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MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

A presente memória descritiva refere-se ao projeto de 

arquitetura para a Conservação, Ampliação e Outras Pequenas 

Construções , que o Município de Ílhavo pretende levar a efeito na 

Escola EB 1+JI da Marinha Velha , rua Padre Américo, freguesia da 

Gafanha da Nazaré, concelho de Ílhavo. 

 Tendo como objetivo a melhoraria das condições de instalação, 

funcionalidade, salubridade e acessibilidade, e atendendo ao 

enquadramento regulamentar devido, o município estabeleceu os 

parâmetros e o programa de intervenção, a concretizar ao nível do 

espaço edificado e do espaço exterior deste estabelecimento escolar de 

ensino básico com pré-escolar e 1º ciclo. 

  

ENQUADRAMENTO REGULAMENTAR 

 A proposta que se apresenta para a construção deste equipamento, 

está em concordância com as normas técnicas gerais e específicas da 

construção, bem como as disposições legais e regulamentares 

aplicáveis, designadamente, o RGEU, o Despacho Conjunto nº 268/97 de 

25 de Agosto, os Referenciais Técnicos para 

Construção/Ampliação/Requalificação de Escolas, o Dec-Lei nº 163/2006 

de 8 de Agosto entre outras, o Regulamento do PDM de Ílhavo, o RMUE, o 

RGEU , o Dec-Lei nº220/2008 de 12 Novembro e a Portaria 1532/2008 de 

29 de Dezembro. 
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EXISTENTE 

 No terreno com uma área de 1.886.40 m2, implantam-se o edifício 

principal , de dois pisos, construído no âmbito do Plano dos 

Centenários e o corpo complementar apenso, com a área de implantação 

(contacto com o solo) total de 539,30 m2 e a área bruta de construção 

de 724,95m2. 

Na ala norte do edifício principal (afeto ao 1º ciclo), 

localizam-se em r/c os espaços hall/circulação e uma sala, e no 1º 

andar, o patamar de receção (também com a função de arrumo) e uma sala 

de aula. Na ala sul repete-se este esquema espacial. A frente deste 

corpo expõe-se à luz solar de poente (ou sul/poente). 

Apenso ao edifício principal e ao longo do limite norte do 

terreno, estende-se um corpo complementar que comporta a valência pré-

escolar e restantes áreas complementares de apoio. As instalações 

sanitárias do conjunto, deficitárias, pouco promotoras da privacidade 

e disfuncionais, localizam-se axialmente, tendo como elemento 

construtivo de ligação entre si e o edifício/escola o alpendre 

coberto. 

As condições de acessibilidade, dimensionamento, conforto, 

salubridade e estado de conservação das salas afetas ao ensino pré-

escolar são más, não sendo compatíveis com o grau de exigência atual. 

 O espaço exterior, composto por terra batida e recinto de jogos, 

com uma organização geral difusa, carece também de intervenção 

reguladora e facilitadora das condições de segurança, higiene e 

mobilidade.   

  

PROPOSTA 

Programa 

 Após a demolição das instalações sanitárias existentes 

(18,40 m2) e de parte construções complementares (139,85 m2), com a 

intervenção a levar a efeito, o conjunto edificado passará a ter a 

área de implantação de 819,70m2 e a área bruta de construção de 

1005,35m2. 
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O programa congrega as valências pré-escolar e 1º ciclo do 

ensino básico, tendo em conta o número de alunos de referencia 

previsto : 70 alunos de 1º Ciclo e 20 alunos de Pré-Escolar 

No corpo escolar frontal (edifício do Plano dos Centenários) 

funcionarão, em quatro salas de aula, os quatro anos do 1º ciclo, bem 

como a biblioteca, a sala de expressão plástica e instalações 

sanitárias. No corpo apenso a norte, serão enquadrados a ala pré-

escolar (como já acontecia) e os espaços complementares de apoio e 

salas de professores e atendimento. 

