Maia, Maia, Porto.

Autores:Arq.ª Maria do Carmo Matos (coord.)
Arq.º José Manuel Carvalho Araújo e Arq.º Joel Moniz [JM
Carvalho Araújo, Arquitectura e
Design, S.A.]
Empreiteiro:
Datas: 1992 (inauguração);
2009 a 2010 (obra PE)
Área lote (bruta): 29.778 m 2 (15.279 m )
Nº turmas (alunos): 54 turmas (1.305 alunos)
Área remodelada m (%): 3.402 m (22,3%)
Área nova m (%): 8.374 m (54,8%)
Custo de obra total (m ):

2

2

2

2

2

2
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137 Escola secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia, Porto.

Autores:Arqª Maria do Carmo Matos (coord.)
Arqº André Santos [André Santos- Arquitectura e Design, Lda.]
(2010)
Empreiteiro:AFAVIAS – Engenharia e Construções, SA
Datas: 1987 (inauguração)
2010 a 2011 (obra PE)
Nº turmas (alunos): 84 turmas (1.740 alunos)
Área lote (bruta): 39.681 m (23.031m )
Área remodelada m (%):
Área nova m (%):
Custo de obra total (m ): 20.063.375€ (871,15€/m )

2

2

2 2

22
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149 Escola secundária da Gafanha de Nazaré, Ílhavo, Aveiro.

Autores:Arq.ª Maria do Carmo Matos (coord.)
Arq.º José Manuel Soares [José Soares- Arquitectos Lda] (2010)
Empreiteiro:
Datas: 1986
2011-2012 (obra PE)
Área lote (bruta): 27.000 m (13.350m )
Nº turmas (alunos):
Área remodelada m (%):
Área nova m (%):
Custo de obra total (m ): 13.300.000 € (996,255 €/m )

2 2

2

2

2 2
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157 Escola básica e secundária de Oliveira de Frades, Oliveira
de Frades, Viseu.

Autores:Arq-ª Maria do Carmo Matos (coord.)
Arq.º António Pedro Mendonça da Silva Gonçalves e Arq.ª Joana
Isabel Duarte de Brito [INPLENITUS, Arquitetura e Soluções,
Lda] (2009 a 2010)
Empreiteiro: Consórcio Ramos Catarino, S.A.
Datas: 1987 (inauguração)
2011- 2014 (obra PE)
Área lote (bruta): 36 581,49 m
Nº turmas (alunos): 50 turmas (1.200 alunos)
Área remodelada m (%):
Área nova m (%):
Custo de obra total (m ): 17.122.046 €

2

2

2

2
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