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RRRRESUMOESUMOESUMOESUMO    

O Programa de Modernização e Reabilitação das Escolas Secundárias, iniciado pelo 

Governo Português no ano de 2007, criou uma importante oportunidade de melhoria das 

condições dos espaços escolares, numa área onde a Arquitetura Paisagista deve desempenhar um 

papel de charneira. De acordo com a leitura que vários autores fazem dos recreios escolares 

nacionais, pode-se constatar a urgente necessidade de reformulação do espaço de recreio em 

escolas secundárias, visando a melhoria clara da qualidade ambiental e garantindo a segurança dos 

seus utentes, especialmente crianças e adolescentes estudantes. Sendo um espaço que influencia 

das mais variadas formas, desde a educação objetiva, nas salas de aula, ao recreio informal, nos 

intervalos, a escola deve-se tornar numa boa memória dos tempos da adolescência. Com este 

estudo espera-se contribuir para realçar a importância da Arquitetura Paisagista no desenho e 

organização do recinto exterior escolar, refletindo-se numa vivência escolar e social dos alunos 

enriquecida.  

O objeto de estudo desta investigação é constituído por vinte escolas intervencionadas 

pelo Programa de Modernização das Escolas Secundárias, levado a cabo pela entidade 

governamental Parque Escolar, E.P.E., em Portugal. Após a medição das áreas de recreio exterior 

de cada escola, procedeu-se à confrontação dos dados das escolas renovadas com as escolas antigas, 

posteriormente comparou-se as variáveis estudadas, com variáveis equivalentes propostas para o 

espaço exterior de escolas em Inglaterra, uma vez que apresentam uma realidade semelhante à de 

Portugal relativamente às tipologias de uso do espaço exterior. Os resultados obtidos indicam 

pistas para uma melhor perceção desta nova realidade e deixam em aberto linhas de investigação 

que importa colmatar. 

 

PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave: chave: chave: chave: Escolas secundárias; Recreio escolar; Parque Escolar; Distrito do Porto; 

Arquitetura Paisagista; Análise estatística    
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ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    

The Program of Modernization and Rehabilitation for Secondary Schools, initiated by the 

Portuguese Government in 2007, created an important opportunity to improve the conditions of 

school spaces in an area where Landscape Architecture should play a pivotal role. According to 

several authors’ interpretations of national school grounds, there is an urgent need to recast the 

playground in secondary schools, so as to improve the environmental quality and to ensure the 

security of their users, especially children and adolescent students. Being a space which influences 

in a variety of ways, from objective education in the classroom to informal recreation during 

breaks, the school must become a good memory of the times of adolescence. With this study we 

expect to contribute to highlight the importance of Landscape Architecture in the design and 

organization of the school grounds, which is reflected in the enrichment of the school and social 

experiences of the students. 

The object of this research study consisted of twenty schools intervened by the Program of 

Modernization for Secondary Schools, conducted by the governmental entity Parque Escolar, 

E.P.E, in Portugal. After the measurement of the outdoor play areas of each school, we proceeded 

to compare the data of the renovated schools with the one of the old schools. Then these variables 

were compared with proposals of equivalent variables for the space outside of schools in England, 

since they have a similar reality to Portugal regarding the use of outer space. 

The results indicate clues to a better understanding of this new reality and leave open lines 

of research which are worth dealing. 

 

 

Keywords:Keywords:Keywords:Keywords: Secondary Schools, School playgrounds, Parque Escolar, District of Oporto, 

Landscape Architecture, Statistical analysis  



ARQUITECTURA PAISAGISTA NO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS SECUNDÁRIAS EM PORTUGAL 

Reflexão sobre tipologias e usos de recreio escolar 

 

6 

 

ÍÍÍÍNDICENDICENDICENDICE    

ÍÍÍÍNDICE GERALNDICE GERALNDICE GERALNDICE GERAL    

AGRADECIMENTOS ............................................................................................................................. 3 

RESUMO ............................................................................................................................................. 4 

ABSTRACT ........................................................................................................................................... 5 

ÍNDICE ................................................................................................................................................ 6 

ÍNDICE GERAL ........................................................................................................................................... 6 

ÍNDICE DE FIGURAS .................................................................................................................................... 8 

ÍNDICE DE IMAGENS ................................................................................................................................... 8 

ÍNDICE DE TABELAS .................................................................................................................................... 9 

ÍNDICE DE GRÁFICOS................................................................................................................................. 10 

ABREVIATURAS ................................................................................................................................. 11 

INTRODUÇÃO ................................................................................................................................... 14 

AS ESCOLAS SECUNDÁRIAS EM PORTUGAL ....................................................................................... 16 

ENQUADRAMENTO HISTÓRICO ................................................................................................................... 16 

O RECREIO ESCOLAR NAS ESCOLAS ANTIGAS .................................................................................................. 20 

RECREIO ESCOLAR E OS SEUS UTILIZADORES .................................................................................... 22 

REFERÊNCIAS HISTÓRICAS DOS JARDINS ESCOLARES ........................................................................................ 22 

BENEFÍCIOS PARA OS ALUNOS .................................................................................................................... 27 

PRINCÍPIOS DE DESENHO DE RECREIO ESCOLAR .............................................................................................. 32 

Organização, Forma e Função ....................................................................................................... 34 

Tipologias e elementos de recreio ................................................................................................. 40 

Sustentabilidade no recreio ........................................................................................................... 46 

A Vegetação na escola .................................................................................................................. 50 

Área de recreio por aluno .............................................................................................................. 52 

O PROGRAMA PARQUE ESCOLAR, E.P.E. ........................................................................................... 56 

ENQUADRAMENTO GERAL ......................................................................................................................... 56 



ARQUITECTURA PAISAGISTA NO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS SECUNDÁRIAS EM PORTUGAL 

Reflexão sobre tipologias e usos de recreio escolar 

 

7 

 

PROGRAMA PARA O ESPAÇO EXTERIOR ......................................................................................................... 58 

INTERVENÇÕES EM ESCOLAS INTERNACIONAIS ................................................................................ 60 

METODOLOGIA ................................................................................................................................. 65 

PROBLEMA A INVESTIGAR .......................................................................................................................... 65 

OBJETIVOS ............................................................................................................................................. 67 

ESTRUTURA DA INVESTIGAÇÃO ................................................................................................................... 68 

População e Amostra..................................................................................................................... 68 

Recolha de dados e Variáveis ........................................................................................................ 72 

Tratamento dos dados................................................................................................................... 74 

RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................................................................... 78 

ESTATÍSTICA DESCRITIVA DAS VARIÁVEIS OBTIDAS ........................................................................................... 78 

Escolas antigas vs. Escolas novas .................................................................................................. 78 

Comparação com valores padrão internacionais .......................................................................... 85 

Resultados estatísticos obtidos por zonas ..................................................................................... 90 

Presença/ ausência de elementos importantes ao recreio escolar ............................................... 96 

Resultados obtidos pelo SPSS ........................................................................................................ 99 

CONCLUSÕES .................................................................................................................................. 102 

RECOMENDAÇÕES PARA FUTUROS ESTUDOS ............................................................................................... 105 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................................................... 106 

ANEXOS .......................................................................................................................................... 114 

 

  



ARQUITECTURA PAISAGISTA NO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS SECUNDÁRIAS EM PORTUGAL 

Reflexão sobre tipologias e usos de recreio escolar 

 

8 

 

ÍÍÍÍNDICE DE FIGURASNDICE DE FIGURASNDICE DE FIGURASNDICE DE FIGURAS    

FIGURA 1 - CIRCULAÇÕES NO INTERIOR DA ESCOLA ............................................................................................................ 37 

FIGURA 2 – ESPAÇOS EXTERIORES COMO PROLONGAMENTO DOS ESPAÇOS INTERIORES............................................................. 37 

FIGURA 3 - TEMAS E DISCIPLINAS QUE PODERÃO SER INTEGRADOS NO RECREIO ESCOLAR........................................................... 39 

FIGURA 4 - ESQUEMA DO RECREIO DE UMA ESCOLA PARA ALUNOS COM IDADES COMPREENDIDAS ENTRE OS 10 E OS 18 ANOS ......... 39 

FIGURA 5 – LOCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS SECUNDÁRIAS E BÁSICAS NO DISTRITO DO PORTO, INTERVENCIONADAS PELA PARQUE 

ESCOLAR, E.P.E.  ............................................................................................................................................. 69 

FIGURA 6 - LOCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS SELECIONADAS NO DISTRITO DO PORTO ...................................................................... 70 

FIGURA 7 - LOCALIZAÇÃO DOS DISTRITOS NO MAPA TERRITORIAL DE PORTUGAL CONTINENTAL .................................................. 70 

FIGURA 8 – DENSIDADE POPULACIONAL DO DISTRITO DO PORTO E ZONAS DEFINIDAS PARA O TRABALHO ..................................... 70 

FIGURA 9 - ANÁLISE DE CLUSTERS ELABORADA PELO SPSS 25.0 .......................................................................................... 99 

 

 

ÍÍÍÍNDICE DE NDICE DE NDICE DE NDICE DE IIIIMAGENSMAGENSMAGENSMAGENS    

IMAGEM 1- EB/ ES CAROLINA MICHAELIS - PORTO 1951 ................................................................................................. 18 

IMAGEM 2 – ES DE ÁGUAS SANTAS - MAIA  1986/87 ..................................................................................................... 18 

IMAGEM 3 - ES AURÉLIA DE SOUSA, PORTO, PORTUGAL – ANTES  ....................................................................................... 58 

IMAGEM 4 - ES AURÉLIA DE SOUSA, PORTO, PORTUGAL – DEPOIS  ...................................................................................... 58 

IMAGEM 5 – MOUNT TABOR MIDDLE SCHOOL RAIN GARDEN, PORTLAND, OREGON, E.U.A. - ANTES  ....................................... 61 

IMAGEM 6 - MOUNT TABOR MIDDLE SCHOOL RAIN GARDEN, PORTLAND, OREGON, E.U.A. – DEPOIS  ...................................... 61 

IMAGEM 7 – VISTA GERAL DA NUEVA SCHOOL, HILLSBOROUGH, CA, E.U.A. ........................................................................ 62 

IMAGEM 8 – ZONA DE RECREIO INFORMAL DA NUEVA SCHOOL, HILLSBOROUGH, CA, E.U.A.  .................................................. 62 

IMAGEM 9 - ESCOLA BÁSICA DE WINSHIP, E.U.A - ANTES .................................................................................................. 63 

IMAGEM 10 - ESCOLA BÁSICA DE WINSHIP, E.U.A - DEPOIS ............................................................................................... 63 

 

     



ARQUITECTURA PAISAGISTA NO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS SECUNDÁRIAS EM PORTUGAL 

Reflexão sobre tipologias e usos de recreio escolar 

 

9 

 

ÍÍÍÍNDICE DE TABELASNDICE DE TABELASNDICE DE TABELASNDICE DE TABELAS    

TABELA 1 - ESCOLAS SECUNDÁRIAS E BÁSICAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DO PORTO, INTERVENCIONADAS PELA PARQUE ESCOLAR, 

E.P.E. ............................................................................................................................................................ 68 

TABELA 2 - IDENTIFICAÇÃO DAS ESCOLAS ESTUDADAS E SIGLAS UTILIZADAS NOS GRÁFICOS ......................................................... 71 

TABELA 3 - VARIÁVEIS ESTUDADAS RELATIVAS ÀS ESCOLAS INTERVENCIONADAS ...................................................................... 72 

TABELA 4 - VARIÁVEIS ESTUDADAS RELATIVAS ÀS ESCOLAS ANTIGAS ...................................................................................... 73 

TABELA 5 - FÓRMULAS PARA CÁLCULO DE ÁREAS RECOMENDADAS DE TIPOLOGIAS DE RECREIO ESCOLAR ...................................... 76 

TABELA 6 - PRESENÇA/ AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS AO RECREIO DE ESCOLAS SECUNDÁRIAS NAS ESCOLAS PARQUE ESCOLAR, 

E.P.E. ............................................................................................................................................................ 96 

TABELA 7 - CORRELAÇÃO ENTRE NÚMERO DE ELEMENTOS E ÁREA EXTERIOR UTILIZÁVEL ............................................................ 97 

     



ARQUITECTURA PAISAGISTA NO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS SECUNDÁRIAS EM PORTUGAL 

Reflexão sobre tipologias e usos de recreio escolar 

 

10 

 

ÍÍÍÍNDICE DE GRÁFICOSNDICE DE GRÁFICOSNDICE DE GRÁFICOSNDICE DE GRÁFICOS    

GRÁFICO 1 - ÁREAS RECOMENDADAS DE RECREIO ESCOLAR EM ESCOLAS SECUNDÁRIA EM COMPARAÇÃO COM A ÁREA TOTAL ESCOLAR53 

GRÁFICO 2 - ÁREAS MÍNIMAS DE TIPOLOGIAS DE RECREIO ESCOLAR ...................................................................................... 54 

GRÁFICO 3 - ÁREA TOTAL DO RECINTO ESCOLAR ............................................................................................................... 78 

GRÁFICO 4 - PERCENTAGEM DE ÁREA EDIFICADA, PERMEÁVEL E IMPERMEÁVEL DAS ESCOLAS ANTIGAS ........................................ 79 

GRÁFICO 5 - ÁREA EDIFICADA COMPARAÇÃO ................................................................................................................... 80 

GRÁFICO 6 – MÉDIA DE PERCENTAGEM DE ÁREA EDIFICADA, PERMEÁVEL E IMPERMEÁVEL, DAS ESCOLAS ANTIGAS ......................... 80 

GRÁFICO 7 - MÉDIA DE PERCENTAGEM DE ÁREA EDIFICADA, PERMEÁVEL E IMPERMEÁVEL, DAS ESCOLAS NOVAS ............................ 80 

GRÁFICO 8 - PERCENTAGEM DE ÁREA EDIFICADA, PERMEÁVEL E IMPERMEÁVEL DAS ESCOLAS NOVAS ........................................... 81 

GRÁFICO 9 - ÁREA IMPERMEÁVEL .................................................................................................................................. 82 

GRÁFICO 10 - ÁREA PERMEÁVEL ................................................................................................................................... 83 

GRÁFICO 11 - RELAÇÃO ENTRE ÁREA PERMEÁVEL UTILIZÁVEL E DE ENQUADRAMENTO NAS ESCOLAS NOVAS .................................. 83 

