
MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

 

Introdução 

A presente memória descritiva refere-se ao projeto de arranjos 

exteriores para a Conservação, Ampliação e Outras Pequenas 

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

escola EB 1 Cale da Vila, freguesia da Gafanha da Nazaré, concelho de 

Ílhavo. 

Existente 

O espaço exterior é composto essencialmente por duas áreas: o 

espaço frontal (sul) e o espaço tardoz. No primeiro,  localiza-se uma 

área lúdica composta por casinhas de brincar, caixas de areia e 

bonecos com mola. Ao centro uma pequena área ajardinada, descomprime o 

espaço e a nascente a área  de acolhimento. O espaço tardoz é composto 

por campo de jogos e pela área de recreio, em saibro, pontuada por 

duas árvores localizadas nos quadrantes nordeste e noroeste. O 

eventual acesso de viaturas é feito no limite sudeste, confinante com 

a via pública. 

Os pavimentos existentes são compostos por pavê hexagonal (em 

circulações pedonais) e por saibro e areia em grande parte do recreio. 

As superfícies de passeios encontram-se em estado aceitável, sendo de 

manter o princípio instalado. A área em saibro apresenta um problema 

grave de drenagem no inverno, impossibilitando qualquer tipo de 

utilização desse espaço . 

Proposta 

Como arranjos exteriores, tal como desenhado em peça própria 

AE1, propõe-se o tratamento do campo de jogos, designadamente o seu 

perímetro de proteção (muretes, vedações), bem como das superfícies 

pavimentadas, com duas opções principais: As áreas de 

circulação/passeios com pavê hexagonal de betão e a área de recreio 

com pavimento betuminoso. São propostos também, dois apontamentos de 

área verde permeável (200 m2), um na frente sul e outro, ao longo da 

frente norte e duas pequenas notas de pavimento de proteção na 

envolvente dos “bonecos mola”. 

Como complemento ao espaço exterior, distribuem-se, repostos, ou 

novos, mobiliário e equipamentos de apoio (casinhas de brincar, caixas 

de areia, mesas, bancos, papeleiras, bebedouro); 
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