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MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

 

Introdução 

A presente memória descritiva refere-se ao projeto de arranjos 

exteriores e tratamento de fachadas, a levar a efeito na escola EB 1 

da Chave, ita na rua de São Gabriel, freguesia da Gafanha da Nazaré, 

concelho de Ílhavo. 

Existente 

O espaço exterior, vazio resultante da implantação das 

construções sobre o terreno, apresenta uma forma e organização 

regular, dominada pelo campo de jogos. 

Perimetralmente, no contacto com as vias de circulação e 

vizinhos [com exceção da frente nordeste onde se encosta o edifício 

complementar(ATL)], o espaço é vedado por muro com gradeamento e 

portões, havendo um no acesso pela rua de São Tomé e três pela frente 

principal, sudeste, via rua de São Gabriel. 

As entradas pela rua de São Gabriel são as de uso permanente 

para o acesso ao corpo escolar do ensino básico e ATL .  

O espaço frontal ao corpo escolar do ensino básico constitui uma 

área de chegada e circulação, definida por passeios e canteiros de 

areia e terra vegetal. 

 O logradouro tardoz constitui a área de maior dimensão sendo 

composta por área de recreio em areia , por uma plataforma de jogo em 

betão e por áreas de passeios e caixas de areia.   

Como é tradicional nas escolas do centenário, nas traseiras da 

escola desenvolve-se o recreio coberto. 

 A construção complementar (ATL) disposta ao longo do limite 

nordeste do terreno, de um piso, não encosta ao corpo principal da 

escola. Desenvolve-se, no entanto, uma pala/coberto que constitui 

abrigo à circulação entre os dois edifícios. 

Proposta 

A proposta para arranjos exteriores, tal como desenhado em peças 

desenhadas próprias, prevê a intervenção em dois dos acessos e nas 

pavimentações, incluindo a reformulação da rede de drenagem das águas 

pluviais (incluída no respetivo projeto específico). 

No que se refere aos portões, serão alterados dois(frente - rua 

de São Gabriel), alargando-se  a sua dimensão e protegendo-se estes 

acessos com pala/cobertura.   
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O pavimento (e o muro e vedação) do campo de jogos existente bem 

como alguns os passeios envolventes à escola serão integralmente 

demolidos (com exceção dos envolventes à construção complementar (ATL) 

e ao passeio que permite aceder à cabina técnica localizada na frente 

sudeste). No tardoz da escola o pavimento sob o coberto será demolido 

para ser refeito em betão esquartelado. Também os lancis de remates 

serão praticamente todos novos. 

 Toda a área exterior envolvente à escola e ATL será pavimentada 

com pavé de betão. Na frente do edifício escolar principal alterar-se 

á a cota de passeio exterior, por forma a que se possibilite as duas 

entradas acessíveis a utentes com mobilidade condicionada.  

Para o tratamento das novas superfícies de pavimentos propõe-se: 

-Pavê retangular nas áreas de passeios; 

-Betuminoso no campo de jogos e recreio; 

-Betonilha esquartelada no alpendre coberto; 

-Caixa de areia; 

-Caixa de terra (horta biológica) 

-Caixa com placas EPDM/TPV (para bonecos de mola) 

-Terra vegetal e gramão (canteiros) 

 Serão redefinidos alinhamentos de passeios e superfícies com a 

aplicação de novos lancis delimitadores, faceados com os respetivos 

pavimentos. 

O campo de jogo será protegido nos topos e no arranque das 

laterais, com rede aramada de proteção. 

As áreas verdes serão refeitas com aplicação de gramão, 

incluindo a manutenção extensão da rede de rega existente. 

Como complemento ao espaço exterior, distribuem-se, mobiliário e 

equipamentos de apoio ( bancos, papeleiras); 

Prevê-se também a pintura dos muros e vedações e o tratamento 

das fachadas do edifício escolar principal e do edifício complementar, 

incluindo a sua pintura. As fachadas do edifício complementar carecem, 

em algumas áreas de uma intervenção mais profunda, atendendo à 

manifestação de fissuras e pontos de infiltração consideráveis. 

 

Murtosa, Dezembro de 2016 

 

 

(arquiteto) 


		2016-12-05T00:17:43+0000
	PAULO MIGUEL DA SILVA VALENTE
	Sou o autor deste documento