GRÁFICO 12 - ÁREA EXTERIOR UTILIZÁVEL POR ALUNO, SITUAÇÃO EM PORTUGAL (PT) ............................................................ 84 

GRÁFICO 13 - COMPARAÇÃO ENTRE A APU-N DE PORTUGAL E O PADRÃO DE INGLATERRA ....................................................... 85 

GRÁFICO 14 - COMPARAÇÃO ENTRE A PVP-N MAIS PVI-N DE PORTUGAL E O PADRÃO DE INGLATERRA ....................................... 86 

GRÁFICO 15 - COMPARAÇÃO ENTRE A APE-N DE PORTUGAL E O PADRÃO DE INGLATERRA ........................................................ 87 

GRÁFICO 16 - COMPARAÇÃO ENTRE A CJG-N DE PORTUGAL E O PADRÃO DE INGLATERRA ........................................................ 87 

GRÁFICO 17 - COMPARAÇÃO ENTRE A ÁREA EXTERIOR RECREIO DE PORTUGAL E O PADRÃO DE INGLATERRA ................................. 88 

GRÁFICO 18 - ÁREA EXTERIOR UTILIZÁVEL POR ALUNO, SITUAÇÃO EM PORTUGAL (PT) E PADRÕES INGLESES (ING) ....................... 88 

GRÁFICO 19 - ÁREA TOTAL DAS ESCOLAS, POR ZONAS – ANOVA E TUKEY–KRAMER ................................................................. 90 

GRÁFICO 20 - ÁREA NÃO EDIFICADA TOTAL DAS ESCOLAS NOVAS, POR ZONAS – ANOVA E TUKEY–KRAMER .................................. 91 

GRÁFICO 21 - ÁREA NÃO EDIFICADA TOTAL DAS ESCOLAS NOVAS, EM PERCENTAGEM, POR ZONAS – ANOVA E TUKEY–KRAMER ....... 92 

GRÁFICO 22 - ÁREA APU-N EXISTENTE NAS ESCOLAS, POR ZONAS - ANOVA E TUKEY–KRAMER ................................................. 92 

GRÁFICO 23 - ÁREA APE-N EXISTENTE NAS ESCOLAS, POR ZONAS - ANOVA E TUKEY–KRAMER .................................................. 93 

GRÁFICO 24 - ÁREA PVI-N EXISTENTE NAS ESCOLAS, POR ZONAS - ANOVA E TUKEY–KRAMER ................................................... 93 

GRÁFICO 25 - ÁREA PVP-N EXISTENTE NAS ESCOLAS, POR ZONAS - ANOVA E TUKEY–KRAMER .................................................. 94 

GRÁFICO 26 - ÁREA APU-PT EXISTENTE NAS ESCOLAS, POR ZONAS - ANOVA E TUKEY–KRAMER ............................................... 94 

GRÁFICO 27 - NÚMERO DE ELEMENTOS EXISTENTES NAS ESCOLAS, POR ZONAS - ANOVA E TUKEY–KRAMER ................................. 98 

  



ARQUITECTURA PAISAGISTA NO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS SECUNDÁRIAS EM PORTUGAL 

Reflexão sobre tipologias e usos de recreio escolar 

 

11 

 

AAAABREVIATURASBREVIATURASBREVIATURASBREVIATURAS    

EscolasEscolasEscolasEscolas    ssssecundárias analisadasecundárias analisadasecundárias analisadasecundárias analisadas    

ESAH – Escola secundária Alexandre Herculano 

ESFV – Escola secundária Filipa de Vilhena 

ESCR – Escola secundária Clara de Resende 

ESFPM – Escola secundária Fontes Pereira de Melo 

ESIC – Escola secundária Inês de Castro 

ESRT – Escola secundária de Rio Tinto 

ESE – Escola secundária de Ermesinde 

ESM – Escola secundária da Maia 

ESCM – Escola secundária do Castêlo da Maia 

ESPL – Escola secundária do Padrão da Légua 

ESBN – Escola secundária da Boa Nova 

ESPF – Escola secundária de Passos de Ferreira 

ESP – Escola secundária de Paredes 

EST – Escola secundária da Trofa 

ESL – Escola secundária de Lousada 

ESDD – Escola secundária D. Dinis 

ESMC – Escola secundária do Marco de Canaveses 

ESVCL – Escola secundária de Vila Cova da Lixa 

ESF – Escola secundária de Felgueiras 

ESA – Escola secundária de Amarante 



ARQUITECTURA PAISAGISTA NO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS SECUNDÁRIAS EM PORTUGAL 

Reflexão sobre tipologias e usos de recreio escolar 

 

12 
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PVP-n – Área de pavimento permeável, escola nova 

PVI-n – Área de pavimento impermeável, escola nova 

CJG-n – Campos de jogos, escola nova 

HRT-n - Horta, escola nova 

EA-n – Elemento de água, escola nova 

EDF-n - Edifício, escola nova 

ESTF-n - Estufa, escola nova 

MU.b-n- Mobiliário urbano, bancos, escola nova 

MU.bb-n – Mobiliário urbano, bebedouro, escola nova 

MU.eb-n – Mobiliário urbano, estacionamento para bicicletas, escola nova 

MU.p-n – Mobiliário urbano, papeleiras, escola nova 

PMant – Circuito de manutenção, escola nova  

 

        



ARQUITECTURA PAISAGISTA NO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS SECUNDÁRIAS EM PORTUGAL 

Reflexão sobre tipologias e usos de recreio escolar 

 

13 

 

    

Variáveis Variáveis Variáveis Variáveis originadas pela junção de outras variáveisoriginadas pela junção de outras variáveisoriginadas pela junção de outras variáveisoriginadas pela junção de outras variáveis    
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IIIINTRODUÇÃONTRODUÇÃONTRODUÇÃONTRODUÇÃO    

O Programa de Modernização e Reabilitação das Escolas Secundárias, iniciado pelo 

Governo Português no ano de 2007, vem criar uma importante oportunidade de melhoria das 

condições dos espaços escolares, com relevância, para esta dissertação, na área da Arquitetura 

Paisagista. O projeto de recintos exteriores de escolas é uma importante área de intervenção da 

Arquitetura Paisagista, podendo o projetista contribuir com benefícios na qualidade de vida dos 

alunos e da comunidade em que se insere, a nível social, intelectual e físico.  

Sendo a temática ambiental cada vez mais debatida nas últimas décadas, entende-se que a 

escola tem um papel fundamental diante da necessidade de reflexão e da busca por soluções para 

os problemas socioambientais. Neste âmbito considera-se que o Arquiteto Paisagista, como 

projetista dos espaços exteriores escolares, têm um papel fundamental na conceção do espaço 

como exemplo, fonte de inspiração e de educação ambiental. 

No passado, aquando da construção das primeiras escolas secundárias em Portugal, 

poucos ou nenhuns cuidados foram tidos, na fase de projeto, com a programação do espaço de 

recreio escolar, o que resultou, ao longo de anos em espaços sem identidade, áridos, 

desinteressantes, esquecidos. A inexistência de um programa para o recreio escolar resulta, em 

muitos casos, em espaços mal planeados e, consequentemente pouco aprazíveis e disfuncionais. 

As pesquisas realizadas até à presente data não revelaram a existência de qualquer trabalho 

semelhante em relação à quantificação da área de recreio escolar disponível por aluno nas escolas 

portuguesas. Diversos estudos foram encontrados sobre a temática dos recintos escolares, mais 

concretamente sobre escolas primárias e jardins de infância, associando os benefícios que advém 

de ambientes naturais a melhorias comportamentais. A interação das crianças com espaços ricos 

em elementos naturais, de recreio e de fantasia reflete-se numa forte ligação entre Homem e 

Natureza. No levantamento de trabalhos que pudessem enquadrar a presente dissertação sobre 

escolas secundárias encontram-se ainda vários estudos sobre a componente arquitetónica destes 
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espaços, que incluem considerações a ter na fase de projeto e elementos indispensáveis para o bom 

funcionamento destes edifícios escolares. Constatando a dificuldade na recolha de informação 

sobre o tema específico desta tese, este trabalho pretende servir como revisão bibliográfica acerca 

da temática dos jardins e recreio escolares do ensino secundário, mais concretamente. 

Noutros países, os recreios escolares estão a ser transformados em habitats naturais, jardins 

de recreio e conciliando a vertente pedagógica com aulas ao ar livre e produção de hortícolas e 

aromáticas, implementando conceitos de sustentabilidade e de gestão dos recursos naturais e 

envolvendo toda a comunidade. Tais esforços não só enriquecem a paisagem escolar, como 

também têm um papel importante na formação ambiental dos jovens, com repercussões a nível 

social e académico, abrangendo não só os alunos, professores e funcionários da escola, com como 

ainda toda a comunidade onde se insere. 

Para este estudo, como espaço de recreio escolar considera-se toda a área de intervenção de 

projeto de Arquitetura Paisagista, ou seja, toda a área escolar não edificada.  

Esta Dissertação de Mestrado espera contribuir para realçar a importância da Arquitetura 

Paisagista no planeamento e organização do recinto exterior escolar, refletindo-se numa vivência 

escolar e social dos alunos enriquecida. O trabalho pretende ainda apontar caminhos a 

intervenções escolares futuras, numa perspetiva de minimizar insucessos e auxiliar projetistas no 

desenho de recreio escolar, refletindo sobre as intervenções feitas no âmbito do programa de 

remodelação escolar levada a cabo pela Entidade Governamental de Gestão -Parque Escolar.  

Não se pretende avaliar os projetos de Arquitetura Paisagista das escolas secundárias 

intervencionadas pela Parque Escolar E.P.E. Espera-se antes perceber a adequação do espaço de 

recreio escolar a toda escola e à quantidade de alunos que a frequentam e perceber as mudanças 

ocorridas no recreio e jardins das escolas secundárias portuguesas, no âmbito deste Programa. 

Finalmente espera-se contribuir para a valorização dos recintos escolares como espaços de 

extrema importância, para a comunidade em que se inserem e como um espaço vital, de caris 

lúdico e pedagógico, com funções formativas formais e informais, rico em biodiversidade, 

confortável e adequado, fortemente marcante na vida diária e futura dos alunos. 
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AAAASSSS    ESCOLASESCOLASESCOLASESCOLAS    SECUNDÁRIASSECUNDÁRIASSECUNDÁRIASSECUNDÁRIAS    EMEMEMEM    PPPPORTUGALORTUGALORTUGALORTUGAL    

A Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), Lei n.º 46/86, de 14 de outubro, ao 

estabelecer os objetivos e organização do ensino secundário, define-o como um ciclo único de 

ensino pós-obrigatório, com a duração de três anos (décimo, décimo primeiro e décimo segundo 

anos), organizado segundo formas diferenciadas, orientadas quer para o prosseguimento de 

estudos, quer para a vida ativa (através dos cursos profissionais), devendo ser assegurada a 

permeabilidade entre estas duas vias. No entanto, as escolas portuguesas, denominadas 

secundárias, também lecionam normalmente o terceiro ciclo do ensino básico. Desta forma, as 

escolas secundárias em Portugal incluem normalmente alunos que vão desde os 12 aos 18 anos de 

idade. 

EEEENQUADRAMENTO HISTÓRINQUADRAMENTO HISTÓRINQUADRAMENTO HISTÓRINQUADRAMENTO HISTÓRICOCOCOCO    

Em Portugal, em meados do século XVI começa-se a lecionar o ensino secundário, a partir 

do qual se iniciou a construção de centenas de escolas, essenciais ao desenvolvimento do país e 

alimentando um valioso património escolar arquitectónico. A construção escolar refletiu sempre a 

conjuntura política e social do momento, resultando em diversas tipologias de edificado, de 

acordo com os estilos e tendências da própria época. 

Inicialmente, no princípio do século XVI, começa-se a lecionar o ensino secundário em 

mosteiros de ordens religiosas, como ocorreu no mosteiro S. Domingos, em Lisboa, e no 

Mosteiro de Santa Cruz, onde se criaram os colégios de Todos-os-Santos e o de S. Miguel. Em 

Coimbra, no Convento de Penha Longa, surge um colégio apoiado por D. João III, no qual se 

lecionavam Artes e Humanidades. Mais tarde este colégio é transferido para a cidade de 

Guimarães. Uma vez detetadas falhas de ensino nos alunos que chegavam à universidade, na 

tentativa de melhorar o panorama é criado um colégio que privilegiava a qualidade de ensino, 

uma vez que detinha um grupo excecional de docentes – o Colégio das Artes ou Colégio Real das 
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Artes e Humanidades, em Coimbra. Em 1553, a Companhia de Jesus, ordem religiosa que visava a 

propagação da Igreja Católica, funda alguns colégios (em Lisboa e em Évora). Dois anos depois, e 

após o Colégio das Artes de Coimbra ser entregue à Companhia de Jesus, abrem muitos outros 

colégios por todo o País – os do Porto e Braga em 1560; o de Bragança em 1561; o de Évora em 

1563; em 1570 os do Funchal e Angra; em 1575 o colégio de Luanda; etc. No seguimento da 

abertura destes colégios nas grandes cidades do País, surgem outros em localidades menores, como 

em Elvas, Pernes-Torres Novas, Freixo de Espada à Cinta, etc. (Fontes, 2010). 

Em meados do século XVIII seriam cerca de 25.000 alunos a frequentar o ensino 

secundário. Nesta época dá-se uma grande revolução no ensino nacional: o controlo do ensino 

pela Igreja é substituído pelo do Estado, que define e controla o exercício da profissão de docente 

e o seu financiamento; instituem-se regras gerais, que se estendem por todo o país e colónias, 

uniformizando o ensino (Fontes, 2010). 

Segue-se o primeiro passo na construção liceal, a Reforma de Passos Manuel, em 1836, 

que instala os primeiros liceus em conventos ou palácios abandonados pela extinção de ordens 

religiosas, chegando alguns deles até aos nossos dias. Em alguns casos construíram-se liceus novos, 

como nas cidades do Porto e Lisboa (Croft, 2001) (Parque Escolar, E.P.E. (3)) (Fontes, 2010) 

(Moniz, 2003).  

