
 

 

CCOONNSSTTRRUUÇÇÃÃOO  DDAA  EESSCCOOLLAA  EEBB11//JJII  DDOO  PPOORRTTOO  PPIINNHHEEIIRROO  ((OOBBRRAA  CCOONNCCLLUUÍÍDDAA))  
 
 
AA   EESSCCOOLLAA  

 

A escola EB1/JI do Porto Pinheiro é da tipologia 12+3, correspondendo ao centro escolares tipo 

da DRELVT para 12 salas de 1º ciclo e três salas de atividades para o Jardim-de-infância. 

A escola tem uma capacidade máxima para 288 alunos do 1º Ciclo e 75 crianças de Jardim-de-

infância num total de 363 alunos.  

 

PPIISSOO  00  

3 Salas de Atividades do Jardim-de-Infância, 

Sala Polivalente e respetivas instalações de apoio, 

4 Salas de Aula destinadas ao 1º ciclo e instalações de 

apoio, 

1 Sala de professores, gabinete, papelaria e reprografia.                          

Existe ainda uma sala de ginástica que funciona como espaço polivalente da Escola e que é 

servida por balneários de apoio diferenciados por sexos. 

 

PPIISSOO  11  

8 Salas de Aula do 1º ciclo e respetivas instalações de apoio, incluindo um espaço para 

desenvolvimento de trabalhos de artes plásticas por cada duas salas e o centro de recursos. 

A Escola é servida por instalações sanitárias para alunos, professores, funcionário e deficientes 

motores, dimensionadas de acordo com a capacidade da escola. 

 

OOSS  AARRRRAANNJJOOSS  EEXXTTEERRIIOORREESS  

 

Os espaços abertos de recreio e enquadramento pretendem garantir os seguintes aspetos: 

- Oferecer um espaço de recreio seguro, polivalente e  higiénico; 

- Favorecer a unidade espacial de todo o recinto individualizando no entanto os usos para as 

diferentes faixas etárias.  

Esta individualização decorre das características dos equipamentos e da sua organização, sem 

recurso a barreiras arquitetónicas, as quais por seu lado se encontram perfeitamente arredadas 

destes recintos promovendo deste modo a mobilidade e acessibilidade total; 

- Utilizar materiais que inibam a ocorrência de actos de vandalismo; 

- Promover a utilização de vegetação de características espontâneas; 

- Introduzir vegetação que promova o conforto bioclimático do recreio, sobretudo pela 

introdução de sombras. 

 

 



 

 

FFOOTTOOGGRRAAFFIIAASS  DDIIVVEERRSSAASS::   

  

CCOONNSSTTRRUUÇÇÃÃOO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFOOTTOOGGRRAAFFIIAASS  EEXXTTEERRIIOORR::   

  

  

        

 

FFOOTTOOGGRRAAFFIIAASS  IINNTTEERRIIOORR::   

 



 

     

PPLLAACCAASS  PPUUBBLLIICCIITTÁÁRRIIAASS  

  