Relativamente à valência pré-escolar, o Despacho conjunto nº 

268/97 de 25 de Agosto estabelece que, para os estabelecimentos 

adaptados, o seu dimensionamento e interligações deve caracterizar-se 

pelos espaços constantes do seu anexo 1. Neste corpo apenso a norte, 

implantam-se : sala de atividades com área /criança 2m2 ; sala 

polivalente ; zona de vestiário de crianças ; instalações sanitárias 

de crianças; instalações sanitárias de adultos, gabinete de 

atendimento, gabinete de professores e sala de professores, espaço com 

equipamento de cozinha localizado na sala polivalente geral. 

Os gabinetes de professores e atendimento localizam-se na 

transição entre as unidades de 1º ciclo e pré-escolar, funcionando 

como charneira entre ambas. 

Relativamente ao 1º ciclo, os espaços existentes e resultantes 

da intervenção ajustam-se aos referenciais técnicos para a 

construção/ampliação/requalificação de escolas , designadamente: as 

salas de aula existentes cumprem as especificações aí determinadas. 

As salas de expressão plástica e biblioteca, as instalações 

sanitárias para alunos (femininos e masculinos), e a instalação 

sanitária adaptada à mobilidade condicionada confinam com o alpendre 

coberto.  

A sala polivalente geral funcionará como ATL e refeitório 

(apoiado por copa- bancas de triagem, conservação e distribuição de 

alimentos-(as refeições são servidas por empresa externa). 

As salas de professores e atendimento ficarão em r/c, 

centralizadas, entre a unidade do 1º ciclo e a pré-escolar, bem como 

as instalações sanitárias para professores e pessoal auxiliar. 
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O espaço de logradouro, requalificado, funciona como espaço 

exterior de recreio com áreas de livre circulação, área de parque para 

os alunos do pré-escolar e campo de jogos 

 

Articulação Funcional  

 . A articulação espacial, funcional e formal proposta, unifica o 

conjunto construído, passando a ser interpretado com um edifício. 

 Acedendo por qualquer da alas do corpo frontal, como 

originariamente, cada uma delas dá acesso a duas salas de aula, uma em 

r/c e outra em 1º andar. Através de cada um destes átrios de receção, 

é possível aceder ao alpendre coberto que passará a funcionar como 

grande plataforma de distribuição (além de espaço de convívio) : 

acesso às instalações sanitárias de alunos, acesso à biblioteca, 

acesso à sala de expressão plástica, acesso à sala 

polivalente/ATL/refeitório e acesso ao corredor de ligação ao corpo 

novo de pré escolar e áreas complementares. 

 Após a entrada no hall deste neste novo corpo, deparamo-nos 

desde logo com um corredor amplo a norte, qual linha estruturante, a 

partir da qual infletimos para os vários espaços: instalações 

sanitárias de professores e pessoal auxiliar, sala de atendimento, 

salas de professores, num primeiro momento, e sala de atividades (com 

arrumo, armário e banca), sala polivalente (com armário e banca) e 

instalação sanitária de alunos do pré-escolar, num segundo momento. 

Frente às salas localizar-se-á uma área de vestiário para crianças, na 

forma de cabides e bancos encostados à parede que confina com o 

vizinho. Reforçando as áreas de arrumação, quer de material didático, 

quer de material de limpeza e economato, três áreas de armário, 

próximas do hall, cumprem essa função, ao mesmo tempo que servem de 

reguladoras do alinhamento do corredor de circulação. 

 Um dos aspetos relevantes da intervenção na zona de do alpendre 

coberto, tem a ver com a elevação do pavimento existente para a cota 

de soleira de acesso ao exterior, facto que, aliado à 

impermeabilização da superfície, além de melhorar significativamente 

as condições de mobilidade, resolverá os problemas de drenagem e 

humidade no pavimento. 
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Também neste espaço, a execução de duas rampas de acesso para os 

hall do corpo do 1º ciclo, é garante da melhoria de mobilidade 

condicionada. 

Os trabalhos de conservação e reabilitação nas edificações a 

manter, foca-se essencialmente em ações de tratamento e conservação 

das superfícies(pavimentos/paredes/tetos/fachadas/cobertura). 

Ao nível do cumprimento das regras de segurança contra incêndio, 

as circulações e /vias de evacuação previstos cumprem as disposições 

regulamentares. Também ao nível da sinalética e dos equipamentos e 

dispositivos necessários se farão cumprir essas disposições. 