Terminado o primeiro ciclo de construção de liceus em 1926, surge uma nova vaga de 

empreitadas com a construção de quatro liceus novos. Nos anos 30 constroem-se, então, os liceus 

de Beja, Lamego e Coimbra (Moniz, 2009), através de um plano de construção de rede de escolas 

que pretendia cobrir o País e refletir nas próprias escolas o “estilo próprio de cada região”, embora 

apenas financiado pelo Estado se cumprissem o “projeto tipo” que normalizava os critérios de 

projeto (Croft, 2001) (Moniz, 2003)  

Na sequência do desenvolvimento da construção de estruturas de ensino, em 1938, 

seguindo ainda os ideais “nacionalistas” do regime político e propondo a denominada 

“Arquitetura do Estado Novo”, desenvolvem-se novas construções de treze liceus em zonas de 

elevada acessibilidade, construídos em terrenos de grandes dimensões (Marques, 2003). 
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Com o aumento demográfico nos anos 50, registando-se à data 87.129 alunos no ensino 

secundário (Fontes, 2010), as escolas secundárias davam sinal de incapacidade de resposta às 

necessidades geracionais, particularmente nas grandes cidades. Sendo fundamental uma resposta 

rápida que colmatasse a crescente falta de infraestruturas educacionais, sucede-se um novo 

programa de construção de liceus, o “Plano 58”. Este caracteriza-se, essencialmente, pela criação 

de projetos-tipo, de acordo com os modelos pedagógicos da OCDE. Esta situação estendeu-se aos 

anos 60, tendo sido agravada com a promulgação da lei de escolaridade obrigatória até aos 12 

anos, em julho de 1964 (Fontes, 2010). As 94 escolas construídas entre os anos 30 e 60 “ (…) 

exibem configurações lineares, constituídas por vários corpos agregados entre si com dois ou três 

pisos, podendo chegar aos quatro pisos”, como é o caso da Escola EB/ ES Carolina Michaelis 

(Imagem 1) (Parque Escolar, E.P.E. (3)). 

 

  

Imagem 1- EB/ ES Carolina Michaelis - Porto1 1951 Imagem 2 – ES de Águas Santas - Maia 2 1986/87 

 

A Reforma Veiga Simão em 1973 vem democratizar o ensino, impulsionando mais uma 

onda de construções escolares, implementando um novo modelo arquitetónico, onde o edifício “ 

(…) foi concebido a partir de uma unidade base constituída por um bloco quadrado, com uma 

modulação de 3,60 m x 3,60 m”, modelo denominado de “3x3 simples” ou “Base Técnica”. 

Abraçando a morfologia do terreno, estes módulos edificados podiam adaptar-se facilmente a 

                                                 
1 Fonte: Wikipedia (2011), fotografia da autoria de António Amen, 26 de Setembro de 2011, Cedofeita-Escola Secundária Carolina 
Michaelis, acedido a 10 de dezembro de 2011, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Cedofeita-
Escola_Secund%C3%A1ria_Carolina_Michaelis_%285%29.jpg  

2 Fonte: Parque Escolar (2011), Escola Secundária de Águas Santas, acedido a 10 de dezembro de 2011 http://www.parque-
escolar.pt/escolas/secundaria-aguas-santas/antes/Full/0301.jpg  



ARQUITECTURA PAISAGISTA NO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS SECUNDÁRIAS EM PORTUGAL 

Reflexão sobre tipologias e usos de recreio escolar 

 

19 

 

qualquer situação local, pela conjugação dos diferentes blocos, como é exemplo a ES de Águas 

Santas, na Maia (Imagem 2) (Croft, 2001) (Moniz, 2009). 

Estima-se que foram construídas e ampliadas cerca de 338 escolas, entre 1980 e 1987, 

entre as quais, 123 são escolas novas construídas em programa normal, 154 em programa especial 

e 61 são ampliações em programa especial. Estas escolas construídas em regime especial surgem da 

sobrelotação das escolas existentes à época, motivada pelo aumento demográfico descontrolado.  

Croft (2001) avalia estas construções como fruto do mau planeamento manifestado 

devido à falta de decisão. O autor refere ainda que, no relatório apresentado pela “Comissão de 

Avaliação”, sobressaem, entre outras, deficiências como a “ (…) falta de coordenação entre os 

projetos e a construção (…) ” e “ (…) escolha deficiente da maioria dos terrenos (…) ”  

Verifica-se que a qualidade da construção das escolas, destinadas a lecionar ensino 

secundário em Portugal, é reflexo das políticas em vigor em cada época, onde as estruturas mais 

recentes (datadas da reforma dos anos 70) se destacam pela construção em prazos muito curtos, 

originando, em diversos casos, má qualidade técnica construtiva. Noutros casos, permanece ainda 

hoje, o espírito de desenvolvimento cultural e social que impulsionou a construção dos primeiros 

liceus, que deve ser preservado como património arquitetónico e cultural. 
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OOOO    RECREIO ESCOLARRECREIO ESCOLARRECREIO ESCOLARRECREIO ESCOLAR    NAS ESCOLAS ANTIGASNAS ESCOLAS ANTIGASNAS ESCOLAS ANTIGASNAS ESCOLAS ANTIGAS    

Hoje em dia, observando os espaços destinados a recreio escolar de escolas ainda por 

intervencionar pelo Programa de Modernização das escolas secundárias em Portugal, logo se 

verificam diversos problemas relacionados com o desenho, definição e manutenção dos espaços 

exteriores. 

Globalmente e em todas as suas componentes físicas desde as infraestruturas do edifício ao 

recreio, as escolas secundárias exibem características de “ (…) desqualificação físico-construtivas 

(…); (…) desqualificação ambiental no conforto térmico, acústico e lumínico, na qualidade do ar 

e na recolha e evacuação de resíduos (…) e (…) desqualificação funcional, na organização e 

condições espaciais dos diversos setores funcionais em termos de localização, configuração, 

dimensão, equipamento e flexibilidade de uso, na influência de áreas letivas e não letivas e na 

imagem geral da Escola. (…) “ (Parque Escolar, E.P.E. (3)) 

Na maioria das escolas as áreas de jardim surgem como não planeadas nem articuladas 

com o edifício. Também é visível a falha na correta manutenção destes espaços e a excessiva 

pavimentação e impermeabilização do solo, transparecendo um ambiente estéril e desinteressante. 

Nota-se ainda a falta de cuidado na criação de áreas de descanso mais contidas e recatadas. De 

assinalar, em certos casos, que a falha de um projeto organizador do espaço exterior resulta em 

inconvenientes relacionados com o barulho e distúrbio sentidos nas salas de aula: surgem 

caminhos “colados” a janelas de sala de aula (Croft, 2001). Verifica-se ainda, em grande parte dos 

casos, a pavimentação e impermeabilização total entre blocos de edifício escolar, em diversas 

circunstâncias em terrenos mal compactados, o que resulta na destruição da rede de esgotos, 

fissuras em pavimentos, drenagem superficial, etc. (Croft, 2001). 

Em escolas modulares, dispersas em blocos implantados em diferentes cotas e em terrenos 

com declive acentuado, os espaços exteriores tornam-se taludes de enquadramento e remate 

visual. Sobra assim pouco espaço realmente utilizável para atividades extralectivas. Daqui conclui-

se a falta de planeamento na escolha do local mais adequado para implantação das escolas antigas. 
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Em diversas escolas constata-se a falta de campos de jogos ou, quando existem, 

encontram-se em mau estado de conservação ou com piso degradado e inadequado à prática 

desportiva. Ainda relativamente à prática desportiva, faltam ainda em muitas escolas pavilhões 

gimnodesportivos ou ginásios interiores e exteriores. Croft (2001) refere a falta de vedações 

eficientes e seguras a envolver a área escolar, ou, em grande parte dos casos, o estado de 

degradação em que se encontra torna-se um risco para os alunos.  

Relativamente à manutenção de espécies vegetais, especialmente nas arbóreas verifica-se, 

em muitos casos, podas mal executadas que originam cancros e podridões, podendo colocar em 

risco a segurança dos utilizadores do espaço. A replantação ou reposição vegetal é também escassa, 

revelando a ausência de planos programados de manutenção dos espaços. Isto acontece em grande 

parte por não existir uma verba no orçamento escolar especificamente destinada à manutenção 

dos jardins, deixando esta ao critério da boa vontade e sensibilidade do diretor de cada escola 

(Pinho, 2010). 

Para além da debilidade dos jardins escolares ao nível da vegetação, notam-se falhas na 

manutenção das áreas pavimentadas e no mobiliário urbano, onde em muitos casos estas se 

encontram deterioradas e com necessidade de reposição. 

Pode-se afirmar portanto, a urgente necessidade de reformulação do espaço de recreio em 

recintos escolares em Portugal, numa perspetiva de clara melhoria da qualidade ambiental e 

garantindo a segurança dos seus utentes, especialmente crianças e adolescentes estudantes. É 

também nesta perspetiva que surge o programa de remodelação e recuperação das escolas 

secundárias portuguesas, pela Parque Escolar E.P.E., capítulo posteriormente apresentado. 
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RRRRECREIOECREIOECREIOECREIO    ESCOLARESCOLARESCOLARESCOLAR    EEEE    OSOSOSOS    SEUSSEUSSEUSSEUS    UTILUTILUTILUTILIZADORESIZADORESIZADORESIZADORES    

RRRREFERÊNCIAS HISTÓRICAEFERÊNCIAS HISTÓRICAEFERÊNCIAS HISTÓRICAEFERÊNCIAS HISTÓRICASSSS    DOS JARDINS ESCOLAREDOS JARDINS ESCOLAREDOS JARDINS ESCOLAREDOS JARDINS ESCOLARESSSS    

A preocupação com o recreio e os jardins escolares não é atualmente inovadora, pois esta 

ideia já remonta há séculos, onde começaram por servir múltiplos propósitos. Desde essa época 

primordial que o recreio escolar tem vindo a ser usado para brincar, para promover nos alunos 

capacidades vocacionais, interpessoais e de comunicação, para produzir alimento para a própria 

escola e para incentivar os alunos a participar em atividades práticas de jardinagem, permitindo a 

exploração da relação Homem/Natureza (Youngman, 2000).  

O primeiro registo da inserção de jardins em instituições de ensino remonta ao século 

XVI, na Itália, onde começaram por introduzir jardins botânicos nas Universidades, assim como 

em todas as cidades importantes do país (Miller, 1904). Quase cem anos depois, Rousseau (1762) 

em Émile ou de l'éducation enfatizava a importância de jardins nas escolas com finalidades 

educativas. Segundo Comenius, educador e professor do século XVI, considerado o primeiro 

defensor de que todas as escolas deviam ter um jardim:  

(…) A school garden should be connected with every school where children can have 
opportunities for leisurely gazing upon trees, flowers and herbs and are taught to enjoy 
them. (…)3 
 

A 28 de junho de 1840, Friedrich Wilhelm August Fröbel funda o 

primeiro Kindergarten do mundo (Jardim-de-infência), em Bad Blankenburg, no leste alemão. 

Vinte e nove anos depois deste avanço para o setor da educação, a 14 de março de 1869, a 

Austrian Imperial School Law decretou que, sempre que praticável e possível, jardins ou talhões 

para a prática de experiências agrícolas deveriam ser inseridos em escolas rurais (Miller, 1904). É 

                                                 
3 Cit. Por: MILLER, L.K. Children's gardens for school and home - a manual of cooperative gardening. Edtion ed. Nova Iorque: D. 

Appleton and Company, 1904. 
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referido, ainda nesta obra, que o progresso do sistema agrícola da Europa, na época, se deveu à 

incorporação dos jardins nas escolas, que contribuíram para o desenvolvimento do conhecimento 

das crianças sobre esta matéria. Também na mesma época, na Suíça, a Sociedade de Agricultura 

financia a reorganização e melhoramentos dos sistemas escolares, para se estabelecerem este tipo 

de jardins e, em 12 de março de 1882, na França, é incluída na estrutura curricular geral de 

educação uma disciplina de horticultura, incluindo aulas práticas no jardim. Outro decreto 

importante foi o de 11 de dezembro de 1887, que declarou que nenhum projeto de edifício 

escolar, financiado pelo Estado, deveria ser aceite, a não ser que incluísse um jardim (Miller, 

1904). 

Por toda a Europa este movimento de inserção do jardim nas escolas torna-se fundamental 

e desperta para uma nova consciência relacionada com o valor da Natureza e o uso desta na 

educação dos mais jovens. Entretanto, nos Estados Unidos da América, Miller (1904) refere que 

os jardins nas escolas ainda não estavam regulamentados, afirmando que o seu país estava muito 

“atrasado” comparativamente com toda Europa, no entanto previa que em alguns anos o 

panorama modificasse. 

Boston, nos Estados Unidos da América, torna-se a cidade pioneira no que respeita à 

criação de jardins/ hortas nas escolas, também incentivando a participação dos alunos em 

produção de hortícolas e flores de corte. Com resultados positivos, o movimento escolar torna-se 

gratificante e, em 1897, o produto da participação das crianças no jardim é exposto numa 

exibição no Horticultural Hall, em Boston. No seguimento destes eventos, diversos 

financiamentos feitos por sociedades de horticultura Americanas ganham forma como 

investimentos em escolas nacionais, melhorando cada vez mais os jardins e enraizando a educação 

ambiental e agrícola. O crescente sucesso da iniciativa torna-se tão importante que acaba por 

influenciar todo o espaço citadino, fomentando a jardinagem em todos os lares (Miller, 1904). 

Entretanto à data, com a crescente importância dada à educação na área da horticultura e 

floricultura, surgem ações que marcaram a história dos Estados Unidos da América. Ainda no ano 

de 1897, surge uma associação denominada de The Boys’s Garden, criada e mantida pela National 

Cash Register Company of Dayton, em Ohio, sendo o primeiro jardim do país pertencente a uma 
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corporação. Este espaço, adjacente a uma fábrica, abandonado, foi subdividido em diversos lotes e 

começou a ser tratado e cultivado por quarenta rapazes, com idades compreendidas entre os 8 e os 

16 anos, sob vigilância e tutoria de um jardineiro experiente. O número de lotes foi aumentando, 

até 71, cada um com 157 metros quadrados, no ano de 1904 (Miller, 1904). 

Durante o ano de 1902, o primeiro Children's School-Farm em Nova Iorque, localizado 

numa zona da cidade não desenvolvida da 53th Street, pertencente a uma área destinada ao 

sistema de parques da cidade, ocupava já cerca de 1100 metros quadrados. Estas experiências com 

as crianças revelaram-se profícuas para todas as cidades que aderiram ao Movimento Jardins nas 

Escolas, demonstrando um decréscimo significativo em ações de vandalismo e violência (Miller, 

1904). 

Ainda no início do século XVIII, O Movimento Jardins nas Escolas chegou à Jamaica e 

Porto Rico, demonstrando o quão importante e essencial o trabalho prático no jardim é para as 

crianças. No jornal Agrícola dos Barbados do dia 3 de janeiro de 1903 leu-se que os jardins 

escolares rapidamente foram reconhecidos como fatores importantes no trabalho educativo em 

diversas colónias. Este movimento teve dois motivos principais: transformar espaços exteriores 

escolares estéreis e mal mantidos em jardins bem tratados e de bom gosto e influenciar e 

impulsionar o gosto das crianças pela natureza, apreciando e valorizando as suas belezas e 

potencialidades (Miller, 1904). 

Em 1904, Miller afirmou que, à data, os jardins em escolas Europeias já eram muito mais 

avançados que os dos Estados Unidos da América, no que respeitava à sua compreensão e 

eficiência, considerando a conjuntura do seu país à época. O mesmo autor defendia que todas as 

crianças, desde a idade mais tenra até à adolescência, deveriam participar na formação do jardim 

das suas escolas, ou seja, participar na propagação de espécies vegetais ornamentais e de produção, 

estudar o seu desenvolvimento vegetativo e tratar da manutenção do jardim. Defendia ainda que 

após a propagação de espécies vegetais nativas, as crianças pudessem transplanta-las para a sua 

própria casa, no sentido de fomentar a preocupação e interesse pela Natureza (Miller, 1904). 

Em resultado do Education Act de 1944, foram estabelecidos padrões mínimos para os 

espaços de recreio escolar e contemplados nos regulamentos nacionais de educação. A dimensão e 
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desenho de muitos jardins escolares atuais na Inglaterra refletem as medidas tomadas na época 

(Funnell, et al., 1997). Entre 1950 e 1955, ainda na Inglaterra, o então Ministério da Educação 

produziu um guia e manual indicando tendências de desenho escolar, destinado a escolas 

primárias e secundárias. O manual realçava a importância de manter elementos naturais existentes 

no local para construção da escola, identificando-os como elementos criadores de oportunidades 

de recreio e aprendizagem (Funnell, et al., 1997). Ao longo dos anos os regulamentos que 

definiam os jardins e zonas de recreio escolares foram ganhando mais atenção e adaptando-se às 

circunstâncias da atualidade. Em 1972 foram definidas áreas mínimas relativas a campos de jogos 

e à área total da escola (Funnell, et al., 1997) e a atualização destas regulamentações, em 1981, 

introduzem padrões de qualidade na construção de recreios escolares (Funnell, et al., 1997). Á 

data introduzem-se também novos conceitos, relacionando a atividade de recreio exterior com 

experiências da componente letiva, através da introdução de aulas ao ar livre (Freuder, 2006).  

Nos anos 70 surgem várias publicações abordando a temática de manutenção de jardins 

de escolas em espaço urbano, com maior ênfase no Canadá, Inglaterra, Escócia e Suécia (Moore 

& Cosco, 2000). 

Em 1990, derivado do crescente interesse pelos jardins escolares, surge na Inglaterra o 

programa Learning through Landscapes, com o principal objetivo de promover uma infância 

saudável em todas as escolas nacionais (LtL, Learning through Landscapes, 2011). Este 

movimento vem revolucionar a visão global sobre os espaços de recreio escolar, tão vulgarmente 

esquecidos pelas entidades governamentais (Titman, 1994) (Funnell, et al., 1997). 

Desde 1991 que a organização Canadiana sem fins lucrativos, Evergreen, tem envolvido 

alunos, pais e a restante comunidade na criação de jardins escolares sustentáveis. Incentivando 

estes participantes a preocuparem-se com estes espaços sensíveis, têm alcançado desde a sua 

origem melhorias visíveis no espaço físico escolar e na vida de todos os alunos e participantes ( 

Evergreen, 2011).  

Em 1992, estabelece-se no Canadá uma organização sem fins lucrativos, a Tree Canada, 

que providencia educação, assistência técnica, recursos e apoio financeiro para encorajar os 

Canadianos a plantar árvores em áreas rurais e urbanas, no sentido de promover a melhoria dos 
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ecossistemas regionais e implementar conceitos de sustentabilidade. Esta organização surge com 

vários programas com diferentes abordagens ao tema, um deles denominado de Greening Canada's 

School Grounds, com o objetivo definido de melhorar os recreios e jardins das escolas Canadianas. 

Pretendem substituir o asfalto pela vegetação promovendo atividades mais saudáveis (Tree 

Canada, 2010). 

Reconhecendo os benefícios pedagógicos, físicos e intelectuais que os jardins escolares 

podem proporcionar na vida dos alunos, em 1995 surge na Califórnia, pelo Departamento de 

Educação, a iniciativa Garden in Every School, com o objetivo de recuperar e transformar recreios 

escolares de escolas locais. Através dos jardins reabilitados pretendem transmitir a importância da 

agricultura, nutrição e ambiente natural aos alunos (Heffernan, 1997). 

 Em 1997, segundo o registo de Stine (1997), os jardins escolares Japoneses apresentavam 

configurações e preocupações muito distintos destes espaços nos E.U.A.. Por todo o país, 

independentemente da região onde se inserem as escolas, em zonas húmidas, rurais, urbanizadas, 

montanhosas, todas apresentavam semelhanças estruturais. O recreio escolar tem poucas árvores 

pequenas, poucos equipamentos de jogo em metal, ausência de cimento, asfalto, vedações e 

relvados, mas no entanto apresenta elementos de água acessíveis a todos. A maioria das escolas, 

independentemente da idade de alunos que lecionavam, apresentavam à data, piscinas e jardins de 

hortícolas e ornamentais. Nitidamente as escolas do Japão presavam pela vertente ambiental, 

enfatizando os elementos e ambientes naturais no recreio escolar, e simultaneamente criando 

oportunidades a desafios físicos, intelectuais e exploratórios aos seus alunos. Através destes espaços 

privilegiados, as crianças e adolescentes eram incentivados a perceber o seu lugar nos ciclos da 

Natureza e a apreciar a sua beleza e mistério (Stine, 1997). 

Os jardins escolares têm ganho crescente notabilidade ao longo dos anos, visivelmente um 

espaço privilegiado de importância acrescida para os seus utentes. Ao longo de todos estes anos os 

projetistas têm vindo a responder a inovações educativas, que implicam direta e indiretamente 

com o desenho do jardim escolar. Noutros casos, e mais recentemente, o desenho e programa do 

recreio e jardim escolares tem influenciado a participação mais ativa dos alunos e professores nas 

atividades de exterior.  
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BBBBENEFÍCIOS PARA OS ALENEFÍCIOS PARA OS ALENEFÍCIOS PARA OS ALENEFÍCIOS PARA OS ALUNOSUNOSUNOSUNOS    

Estudos recentes apontam que as crianças e adolescentes do século XXI brincam e fazem 

menos atividades no exterior, ao ar livre, que a geração dos seus pais (Moore, 1997) (Clements, 

2004). Claramente é necessário incentivar a prática de atividades ao ar livre, dado que os 

benefícios para o utilizador são inúmeros. Uma vez que hoje em dia, crianças e adolescentes 

passam uma grande parte do seu dia na escola, a aprender, a estudar, a socializar, a brincar, é 

nestes espaços que poderão começar as grandes mudanças e o incentivo que os alunos necessitam 

para mudarem. 

Como afirmou Miller em 1904, embora ainda uma filosofia bastante atual, os jardins 

escolares auxiliam dois grupos de crianças que frequentam a escola: um grupo que vive nas 

grandes cidades e que naturalmente tem pouco contacto diário com a Natureza e um outro grupo 

de crianças que, mesmo vivendo em meios mais rurais, são frequentemente ignorantes quanto aos 

processos naturais com que contactam diariamente. Na ausência de jardins nas escolas, muitas 

crianças citadinas seriam privadas do contacto com o solo. Miller (1904, p.5) acreditava que: 

(…) “Gardening is essentially practical. There is nothing better fitted for the healthful 
development of children. It affords opportunity for spontaneous activity in the open air, 
and possibilities for acquiring a fund of interesting and related information; it engenders 
habits of thrift and economy; develops individual responsibility, and respect for the 
rights of others; requires regularity, punctuality, and constancy of purpose.” (…)  
 

A qualidade de vida dos estudantes é diretamente afetada pela qualidade do ambiente 

escolar (Sanoff, 1994), deste modo, a relação dos alunos com a paisagem escolar tem um 

importante papel na formação de ambições, objetivos, valores e caráter futuros (Johnson & 

Duffek, 2008). Vários autores relevam a importância do espaço escolar na vida física e intelectual 

do aluno. Para além das vantagens do recreio ao ar livre em espaços de qualidade, Wells e Evans 

sugerem que a Natureza pode ter efeitos benéficos e influenciar positivamente o desenvolvimento 

das crianças e adolescentes. Muitos autores acreditam que as crianças e adolescentes de hoje 

contactam muito pouco com o mundo natural (Orr, 2002) (Bundschu-Mooney, 2003) (Finch, 

2004). Outro estudo revela que adultos que em crianças tiveram contacto significativo com 

elementos naturais e experiências e brincadeiras em zonas rurais, tornaram-se adultos mais 
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sociáveis e mais consciencializados dos problemas que envolvem a Natureza, ou seja, tornaram-se 

mais “ambientalmente sensíveis” e ativos (Chawla, 1998). 

Foram testados os valores de stress em estudantes de vários níveis escolares, comparando 

ambientes escolares excessivamente pavimentados com ambientes mais naturalizados e menos 

impermeabilizados, revelando uma significativa redução de stress no segundo (Walls & Evans, 

2003) (Matsouka, 2008). De acordo com Korpela (1992), os adolescentes tendencialmente 

deslocam-se para lugares naturalizados com a finalidade de se acalmarem após episódios 

stressantes. Outros autores relacionam comportamentos agressivos com recreios escolares 

excessivamente pavimentados, com asfalto, salientando novamente o efeito calmante das áreas 

verdes naturalizadas (Moore, 1989) (Titman, 1994). Danks (2010) afirma que crianças ou 

adolescentes aborrecidos têm tendência a criar problemas e inimizades com outros colegas, na 

tentativa de se divertirem. Em contrapartida, um estudo sobre crianças com défice de atenção e 

sintomas de hiperatividade, revela que estes sintomas reduzem significativamente após praticarem 

desporto ou atividade física em ambientes naturais, comparativamente com atividades desportivas 

em campos de jogos de interior (Kuo & Taylor, 2004). 

Simmens, et al. (2007) referem que as áreas de recreio ao ar livre na escola são necessárias 

ao correto desenvolvimento cognitivo e social dos jovens. Através de diversas atividades de recreio 

no exterior desenvolvem-se habilidades cognitivas e proporciona-se socialização entre indivíduos, 

originada por conversas e “negociações”, aumentando a performance intelectual. A atividade física 

e desporto frequente aumentam os níveis de atenção e melhoram o desempenho escolar dentro da 

sala de aula, inclusivamente, alguns estudos revelam que os alunos conseguem melhorar as notas 

nos testes (Lopez, et al., 2008) 

Da participação das crianças e adolescentes em atividades físicas ao ar livre, verifica-se 

ainda um aumento significativo de autoestima e confiança pessoal, assim como, pela exposição à 

luz solar, os níveis de vitamina D equilibram (Simmens H. , et al., 2007) (Johnson & Duffek, 

2008). Jonnson e Duffek (2008) afirmam ainda que quase sempre os alunos aumentam a sua 

autoestima e motivação quando se envolvem na manutenção dor recreio escolar, mais 

especificamente na manutenção das hortas pedagógicas.  
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Na última década, a pesquisa académica e científica sobre jardinagem na escola aumentou, 

com o objetivo de perceber o impacto da jardinagem na escola na nutrição dos alunos, na 

melhoria da sua vida e dos resultados académicos, benefícios ambientais, sociais e psicológicos 

para os seus utilizadores e quais os requisitos de um jardim escolar de sucesso (Lohr & Relf, 2000) 

(Bradley & Skelly, 2000) (Waliczek,  et al., 2000). 

O contacto diário com vegetação nos espaços destinados ao recreio escolar tem efeitos 

reveladores na saúde dos seus utilizadores, reduzindo, por exemplo, os riscos de hipertensão, 

diabetes tipo 2, obesidade, doenças cardiovasculares, entre outras doenças crónicas. O recreio 

escolar deve ser um espaço rico em vegetação, incorporando deste modo todos os benefícios que 

advêm da utilização de elementos vegetais em espaço urbano. Como afirmam vários autores, a 

vegetação tem capacidades de redução da poluição urbana por meio de processos de oxigenação – 

introdução de oxigénio na atmosfera; de purificação do ar por depuração bacteriana e outros 

micro-organismos, reciclagem de gases em processos fotossintéticos, fixação de gases tóxicos e 

fixação de poeiras; a vegetação, ao filtrar a radiação solar, suaviza e ameniza temperaturas extremas 

e contribui para conservar a humidade dos solos; atua no abrandamento da velocidade dos ventos. 

Para além destas, a vegetação tem ainda capacidades de diminuição do escoamento superficial, 

onde parte da pluviosidade precipitada pode ser intercetada e retida pela vegetação, 

comparativamente com o caso antagónico verificado em superfícies impermeabilizadas e opera 

como amortecedor de ruídos sonoros de fundo; A vegetação tem ainda uma importante e 

indispensável influência no balanço hídrico e serve de abrigo a uma grande variedade de espécies 

faunísticas. Além destes benefícios, a vegetação em meio urbano pode contribuir para a melhoria 

da estética urbana, transmitindo bem-estar psicológico através da quebra de monotonia da 

paisagem das cidades; valorização visual e ornamental do espaço urbano; caracterização e 

sinalização de espaços, constituindo-se num elemento de interação entre atividades humanas e o 

meio ambiente (Grey & Deneke, 1978) (Llardent, 1982) (Cavalheiro & Del Picchia, 1992) 

(Costa, 2006). Devendo as escolas ser espaços tendencialmente ajardinados, contribuem para uma 

melhoria do microclima urbano através de todas as potencialidades da vegetação. 