No espaço exterior, em virtude da nova implantação da 

edificação, reposicionar-se-á o campo de jogos e o seu perímetro de 

proteção bem como se tratarão as superfícies pavimentadas, com duas 

opções principais: As áreas de circulação/passeios com pavê hexagonal 

de betão e a área de recreio (e campo de jogos) com pavimento 

betuminoso. São propostos também : caixa de areia – com módulo de 

pavimento de borracha reciclada e equipamentos lúdicos de apoio à 

valência pré-escolar -, área verde, permeável, em pequeno pátio 

central e na frente da escola . Como complemento ao espaço exterior, 

distribuem-se, mobiliário e equipamentos de apoio, designadamente 

bancos, papeleiras e bebedouro. O portão exterior de acesso automóvel 

será ligeiramente alargado, facilitando a entrada de veículos, 

nomeadamente os de emergência (bombeiros, assistência médica, 

polícia). 

Opções Construtivas (áreas de construção nova ou alterada) 

ESTRUTURA BASE – A estrutura base dos corpos novos da construção será 

executada em betão armado no sistema porticado pilar/viga.  As lajes 

de pavimento e tecto serão aligeiradas ou fungiformes, conforme as 

situações de projecto. Toda a malha estrutural será cintada través de 

lintéis ou vigas cinta de amarração em betão armado.  

ALVENARIAS – As paredes exteriores da parte nova da construção,  , 

serão executadas em bloco de alvenaria, dupla, de 30x20x15 e 30x20x11. 

As paredes interiores serão montadas em alvenaria de tijolo vazado de  

30x20x22, 30x20x15, 30x20x11, conforme situações de projeto. 
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ISOLAMENTO TÉRMICO – Aplicar-se-ão placas de isolamento térmico   tipo 

“roofmate” (5cm) , “wallmate”(4cm) e “floormate”(3cm) sobre as lajes 

de cobertura, paramentos exteriores  e lajes de pavimento, 

respectivamente.  

COBERTURA – As coberturas planas, isoladas termicamente serão 

impermeabilizadas com tela de pvc e protegidas superiormente com 

camada pesada de godo lavado, incluindo mantas geotêxteis de 

interposição. 

REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS – O acabamento das paredes exteriores será 

de rebocado e pintado a branco, com aplicação de soco de proteção em 

pedra. 

O acabamento dos pavimentos nos espaços a manter ( ex: salas de 

aula do 1º ciclo), ficarão inalterados, sendo apenas tratados. Nas 

áreas interiores novas, o acabamento varia conforme os espaços em 

causa, mas assenta em duas opções: o grés porcelânico ( no geral dos 

espaços) e o parquet ao cutelo (nas salas de atividades e polivalente 

do pré-escolar. ). 

O acabamento geral das paredes interiores tem três opções de 

acabamento: o reboco pintado, o mosaico porcelânico, a mdf com CPL em 

lambrim e o azulejo.   

O acabamento dos tetos será em reboco (areado ou estanhado) 

pintado e em gesso cartonado pintado. 

CAIXILHARIA – As caixilharias de portas e janelas exteriores, serão de 

alumínio lacado, com perfis para vidros duplos baixo-emissivos.   

CARPINTARIA – As carpintarias a aplicar são diversas, desde a 

aplicação de painéis de resinas fenólicas termo endurecidas em 

divisórias, a painéis e portas estruturadas a madeira com miolo de 

platex e platex revestido a CPL, ou portas de produção industrial tipo 

Vicaima, Linha escolar. Esta variedade de opções resulta das diversas 

funcionalidades e espaços onde se inserem. 

REDES DE ABASTECIMENTO E DRENAGEM – Todos os trabalhos, instalação , 

equipamentos e infraestruturas aplicados, deverão estar de acordo com 

o disposto nos respectivos projectos específicos e com a 

regulamentação em vigor. 

As redes a instalar ou a alterar serão de eletricidade, águas, 

pluviais, saneamento, gás e ITED . 
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PINTURA – A cor base exterior e interior das edificações manter-se-á 

branca. 

VENTILAÇÕES / EXAUSTÕES – As instalações sanitárias além de ventiladas 

naturalmente, serão ventiladas mecanicamente.   

Nos espaços de salas do edifício principal deve-se promover a 

ventilação natural sempre que possível.   
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