Os benefícios do recreio escolar naturalizado tornam-se mais evidentes quando os próprios 

alunos da escola participam na sua manutenção ou exercem atividades nestes espaços. O maior 
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benefício é o proveniente do próprio contacto com a Natureza, pela exploração de habitats 

naturais e pela sua manipulação (Miller, 1904) (Ford, 2007) (Johnson & Duffek, 2008). Estudos 

científicos sobre interações das crianças com plantas e o mundo natural revelaram correlações 

entre estas interações com o ambiente, bem como um significativo desenvolvimento do respeito 

pela Natureza e todos os seres vivos em geral (Hart, 1997). Outros estudos têm sido conduzidos 

no sentido de examinar o papel desempenhado pela horticultura e vegetação relativamente à 

qualidade do ar interior e criação de sombra em pátios em edifícios escolares (Lohr & Relf, 2000). 

Resumidamente pode-se afirmar que os benefícios gerados pela participação dos alunos na 

manutenção do jardim ou horta escolar, pela plantação e acompanhamento do crescimento das 

plantas são: desenvolvimento da autoestima e melhoria da atitude perante a escola (Lohr & Relf, 

2000) (Sheffield, 1992); desenvolvimento da capacidade de socialização e melhoria do 

comportamento com outros (DeMarco, et al., 1999); desenvolvimento de atitudes e consciência 

ambientais, especialmente em alunos mais jovens (Skelly & Zajicek, 1998); melhoria da 

capacidade de elaborar trabalhos em grupo [Bunn 1986] [Robinson and Zajicek 2005]; melhoria 

de relações interpessoais (Campbell, et al., 1997); desenvolvimento do interesse em comer 

vegetais e frutas (Pothukuchi, 2004) e melhoria significativa do conhecimento e das notas dos 

testes em disciplinas como as das ciências (Klemmer, et al., 2005). 

Como afirma Pivnick (1997), viver ecologicamente não é literal nem fácil de alcançar, 

pois não existem soluções fáceis para alcançar a sustentabilidade ambiental. Não é só por 

incutirmos valores de conexão com a Natureza aos estudantes mais jovens que resolveremos as 

questões ambientais do presente e do futuro - é necessária a experiência. No entanto, numa 

perspetiva pessoal, devemos criar as condições para que estas experiências Aluno/Natureza se 

proporcionem, e nenhum lugar melhor para pôr em prática esta ideia que a escola, onde crianças 

e adolescentes passam tantas horas diárias. No entanto, o Arquiteto Paisagista não consegue fazer 

todo o trabalho, ele apenas poderá criar as condições para fomentar esta conexão anteriormente 

referida. A motivação final deverá ser impulsionada pelos docentes, encorajando os alunos a 

participar em todas as atividades importantes que poderão decorrer no jardim da escola. 
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Existem, portanto, diversas razões para nos preocuparmos mais com o desenho destes 

espaços, devendo estes ser projetados e construídos com a qualidade que merecem. Quando os 

elementos físicos do ambiente escolar são bem projetados e construídos, eles podem influenciar 

positivamente o ensino e a aprendizagem dos alunos. 
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PPPPRINCÍPIOSRINCÍPIOSRINCÍPIOSRINCÍPIOS    DEDEDEDE    DESENHODESENHODESENHODESENHO    DE RECREIO ESCOLARDE RECREIO ESCOLARDE RECREIO ESCOLARDE RECREIO ESCOLAR    

Para muitos, e provavelmente para a maioria dos adultos, algumas das mais fortes e 

vincadas memórias do passado escolar estão relacionadas com brincadeiras ao ar livre, 

especialmente ocorridas na escola, onde passámos várias horas por dia. Sendo um espaço que nos 

influencia das mais variadas formas, desde a educação objetiva e incontornável nas salas de aula, 

ao recreio informal nos intervalos, a escola deve-se tornar numa boa memória destes tempos de 

formação. Como mencionado anteriormente, pela apresentação de diversos estudos científicos, 

que revelam objetivamente os benefícios dos espaços exteriores de recreio escolar, estes espaços 

deverão ser alvo de cuidados acrescidos ao nível do projeto e da sua construção.  

No entanto, como refere Foster, et al. (2006), o que se oberva através da história mais 

recente das escolas, o recreio e jardim escolar são o último aspeto a ser pensado aquando de 

reformas escolares e o primeiro a sofrer cortes orçamentais em situações críticas. Em muitos casos, 

a seleção das várias zonas que compõem o espaço escolar, como zonas de habitat, campos de 

jogos, zonas de estadia, etc., é condicionada pela área sobrante do edificado, ou seja, fica muito 

limitada a pré-existências e nunca adquirem a sua plena funcionalidade (Johnson & Duffek, 

2008).  

O edifício escolar e o recreio de exterior e jardim devem, sempre que possível, ser 

planeados e desenhados em conjunto, como um só projeto, culminando numa escola bem 

organizada, funcional e eficiente (Titman, 1994) (Johnson & Duffek, 2008). No entanto o 

projeto de exteriores, ou de Arquitetura Paisagista, difere do projeto de Arquitetura em situações 

fulcrais: um jardim nunca está completamente pronto no dia da inauguração da escola, uma vez 

que o processo de desenvolvimento da vegetação requere tempo e manutenção; o recreio escolar é 

um espaço dos utentes da escola e da comunidade envolvente, devendo ser flexível o suficiente 

para ser apropriado pelos mesmos e adaptado, ao longo do tempo (Foster, et al., 2006) (Barreto, 

et al., 2009) 

Os jardins e zonas de recreio escolares deverão ser harmoniosos, inspiradores, visualmente 

aprazíveis e confortáveis, integrando e relacionando simultaneamente Natureza e Humanos 

(Johnson & Duffek, 2008). Na atualidade, a conceção e projeto de jardins escolares incluem 
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certamente conceitos que têm ganho uma crescente importância a nível global. Conceitos de 

sustentabilidade ecológica, património histórico e cultural são essenciais no sentido de incorporar 

na escola a preocupação com os recursos naturais presentes e futuros, relacionando com o passado 

(Johnson & Duffek, 2008). 

Principalmente em situações de remodelação escolar, o projetista fica muito limitado a 

pré-existências que, normalmente não apresentam as situações ideais o que condiciona fortemente 

a qualidade futura dos espaços de recreio escolar. Torna-se então essencial entender a 

peculiaridade destes espaços e não desenhar o recreio escolar como mais um espaço verde público 

convencional. 

Pela consulta de diversos autores, podem-se compilar diversos elementos, tipologias de 

espaços e considerações técnicas a considerar no projeto de exteriores das escolas, elaborado pelo 

Arquitetura Paisagista. No entanto, como refere Malone e Tranter (2003), o uso ideal dos jardins 

e recreio escolares requere uma filosofia ambiental que reconheça o valor destes espaços. 
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OOOORGANIZAÇÃORGANIZAÇÃORGANIZAÇÃORGANIZAÇÃO,,,,    FFFFORMA E ORMA E ORMA E ORMA E FFFFUNÇÃOUNÇÃOUNÇÃOUNÇÃO    

Na conceção do projeto de exteriores escolares, o projetista deverá ter em atenção diversos 

fatores e princípios de organização do espaço escolar, tendo em vista conceitos de 

desenvolvimento sustentável do espaço de recreio escolar.  

Com o objetivo de atingir o sucesso do projeto escolar o Arquiteto Paisagista deverá 

considerar: a criação de um espaço adequado à escola e também à comunidade onde se insere; ir 

de encontro às necessidades educativas e sociais da comunidade escolar; proporcionar diversas 

oportunidades de recreio e diferentes atividades; planear e enquadrar o edifício e o exterior escolar 

como uma só unidade; garantir adequação do jardim ao ambiente local e incorporar conceitos de 

sustentabilidade na conceção e desenho do espaço de recreio e jardim escolares (Foster, et al., 

2006). 

Para além dos objetivos de projeto que envolvem a conceção pelo Arquiteto Paisagista, 

devem ser cumpridas algumas indicações ao nível educativo como: permitir que os alunos 

participem na conceção do projeto escolar e na manutenção dos jardins; fornecer espaços para 

aprendizagem formal ou informal, abrigados e seguros para a prática de aulas ao ar livre; projetar 

espaços diversos que propiciem a prática de vários tipos de recreio; estimular a criatividade dos 

alunos; contribuir para uma vida saudável e ativa dos alunos; criar espaços verdes onde 

predominam ecossistemas e habitats naturais; encorajar o sentido de responsabilidade dos alunos 

pelo espaço verde da escola; providenciar oportunidades para os alunos se enriquecerem 

culturalmente e proporcionar zonas de jogo dimensionadas para a prática de desporto (Foster, et 

al., 2006). 

Pensando num panorama ideal para a construção de uma escola nova, o local para a sua 

construção deverá ser decidido segundo alguns parâmetros. A escola deverá ser localizada num 

lugar que propicie o bom funcionamento da instituição ao nível de eficiência energética, que 

minimize impactos no ambiente natural local e que possa, simultaneamente servir a comunidade, 

ou seja, não deverá ser um local demasiado afastado do centro da localidade. O espaço escolar 
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deverá ainda conservar as áreas naturais existentes, potencialmente integrar estas áreas no recreio 

escolar e restaurar as danificadas pelas operações construtivas (Johnson J. , 2000) (Foster, et al., 

2006). Na renovação de escolas já existentes deverá ser integrada a restauração das áreas 

ajardinadas e a melhoria dos ecossistemas locais (Johnson J. , 2000). Em estruturas escolares 

antigas e com necessidade de recuperação, deve ser repensado e projetado todo o recreio, no 

sentido de adequar o espaço escolar exterior aos conceitos de sustentabilidade, referidos 

posteriormente no capítulo Sustentabilidade no recreio. 

Para garantir a aceitação do projeto de exteriores pelos seus utentes (docentes, alunos e 

funcionários e comunidade em geral) é incluí-los na sua conceção (Drummond, 1974) (Johnson 

J. , 2000) (OCDE, 2005) (Foster, et al., 2006) (Ford, 2007) (Danks, 2010). Principalmente num 

caso de remodelação de uma escola já existente, torna-se muito importante recolher opiniões 

sobre o espaço de recreio escolar ideal, como era o jardim da escola antiga, o que mais e/ou menos 

lhes agradava naquele espaço (Foster, et al., 2006). Neste caso pode-se ainda perceber quais as 

tipologias de espaço existentes, circulações, como é utilizado diariamente, que atividades se 

praticam e onde, etc. para daqui retirar a informação de funcionalidade do espaço presente, 

podendo auxiliar o projeto de renovação (Foster, et al., 2006). É essencial que os utentes destes 

espaços se apropriem dele de modo a usufruírem dele mais plenamente, e até, cuidarem dele e 

participarem na sua manutenção (Johnson J. , 2000) (Miller, 1904) (Danks, 2010). Apesar da 

importância de um projeto de Arquitetura Paisagista inicial, organizando e desenhando o jardim 

de uma escola, este espaço deverá ser apropriado pelos alunos e docentes da própria escola, 

adaptando-o se necessário (Foster, et al., 2006). Johnson e Duffek (2008) garantem que o 

envolvimento dos participantes (alunos, docentes, funcionários, pais e outros inseridos na 

comunidade local) e dos projetistas contribui visivelmente para o sucesso de um projeto do recreio 

e jardim escolar, empenhando os diversos atores na sua proteção e gestão futuras. 

Cada escola deve ser trabalhada como um caso único, pois não existem duas escolas iguais, 

basta pensarmos nos seus utilizadores. No entanto, alguns conceitos e preocupações no projeto 

destes espaços são gerais e devem ser considerados em todas as escolas. O recreio escolar deve ser 

um espaço: inspirador e diversificado; versátil e adequado às necessidades e escolhas dos seus 
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utentes; acessível a todos e com acessos bem definidos e funcionais; que inclui espaços verdes e 

ambientes naturais; seguros; salúbres e de fácil e económica manutenção (Foster, et al., 2006).  

Princípios fundamentais na conceção e construção de espaços exteriores escolares são 

proteção, segurança e salubridade (OCDE, 2005) (Barreto, et al., 2009). Poderão revelar-se 

através da qualidade dos materiais de construção utilizados, em elementos de recreio adaptados à 

sensibilidade do espaço escolar e às idades dos alunos da escola, como na qualidade dos espécimes 

vegetais plantados, como na delimitação de espaços desapropriados ao acesso dos alunos como por 

exemplo áreas técnicas, como através da vedação perimetral do espaço escolar. A segurança do 

recreio escolar pode também ser controlada através da iluminação de exterior (Armstead, et al., 

1995). Importa também ressalvar que todos os espaços escolares devem ser facilmente acessíveis e 

visíveis, evitando “black spots” ou zonas que potencialmente incentivem várias formas de 

vandalismo (Foster, et al., 2006). Em situações em que a escola se localiza num centro urbano 

bastante movimentado e ruidoso deverão ser incluídas barreiras acústicas (Barreto, et al., 2009), 

preferencialmente recorrendo a plantações arbóreo-arbustivas densas. 

Os espaços de recreio escolar deverão ainda ser multifuncionais, ou seja, não deverão ser 

extremamente condicionados a atividades muito específicas para não impedirem que outras 

atividades (não planeadas inicialmente) sejam executadas (OCDE, 2005). Embora seja difícil de 

não condicionar todos os espaços do recreio da escola, poderão ser deixados “em aberto” alguns 

destinados a atividades escolares que surjam da componente letiva ou apenas destinados a uso 

livre por parte dos alunos e/ou da comunidade onde a escola se insere (Foster, et al., 2006). Esta 

componente de projeto é referida por diversos autores e investigadores da área. Através da criação 

de espaços manipuláveis e mutáveis, cria-se oportunidade de apropriação do espaço pelo 

utilizador, fortalecendo a ligação do aluno com o recreio onde despende várias horas diárias 

(OCDE, 2005) (Barreto, et al., 2009) (Ujimoto, 2001). 

Normalmente, todos os utentes ou visitantes de uma escola acedem ao seu interior pela 

entrada principal. Esta deverá ser clara e funcional, livre de obstáculos que possam dificultar a 

passagem para o edifício ou restante recreio exterior (OCDE, 2005). A zona de entrada da escola 
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poderá ser utilizada como zona de espera para alunos, pais e visitantes da instituição (Armstead, et 

al., 1995). 

A ligação do edifício com o espaço exterior deve ser fácil e legível e cumprir as funções de 

circulação dependo do tipo de uso (Armstead, et al., 1995) (Foster, et al., 2006) (Barreto, et al., 

2009). Os percursos do espaço de recreio escolar, e a sua ligação com os provenientes do interior 

do edifício, devem transmitir clareza de formas e usos, e simultaneamente, diversidade e 

variedade, estimulando o intelecto do aluno e encorajando-o à exploração e gozo do próprio 

espaço (Armstead, et al., 1995). As circulações dentro do recinto escolar devem ser claras, simples 

e funcionais, permitindo rapidamente o acesso a todo o espaço (Armstead, et al., 1995). 

A ligação interior/ exterior deverá ser entendida como se de um único espaço se tratasse, 

ou seja, as zonas exteriores deverão ser um prolongamento das divisões interiores, como ilustra a 

Figura 2 (Drummond, 1974) (OCDE, 2005) (Barreto, et al., 2009).  

            

 

Figura 1 - Circulações no interior da escola4 Figura 2 – Espaços exteriores como prolongamento dos espaços 
interiores5 

A Figura 1 representa, esquematicamente os percursos de exteriores preconizados em 

projetos escolares, permitindo um rápido e fácil acesso a todos as diferentes zonas de recreio. 

Segundo o Manual de Projecto de Arquitectura Paisagista da Parque Escolar, os percursos deverão 

ser divididos em circuitos de manutenção, circuito didático, circuito de lazer e circuito de 

emergência e serviços. Estes circuitos estarão ligados entre si, assim como às entradas principais e 

                                                 
4 Fonte: Barreto, A. V., Valle, M., & Barreto, F. S. (2009). Manual de Projecto: Arquitectura Paisagista. Lisboa: Parque Escolar, pág.14 

5 Fonte: Barreto, A. V., Valle, M., & Barreto, F. S. (2009). Manual de Projecto: Arquitectura Paisagista. Lisboa: Parque Escolar, pág.15 
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secundárias da escola e edifício (Barreto, et al., 2009) e o seu dimensionamento depende da 

capacidade de carga para que são projetados (Foster, et al., 2006). O parqueamento automóvel 

deve ser evitado dentro do recinto escolar, para não ocupar espaços de potencial recreativo e 

proteger o recreio escolar de poluição (Foster, et al., 2006). Os percursos pedonais e de serviço 

deverão ainda transmitir a continuidade dos diferentes espaços existentes no recreio (Armstead, et 

al., 1995) (Foster, et al., 2006).   

O recreio escolar poderá ainda ser usado como sala de aula ao ar livre, apresentando 

possibilidades ao ensino integrado de várias disciplinas ou temáticas, como esquematiza a Figura 

3. Nos espaços exteriores podem ser ensinadas disciplinas com as temáticas das ciências da 

Natureza, artes performativas, música, artes gráficas, matemática, história, geografia, ecologia, 

português e formação cívica. Além dos conhecimentos formais obrigatórios pelas disciplinas de 

lei, poderão ser incutidos valores éticos, com aplicação prática no próprio jardim, através da sua 

manutenção e respeito (Carr & Stevenson, 1993) (Foster, et al., 2006) (Gardner, 1993). Os 

espaços destinados a aulas de exterior poderão ser dinâmicos e atrativos para a atividade letiva 

(OCDE, 2005). Nestes espaços os docentes têm a possibilidade de integrar várias disciplinas 

ligadas às ciências, pela sua relação direta com a Natureza envolvente, proporcionada pelas zonas 

de habitat. A fauna e flora do habitat escolar poderão ainda ser utilizados para experiências 

científicas, como as que se executam na disciplina de biologia (Johnson J. , 2000) (Johnson & 

Duffek, 2008) (Danks, 2010). O cenário visual e de enquadramento das envolventes do recreio 

escolar poderão inspirar a criação de palcos para performances artísticas, exposições temporárias 

ou permanentes, aulas de desenho ou outras experiências ligadas à área das artes (Johnson J. , 

2000) (Johnson & Duffek, 2008) (Danks, 2010). 

Embora este não seja um conceito muito vulgar e praticado em Portugal, a sua aplicação 

dependerá da criação de espaços adequados a este tipo de atividades e da própria componente 

letiva programada pelos docentes. Alguns registos de falha na incorporação de aulas ao ar livre 

foram relatados como tendo sido consequência da falta de preparação do docente (Johnson J. , 

2000). Jonnson e Duffek (2008) alertam  que, se o espaço de recreio escolar não for utilizado para 

estas ou outras atividades com regularidade, poderão surgir situações de negligência ou 

vandalismo e, consequentemente, uma má gestão e manutenção dos jardins da escola. O projetista 
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deverá contribuir e incentivar o uso de todo espaço de recreio, através da conceção de um desenho 

de espaços exteriores atrativo, dinâmico e seguro. 

  

Figura 3 - Temas e disciplinas que poderão ser integrados no 
recreio escolar6 

Figura 4 - Esquema do recreio de uma escola para alunos com 
idades compreendidas entre os 10 e os 18 anos7 

 

A Figura 4 ilustra o recreio escolar de uma escola tipo Austríaca, que alberga alunos dos 10 

aos 18 anos de idade. A numeração existente na figura representa os diferentes tipos de espaços 

que uma escola secundária deve conter (traduzido da figura original): 1-Zona para aula ao ar livre 

para grupo grande; 2- Arquibancada de madeira para eventos ao ar livre, pista de dança, aula ao ar 

livre; 3- Toldo de ensombramento; 4- Lago ou espelho de água (habitat); 5- Zona de recreio ativo 

para grupo pequeno – redes; 6- Campo desportivo; 7- Zona de recreio passivo e descanso 

(bancada); 8- Zona com modelação do terreno para permitir escalada suave; 9- Espaço aberto; 10- 

Zona de receção; 11- Entrada; 12- Área baixa de plantação, enquadramento visual, zona tampão; 

13- Arruamento movimentado (na retaguarda da escola); 14- Arruamento – outros; 

Embora cada escola apresente as suas próprias condicionantes e desafios, inerentes ao local 

onde se situa, aos seus utilizadores, à comunidade onde se insere e a entidades decisoras, todas 

poderão partir de uma mesma base incluindo os princípios mencionados.  

                                                 
6 Fonte: Johnson, L. M., & Duffek, K. (2008). Creating Outdoor Classrooms - Schoolyard Habitats and Gardens for the 

Southwest. Texas, E.U.A.: University of Texas Press. 
7 Fonte: OEISS. (s.d.). Planung und Partizipation. Obtido de Schulfreiraum: 

http://oe000082.host.inode.at/schulfreiraum/2_partizipation.pdf  
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TTTTIPOLOGIAS E ELEMENTOIPOLOGIAS E ELEMENTOIPOLOGIAS E ELEMENTOIPOLOGIAS E ELEMENTOS DE RECREIOS DE RECREIOS DE RECREIOS DE RECREIO    

Pela consulta de bibliografia sobre a temática dos jardins escolares, pode-se reunir diversos 

elementos e tipologias importantes a incluir nestes espaços. No entanto, mais do que a soma de 

equipamentos e elementos, o recreio escolar deve transmitir conforto, segurança e diversidade.  

Mais do que preenchidos por elementos e equipamentos de recreio, as diferentes áreas 

exteriores escolares devem ser bem integrados no contínuo espacial (Drummond, 1974). No que 

respeita a zonas de estadia, podemos subdividi-las em zonas de estadia em piso duro, ou 

pavimentadas, e zonas de estadia em piso verde, ou prados e relvados. São espaços de caráter 

informal, que permitem vários tipos de atividades. Deverá ser clara a distinção entre zonas de 

estadia para recreio ativo ou passivo, pelo que deverão estar afastadas ou então devidamente 

individualizadas. As zonas de recreio passivo caracterizam-se por espaços para descanso e lazer, 

devendo ser espaços calmos e recatados de outras zonas mais movimentadas (Foster, et al., 2006). 

As escolas secundárias albergam alunos desde os 12 aos 18 anos, o que constitui um intervalo de 

idades com ambições e necessidades recreativas diferentes, portanto é importante diferenciar 

espaços pelo tipo de utilização que neles poderão ocorrer. Deverão existir espaços e zonas de 

estadia suficientes para albergar diferentes grupos de alunos, que normalmente se formam pela 

idade ou semelhança de interesses, de modo a evitar conflitos entre eles (Foster, et al., 2006). 

Apesar de em muitas situações nos querermos proteger dos agentes climáticos, noutras 

situações estes também se revelam atrativos. Os componentes climáticos como a chuva, sol, 

sombra, ruído, vento, etc. tornam-se estímulo sensorial, remetendo para o conforto que a 

Natureza nos dá, mais intensamente sentido em ambientes urbanizados. A manipulação destes 

sentidos pode ser efetivada através criação de diversas tipologias de espaço e através do uso de 

diversos materiais (Ujimoto, 2001). Zonas que proporcionem refeições ao ar livre são igualmente 

importantes, permitindo mais intensa fruição dos espaços exteriores (Gorman, et al., 2007).  

As áreas de recreio pavimentadas com asfalto ou com extensas clareiras relvadas não são os 

espaços mais confortáveis para utilização diversificada, pois estes não oferecem proteção do sol, 

vento ou chuva. Os recreios interessantes e confortáveis proporcionam aos seus utilizadores uma 

grande diversidade de espaços, através da programação de áreas de sombra ou de solário distintos, 
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permitindo aos alunos escolher o espaço onde se sentem mais confortáveis e adaptarem-se às 

condições climáticas do dia a dia. Algumas escolas poderão ainda proporcionar zonas de abrigo 

das chuvas, mesmo no exterior do edifício principal, que servirão para os alunos apanharem um 

pouco de ar fresco, mesmo em dias cinzentos onde o recreio de exterior é condicionado pela 

meteorologia local (OCDE, 2005) (Barreto, et al., 2009) (Danks, 2010). 

A escola deverá ainda conter espaços destinados ao desenvolvimento de habitat naturais, 

promovendo a ligação entre o ser Humano e a Natureza. Deverão incluir a plantação de vegetação 

de vários estratos – herbáceo, subarbustivo, arbustivo, subarbóreo e arbóreo – que atraiam a fauna 

local (Vasiloff, 1998). Grandes áreas são preferenciais e criam a oportunidade para a inserção de 

uma grande variedade de plantas e incentivam ao aparecimento de fauna local (Johnson & 

Duffek, 2008). No entanto, espaços de menores dimensões também podem ser trabalhados com o 

mesmo propósito, embora fiquem mais limitados em termos de utilização (Johnson & Duffek, 

2008). Poderão ainda servir como bacias de retenção de águas pluviais (Johnson & Duffek, 

2008). As áreas destinadas à proteção de habitats naturais devem ser resguardadas de outras mais 

ruidosas e que se destinem a recreio ativo (Johnson & Duffek, 2008). 

A inserção de elementos de água no recreio escolar, em casos extremos de calor podem 

contribui para a regulação microclimática, arrefecendo o ambiente circundante e proporcionando 

momentos de lazer mais confortáveis (Danks, 2010). O elemento água é também referido, na 

bibliografia consultada, pelo seu caráter pedagógico, relaxante e dinâmico, materializado em 

charcos, lagos ou tanques (OCDE, 2005) (Gorman, et al., 2007) (Simmens H. , et al., 2007) 

(Barreto, et al., 2009). Uma contrapartida de sistemas aquáticos é o custo de manutenção elevado, 

comparativamente com outros elementos do recreio escolar. No entanto deverão ser garantidos os 

padrões de segurança para todos os elementos de água pela sua regular e correta manutenção 

(Barreto, et al., 2009), no sentido de evitar acidentes com os utentes da escola e evitar águas 

paradas que podem acarretar problemas de saúde pública. As zonas que incluam elementos de 

água requerem especial cuidado e vigilância. 

A atividade física é uma atividade importante que tem espaço no recreio escolar, quer seja 

realizada através da componente letiva, quer através das horas vagas de recreio ou extra 
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curriculares. Os campos de jogos são, possivelmente, os espaços mais requisitados no recreio 

escolar. Os campos de jogos formais, destinados à componente letiva, poderão sobrepor várias 

modalidades desportivas, como o futebol, basquetebol, andebol, etc. Sendo estas a vulgarmente 

praticadas em Portugal, outras poderão ser incluídas, consoante as preferências e tradições de cada 

escola. Estes deverão cumprir medidas standard estipuladas para cada modalidade (Armstead, et 

al., 1995) (Simmens H. , et al., 2007) (Gorman, et al., 2007) (Barreto, et al., 2009). 

Além dos frequentemente presentes campos de jogos, poderão ser projetados outro tipo de 

espaços que incentivem ao recreio ativo e à atividade física intensiva. Prados ou relvados extensos 

poderão ser adicionados, constituindo uma alternativa aos tradicionais campos de jogos em piso 

duro e proporcionando um espaço multifuncional quer para atividades de recreio ativo quer de 

recreio passivo (Armstead, et al., 1995) (Barreto, et al., 2009). Com a finalidade de auxiliar e 

diversificar as aulas de desporto e educação física, os espaços de recreio poderão também incluir 

circuitos de corrida ou manutenção (Gorman, et al., 2007) (Barreto, et al., 2009). Para melhorar 

estes circuitos, poderão ainda ser adicionados equipamentos destinados a manutenção física, ou 

ginásio ao ar livre. 

Os recreios escolares devem ainda contemplar espaços dedicados à prática de desporto 

informal. Os relvados e prados cortados são exemplos de tipologias de recreio, que incentivam à 

atividade recreativa mais livre (Foster, et al., 2006) (Gorman, et al., 2007) (Barreto, et al, 2009). 

Devem ainda ser potenciadas atividades ligadas ao jogo e competitividade (saudável) entre alunos, 

através da adição de estruturas como mesas de pingue-pongue, xadrez, etc. Estas estruturas deve-se 

localizar preferencialmente em zonas de estadia mais recatadas e sossegadas (Simmens H. , et al., 

2007). 

Numa perspetiva de sustentabilidade, racionalização de recursos e valorização da 

agricultura biologia é de extrema importância reservar áreas nas escolas para o cultivo de 

hortícolas e árvores de fruto (Foster, et al., 2006) (Gorman, et al., 2007) (Barreto, et al., 2009), 

podendo a produção ser utilizada para confecionar as refeições da cantina, elucidando os alunos 

para os benefícios deste tipo de práticas e envolvendo-os na sua manutenção. A produção de 
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hortícolas poderá ainda ser auxiliada pela construção de uma estufa e estruturas para produção de 

composto (Foster, et al., 2006) (Barreto, et al., 2009).  

Elemento de grande importância a incluir no recinto exterior escolar é o anfiteatro, que 

poderá servir vários propósitos. Anfiteatros ou outros géneros de estruturas devem ser incluídos 

em todas as escolas, criando oportunidades importantes de desfrute do nosso clima, propício a 

atividades de exterior (Simmens H. , et al., 2007) (Gorman, et al., 2007) (Foster, et al., 2006). 

Este tipo de estrutura pode servir professores, alunos ou, de um modo geral, toda a comunidade 

onde se insere a escola. Os professores podem servir-se do anfiteatro de exterior para aulas ao ar 

livre, ou para reunir uma ou outra turma de alunos para trabalhos de grupo temáticos. A 

utilização destes espaços pelos alunos poderá ser formal, no caso da aula programada, ou informal, 

durante as horas de almoço ou intervalo entre aulas (Armstead, et al., 1995) (Foster, et al., 2006) 

(Danks, 2010) Deverá possibilitar a instalação de cerca de 30 alunos, segundo Danks (2010), com 

o objetivo de reunir todos os alunos de uma turma em simultâneo. 

O desenho de anfiteatros deve ser considerado numa fase inicial do projeto do espaço 

exterior, uma vez que a sua instalação requere espaço, acessibilidade e topografia adequadas 

(Foster, et al., 2006). Estas estruturas deverão ser acessíveis a alunos ou outros utentes com menor 

capacidade motora e situar-se o mais próximo possível da entrada da escola, no sentido de acolher 

eventos extra curriculares, possivelmente públicos ou comunitários (Danks, 2010). Importa ainda 

que os anfiteatros providenciem sombra aos seus utilizadores, através da plantação de árvores nas 

suas proximidades ou mesmo inseridas na própria estrutura. Poderão ser construídos em materiais 

duros como pedra ou betão (por exemplo) ou revestidos por gramíneas com manutenção de corte 

baixo, como relvados ou prados (Armstead, et al., 1995) (Barreto, et al., 2009) (Danks, 2010). 

São igualmente importantes, para a inserção em zonas de descanso informais, elementos 

como bancos, mesas, bebedouros, papeleiras (caixotes do lixo), etc. Estes elementos potenciam a 

socialização em grupos de alunos, ou reflexão individual, funcionando como áreas de recreio 

passivo de descanso (Costa, 2010) (Simmens H. , et al., 2007) e, possivelmente, como elementos 

marcantes, destacando a identidade única de cada escola (Barreto, et al., 2009). Importa dispersar 

o mobiliário por toda a escola, em maior concentração em zonas de estadia informais, como apoio 
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a campos de jogos, em zonas de espera como na entrada da escola ou pelos percursos, em menor 

quantidade, providenciando descanso em caminhos de passagem (Armstead, et al., 1995) 

(OCDE, 2005) (Simmens H. , et al., 2007) (Gorman, et al., 2007) (Barreto, et al., 2009). O 

mobiliário de exterior pretende-se também resistente tanto ao meio ambiente como a atos de 

vandalismo, durável e de fácil manutenção e reposição (Barreto, et al., 2009). Armstead et al. 

(1995), sugere que, para o cálculo da quantidade de bancos a inserir no exterior escolar, deve-se 

contabilizar que cerca de 20% dos alunos possam estar sentados simultaneamente. Nesta 

contabilização podem-se ainda incluir os degraus de anfiteatros.  

Outro tipo de mobiliário urbano fará sentido incluir, como refere Barreto (2009) suportes 

para bicicletas, elementos de separação como pilaretes e estruturas de ensombramento, elementos 

com a funcionalidade de “ (…) orientação (ex. mapa da escola), informação (ex. relógios, 

termómetros), direção, identificação (designam um edifício, uma obra de arte, etc.), reguladores 

(ex. sinais obrigatórios de perigo, normas de segurança e anúncios legais, sinalização de saída, 

instruções para casos de emergência, etc.) e ornamentais (bandeiras, placas, etc.) (…) ” (Johnson 

J. , 2000) (Barreto, et al., 2009).  

O projeto de exteriores deve ainda acrescentar ao recreio escolar características de 

permanência e mudança, fornecendo elementos estáveis, duradouros e seguros, ao nível de 

materiais vivos ou inertes, mas simultaneamente ensinando os alunos a lidar com a constante 

mutação física e temporal dos espaços (Ujimoto, 2001). Barreto (2009) e Costa (2010) referem a 

necessidade de uma cuidada e rigorosa escolha dos materiais utilizados devendo estes ser duráveis, 

resistentes, laváveis, de reduzido custo de construção e manutenção, estáveis, confortáveis, 

seguros, reciclados e/ou recicláveis e com preocupações de controlo nos consumos energéticos e 

hídricos. No caso particular dos pavimentos deverão ainda ser antiderrapantes e regulares. 

Cada escola deve ser única, distinta de outras pela sua identidade singular. Esta identidade 

poderá ser formada pela introdução de elementos marcantes e Landmarks com o efeito de 

reconhecimento e particularidade daquela paisagem ou jardim (Barreto, et al., 2009) (Ujimoto, 

2001). Outros equipamentos de caráter didático, decorativo e informativo podem ser adicionados 

ao espaço escolar, conferindo-lhe um caráter único e pessoal, como por exemplo relógios de sol, 
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cata-ventos, bebedouros e comedouros para avifauna, esculturas, murais, etc. (Barreto, et al., 

2009). 

Importa frisar que os espaços escolares devem ser flexíveis, adaptáveis a variações de caráter 

usual, permitindo a apropriação da escola pelos seus utilizadores (Freuder, 2006) (Barreto, et al., 

2009) (Costa, 2010). Mais do que a soma de estruturas de recreio ou estadia, o espaço escolar 

deve refletir qualidade, influenciando positivamente os momentos de lazer dos alunos. 
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SSSSUSTENTABILIDADE USTENTABILIDADE USTENTABILIDADE USTENTABILIDADE NONONONO    RECREIORECREIORECREIORECREIO    

Sendo a escola essencial na formação de futuros adultos, torna-se impreterível introduzir 

conceitos e princípios de sustentabilidade e ecologia, tanto aplicado ao edifício em si, como no 

jardim exterior da escola. Estes conceitos não devem apenas ficar em teoria, devem antes ser 

aplicados e implementados nestes espaços, no sentido de inspirar os alunos e incutir princípios e 

valores positivos.  

Foster et al. (2006) focam a integração de conceitos de sustentabilidade no recreio escolar 

através de: projetos de baixo impacto no ambiente natural local; reutilização de materiais locais e 

utilização de outros reciclados; métodos construtivos que consumam pouca energia; projeto e 

construção de sistemas para a conservação de recursos hídricos; utilização otimizada de 

tecnologias “verdes”, como energias renováveis; respeito pelas tradições,  costumes e vocações 

locais; potencialização da utilização de elementos da Natureza como sombra, luz, micro-clima, 

ventilação, etc;  

O conceito de sustentabilidade no recreio escolar aplica-se ainda ao tipo de materiais 

escolhidos para a sua construção. Sempre que possível devem ser utilizados materiais reciclados e 

recicláveis, ambientalmente ecológicos e não tóxicos. A contaminação dos solos destes espaços tem 

que ser evitada no sentido de favorecer o crescimento e desenvolvimento normal das plantar das 

áreas ajardinadas. Estes cuidados devem ser tomados antes, durante e depois de obras de 

construção ou requalificação (Johnson J. , 2000). 

Uma vez que o recreio não se pode dissociar da componente arquitetónica do edifício 

escolar, as medidas para a criação ou transformação de um recreio escolar mais sustentável deverão 

ser acompanhadas de um projeto de Arquitetura igualmente sustentável, visando uma melhor 

conexão entre o interior e o exterior da escola e tornando-a numa escola verdadeiramente eficiente 

ao nível energético e ambientalmente sustentável. 

Componentes de projecto como jardins comestíveis e hortas, sistemas de recolha de águas 

pluviais, tratamento de águas cinzentas, recuperação de habitats naturais, conservação de energia e 
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produção de energias alternativas, compostagem e reciclagem de materiais podem reduzir 

significativamente a despesa escolar sobre o município, assim como habituar as crianças e 

adolescentes a bons hábitos ambientais (Johnson J. , 2000) (Ford, 2007) (Danks, 2010).  

As áreas impermeabilizadas    devem ser evitadas no recreio escolar, promovendo a 

infiltração das águas pluviais, propiciando um melhor desenvolvimento de espécies vegetais e 

atraindo espécies faunísticas locais (Johnson J. , 2000) (Franklin, et al., 2003). No entanto, as 

zonas pavimentadas cumprem funções correspondentes à capacidade de carga que os espaços 

escolares devem conter: percursos pedonais e circulação de lazer; percursos automóveis de serviço 

e de segurança; zona de estadia para múltiplas funções e campos de jogos para desporto informal 

ou aulas de Educação Física. O ideal será encontrar um compromisso entre área pavimentada 

necessária e área verde, promovendo o equilíbrio entre zonas humanizadas de utilização frequente 

e zonas de habitat natural com funções ecológicas e pedagógicas. 

A plantação de vegetação autóctone espontânea é um dos princípios fulcrais na construção 

de um jardim sustentável, pelas suas funções ecológicas e pedagógicas. No entanto, outros tipos 

de vegetação devem também ser integrados nas escolas, cumprindo outras funções mais 

eficientemente que a autóctone, considerando, por exemplo as necessidades de manutenção e 

rega. Planear o desenvolvimento sustentável de um jardim escolar implica a plantação de 

vegetação com baixa necessidade hídrica, reduzindo custos de consumo de água (Barreto, et al., 

2009) (Johnson J. , 2000). Este tema será mais desenvolvido posteriormente no subcapítulo A 

Vegetação na Escola. 

Numa abordagem sustentável do recreio escolar, Franklin, et al., (2003) sugerem que se 

deve evitar a plantação de relvados, sendo estes de elevada manutenção e necessitando de rega e 

fertilizantes com frequência. Os relvados acarretam uma grande despesa para a gestão escolar e 

não são o coberto vegetal mais recomendado ecologicamente, no entanto, têm grande capacidade 

de carga e possibilitam recreio ativo mais eficiente e confortável, portanto deve-se encontrar um 

compromisso de equilíbrio entre as vantagens e as desvantagens dos relvados, evitando ao máximo 

o seu uso (Franklin, et al., 2003). 
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A água é um elemento dinâmico e importante a considerar no desenho e projeto de 

jardins escolares. Este elemento pode ser materializado através da construção de lagos, tanques ou 

charcos temporários, numa perspetiva de embelezamento do jardim e também como suporte de 

fauna, como peixes e anfíbios (Barreto, et al., 2009) (Danks, 2010). Mas existe outra abordagem 

ao tema, de extrema relevância respeitante a princípios de sustentabilidade e aproveitamento de 

um recurso cada vez mais escasso, como é a água.  

O espaço de recreio escolar poderá ainda fornecer o conhecimento natural e cultural 

acerca de sistemas naturais, como o ciclo hidrológico, através da manipulação da água. Cada vez 

mais se introduzem estruturas de gestão de águas pluviais e cinzentas nas instituições escolares, no 

sentido de educar os alunos e sensibilizar para problemas de sobrelotação dos sistemas de 

drenagem da rede pública e escassez de recursos vitais como a água. Stormwater management é um 

conceito fundamental a incluir no recinto escolar, pela sua componente ambiental, de 

sustentabilidade e educacional (Johnson J. , 2000) (Franklin, et al., 2003).  

Diversos autores sugerem então vários sistemas: recolha de águas pluviais em tanques ou 

bidões de armazenamento (Barreto, et al., 2009); tratamento desta água e de águas cinzentas 

provenientes da utilização do edifício escolar (exceto sanitas), através de filtragem em tanques de 

areia ou por plantas e a utilização das águas tratadas para rega de áreas ajardinadas (Johnson J. , 

2000) (Barreto, et al., 2009) ou, no interior do edifício para descargas de autoclismo (Delgado, 

2006) (Danks, 2010). A utilização de água proveniente do fornecimento público deve ser 

reduzida ao máximo, principalmente na rega do jardim do recreio escolar. 

Outro sistema a considerar no projeto de escolas é a cobertura ajardinada. As coberturas 

vivas atuam como esponjas, retendo a água das chuvas por mais tempo, chuva que poderá ser 

absorvida pelas plantas, filtrada e a restante devolvida ao solo (Danks, 2010). Os jardins de 

cobertura são um elemento muito importante a considerar no projeto de qualquer tipo de escola, 

não só pelas suas funções ecológicas e térmicas como educativas, pois interessa que sejam cada vez 

mais comuns nos dias de hoje e no futuro ainda mais. 

O tópico da energia é bastante discutido, sempre na tentativa de nos libertarmos dos 

combustíveis fósseis e do consequente aquecimento global. Sendo as escolas instituições de 
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educação, com uma enorme importância na formação de futuros adultos, devem dar o exemplo e 

recorrer o mais possível à produção própria de energias renováveis. O Decreto Lei 80/2006 de 4 

de abril impõe a instalação de painéis solares em novos edifícios. 

Para além da conservação de energia através da qualidade do edifício escolar, devem ser 

introduzidos sistemas de produção energético como geradores eólicos, painéis fotovoltaicos e, 

nalguns casos, sistemas de captação de energia geotérmica (Ford, 2007) (Danks, 2010). As escolas 

conseguem ainda reduzir o seu consumo energético através da plantação de vegetação arbórea 

caduca e plantação de trepadeiras caducas para ensombramento de fachadas mais expostas em 

épocas mais quentes; construção de coberturas ajardinadas; uso de pavimentos exteriores de baixa 

capacidade refletora de calor e reduzindo ao máximo as áreas pavimentadas, substituindo por 

áreas plantadas (Danks, 2010).   
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AAAA    VVVVEGETAÇÃO NA EGETAÇÃO NA EGETAÇÃO NA EGETAÇÃO NA EEEESCOLASCOLASCOLASCOLA    

Presença indispensável nos jardins escolares é a vegetação, podendo ser de caráter 

autóctone, ornamental ou de produção (Gorman, et al., 2007). Também relativamente à 

vegetação indicada para as escolas, várias considerações devem ser tomadas.  

As plantações devem ser planeadas para a melhor adequação à região onde se localiza a 

escola, recursos hídricos disponíveis e adequação à funcionalidade do espaço. Numa perspetiva de 

poupança destes recursos devem ser selecionadas plantas resistentes à secura e de baixa 

manutenção (Foster, et al., 2006). 

Na recuperação de uma escola existente deverá haver a preocupação em fazer um 

levantamento de toda a vegetação existente e perceber o estado fitossanitário e condições em que 

se encontra (Barreto, et al., 2009). Numa perspetiva ecologista e de poupança de recursos, 

importa considerar manter o máximo de vegetação possível, desde que adequada à funcionalidade 

do local onde se encontra e que não implique com a segurança dos utentes do espaço escolar. 

Também poderão ser consideradas operações de transplantação (Barreto, et al, 2009), desde que 

se consiga manter a integridade original, ou aproximada da planta. 

Como ornamentais, interessa selecionar espécies com características de sazonalidade 

interessante, distintas pela sua peculiaridade. A introdução de vegetação ornamental enriquece o 

recreio escolar e torna-o num espaço atraente, quer para os alunos, docentes e funcionários, quer 

para visitantes da escola. Importa frisar que plantações de cariz ornamental não deverão incluir 

espécies invasoras, nem tóxicas para o Homem, pelo que poderão ser consultados os espécimes 

proibidos no Decreto-Lei 565/99. 

Muitas crianças têm pouco conhecimento acerca da nossa vegetação autóctone, da sua 

beleza e da riqueza que representam para a manutenção dos ecossistemas. A introdução de 

espécies autóctones preza pela vertente ambiental e de sustentabilidade que um espaço escolar 

deve seguir e pela vertente pedagógica, aprendendo a valorizar habitats autóctones (Miller, 1904) 

(Johnson & Duffek, 2008) (Barreto, et al., 2009). O caráter pedagógico da vegetação autóctone 
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poderá ser assistido pela identificação e catalogação das espécies vegetais plantadas, auxiliando no 

estudo e proteção de todos os exemplares plantados (Barreto, et al., 2009). Torna-se importante 

planear a plantação de diversas espécies, de diferentes estratos, favorecendo a formação de “micro-

ecossistemas” que reduzam a manutenção destes espaços (Simmens, et al., 2007) (Barreto, et al., 

2009). Espécies locais contribuem ainda para melhoramento do solo e ambiente em geral, a longo 

prazo, através do cumprimento de funções ecológicas que ocorrem naturalmente entre elas 

(Danks, 2010). 

Finalmente poder-se-á ainda adicionar vegetação de carter de produção, através da 

plantação de árvores de fruto, hortícolas ou plantas aromáticas e medicinais (Armstead, et al., 

1995) (Foster, et al., 2006). Numa sociedade cada vez mais urbanizada, cada vez mais desligada 

das paisagens naturais, torna-se extremamente importante a criação de jardins comestíveis, hortas 

e pomares na escola. Estes espaços influenciam positivamente na ligação dos alunos com a 

natureza, pelos ensinamentos de princípios de produção biológica. A produção final poderá ainda 

servir a cantina da própria escola e envolver os alunos na criação e manutenção de jardins 

comestíveis (Miller, 1904) (Johnson & Duffek, 2008) (Danks, 2010). Deverão ser considerados 

alguns cuidados na escolha dos locais para o desenvolvimento de hortas e pomares, como a 

orientação solar dos terrenos, aptidão, drenagem, fertilização do solo, disponibilidade de água, etc. 

(Foster, et al., 2006) (Barreto, et al., 2009). 

Tratando-se de material vegetal, deve-se ter em conta “ (…) o fator tempo, que conduz a 

alterações evidentes no material vivo (…) ” como refere Barreto (2009), uma vez que a vegetação 

não é estática, é antes dinâmica e adquire várias formas e colorações ao longo das estações do ano 

e ao longo da sua vida. 

A aplicação de vegetação ornamental, autóctone ou de produção deverá ter em 

consideração espécies de baixa manutenção e exigência hídrica, reduzindo a necessidade de mão 

de obra e os custos finais do jardim (Barreto, et al., 2009). Os custos de manutenção e gestão do 

jardim não deverão comprometer a sua beleza e funcionalidade, encontrando antes o equilíbrio 

entre as componentes ambiental e estética com o valor monetário necessário.  
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ÁÁÁÁREA DE RECREIO POR AREA DE RECREIO POR AREA DE RECREIO POR AREA DE RECREIO POR ALUNOLUNOLUNOLUNO    

Uma das técnicas para averiguar a adequação dos espaços de recreio escolares ao número 

de alunos que frequentam certa escola é através do cálculo da área que fica disponível para cada 

tipo de atividade do aluno. O recreio escolar estará adequado e bem projetado se todos os 

utilizadores conseguirem usufruir do espaço na sua plenitude e em igual proporção. Assim se 

reflete a importância de percebermos para que número de alunos estamos a projetar e quais as 

dimensões necessárias de cada tipologia de espaço para que todos possam desfrutar da escola por 

igual. Vários estudos foram apresentados até a data, embora poucos especificamente sobre escolas 

secundárias. 

Em 1966 Alfred Roth estudou escolas primárias na Suíça, descobrindo que a área total 

ideal por aluno seria de 37,16 metros quadrados (m2), medição feita incluindo valores de área 

total pertencente ao recreio escolar (interior e exterior ao edifício) (Drummond, 1974). À mesma 

data, os padrões Ingleses seriam idênticos, embora tenham surgido alguns casos de exceção com 

rácios mais elevados. Já nos anos 70, o Norte-Americano Ernest J. Kump, recomendava 160 

metros quadrados por aluno, com a finalidade do espaço exterior escolar poder servir de parque 

para a comunidade (Drummond, 1974). Escolas localizadas em centros urbanos de maior 

densidade populacional e maior índice de construção serão, em teoria, escolas com menores 

valores de área exterior por aluno. 

Outro estudo levado a cabo pela Comissão de escolas Católicas, na zona Este da cidade de 

Montreal, revela uma média de 9,75 metros quadrados por aluno, embora, exemplos de escolas 

estudadas individualmente revelem como valor mais baixo 4,23 metros quadrados, contrastando 

com valores de área mais altos de 13 metros quadrados de área de recreio por aluno. Na zona 

Oeste da mesma cidade Canadiana, numa área residencial com padrões de boa qualidade de vida, 

uma escola primária oferece 12 metros quadrados de recreio a cada aluno, mesmo esta tendo 

sofrido reestruturações e aumentos da área edificada, sem ter aumentado todo o recreio escolar 

proporcionalmente (Drummond, 1974). Este fenómeno ocorre com frequência em escolas 

localizadas em centros urbanos, onde é necessário aumentar a capacidade de albergar alunos, pelo 

aumento populacional das cidades, e se torna muito difícil o alargamento da área total escolar. 
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Outros estudos revelam que, relativamente à área total do recreio e edifício escolar, alunos de 

escolas localizadas nos subúrbios de grandes cidades têm mais área disponível comparativamente 

com escolas situadas em centros urbanos (Drummond, 1974). 

Mais recentemente, na publicação de Department for Education and Skills, 2004, surgem 

revisões sobre áreas relativas a equipamento escolar e tipologias de espaço exterior para escolas 

secundárias. A área de recreio escolar total é sub-dividida em duas grandes áreas: Net site area- área 

composta por zonas de “jogo”, estadia e habitat natural e Building and acess area – área composta 

pelos edifícios e percursos de acesso aos mesmos. Estas áreas dependem sempre da forma e da área 

total escolar e da disposição do edificado, mas por regra a área total escolar (total site area) 

adequada para uma escola secundária deverá variar entre 110% e 125% da área total de recreio 

exterior (Net site area), ou seja 80% a 90% da área escolar deverá ser de recreio. Mesmo que a 

escola secundária seja aberta à comunidade, estes valores padrão não deverão exceder a área 

estipulada por aluno. A proporção em que a área de recreio escolar deve existir, comparativamente 

com a área total escolar está traduzida no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Áreas recomendadas de recreio escolar em escolas secundária em comparação com a área total escolar8 

 

Ainda na mesma publicação, a área de recreio exterior é sub-dividida em cinco zonas 

planeadas para diferentes atividades: Campos de jogos simples; Campos de jogos polivalentes; 

                                                 
8 Fonte: Adaptado de: Department for Education and Skills. (2004). Building Bulletin 98: Briefing framework for secondary school 
projects. Department of education and skills. TSO (The Stationery Office) 
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áreas informais e sociais de estadia em área de pavimento; áreas informais e sociais de estadia em 

area verde e áreas de habitat natural de promoção de biodiversidade (Department for Education 

and Skills, 2004). A proporção e área mínima em que estas tipologias devem existir, em função do 

número de alunos de uma escola secundária, estão traduzidas no Gráfico 2. 

A área de campos de jogos simples é reservada à prática de modalidades de desporto de 

inverno, de jogos preferidos de cada escola como futebol, rugby e hockey ou, mais adaptado às 

escolas portuguesas, pode incluir pistas de atletismo. A área de campos de jogos caracteriza-se pela 

integração das três modalidades desportivas mais comuns no mesmo campo pavimentado, como o 

futebol, basquetebol e andebol, através da sobreposição da pintura dos limites dos campos de 

jogos. Área informal e social de estadia, em área verde, deverá ser convenientemente situada de 

modo a proporcionar sombra e abrigo e deverá ser acessível a todos. Esta área inclui zonas 

revestidas com prado ou relvado cortados, anfiteatros naturais em taludes e zonas de plantação 

próximas dos edifícios. Além de áreas informais e sociais  em zona verde, deverão haver também 

pavimentadas, que podem incluir mobiliário urbano para estadia e aulas de exterior ou áreas 

maiores para recreio ativo. As áreas de habitat incluem plantação de vegetação autóctone ou 

temática de enquadramento e para atrair fauna local. São espaços importantes no envolvimento 

dos alunos com o meio ambiente natural (Department for Education and Skills, 2004). 

 

 

Gráfico 2 - Áreas mínimas de tipologias de recreio escolar9 

                                                 
9 Fonte: Adaptado de: Department for Education and Skills. (2004). Building Bulletin 98: Briefing framework for secondary school 
projects. Department of education and skills. TSO (The Stationery Office) 
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Este exemplo de escola secundária, padronizada pelo Department for Education and Skills, 

em Inglaterra, constitui um bom caso para a comparação da situação nacional, auxiliando na 

perceção da adequação das áreas atuais de recreio escolar das escolas secundárias portuguesas. O 

modelo representado pelo Gráfico 2 será posteriormente servir como referência para este estudo 

em concreto. 
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O O O O PPPPROGRAMAROGRAMAROGRAMAROGRAMA    PPPPARQUEARQUEARQUEARQUE    EEEESCOLARSCOLARSCOLARSCOLAR, E.P.E. , E.P.E. , E.P.E. , E.P.E.     

EEEENQUADRAMENTO GERALNQUADRAMENTO GERALNQUADRAMENTO GERALNQUADRAMENTO GERAL    

Fundada em 21 de fevereiro de 2007, a Parque Escolar, E.P.E., “ (…) é uma pessoa 

coletiva de direito público de natureza empresarial, dotada de autonomia administrativa e 

financeira e de património próprio, estando sujeita à tutela dos membros do Governo 

responsáveis pelas áreas das finanças e da educação” (Parque Escolar, E.P.E. (2)). 

O Programa de Modernização das Escolas destinadas ao Ensino Secundário, adequado aos 

propósitos do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) e no eixo prioritário IX - 

Desenvolvimento do Sistema Urbano Nacional - do Programa Operacional Temático Valorização 

do Território (POTVT), orienta-se em três principais objetivos incluídos nas áreas de 

requalificação de edifícios escolares, abertura da escola à comunidade e gestão e manutenção das 

escolas após a intervenção: “Requalificar e modernizar os edifícios das escolas com Ensino 

Secundário, repondo a eficácia física e funcional, numa perspetiva de criar condições para a 

prática de um ensino moderno, adaptado aos conteúdos programáticos, às didáticas e às novas 

tecnologias de informação e comunicação; Abrir a Escola à comunidade, criando condições para 

uma maior articulação com o meio envolvente, associado a uma correta valorização patrimonial 

garantindo o aproveitamento integral das potencialidades instaladas na infraestrutura escolar; 

Criar um novo modelo de gestão das instalações, garantindo uma otimização de recursos 

instalados e uma correta gestão da conservação e manutenção dos edifícios após a intervenção.” 

(Parque Escolar, E.P.E. (2)) 

A Parque Escolar, E.P.E., pretende concluir 332 escolas secundárias até ao final do ano 

letivo de 2014-2015 (num total de 477 escolas que lecionam ensino secundário em Portugal), 

agrupadas em quatro fases de construção (Heitor, 2008) (Parque Escolar, E.P.E. (2)) Numa 

primeira fase, denominada de fase piloto ou fase 0, quatro escolas já foram reabilitadas entre os 
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anos 2007 e 2008, duas na cidade do Porto e outras duas em Lisboa. A posterior fase 1 envolveu 

26 escolas entre 2008 e 2009, mais 75 na fase 2 com início em junho de 2009 e, atualmente em 

fase de iniciação, a fase 3 abrange mais de 100 escolas por todo o País. Segundo dados da Parque 

Escolar, estima-se que 70% das intervenções escolares sejam de requalificação e os restantes 30% 

construção nova, onde em média demoram entre 13 e 16 meses por escola, distribuídas por três 

ou quatro fases de obra (Parque Escolar, E.P.E. (2)). 

Na fase de construção e investimento, a Parque Escolar, E.P.E., contou com o 

financiamento do QREN-FEDER, do Estado (PIDACC + IIE), do Banco Europeu de 

Investimento (BEI) e ainda do Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa (CEB) 

(Parque Escolar, E.P.E. (1)).  
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PPPPROGRAMAROGRAMAROGRAMAROGRAMA    PARA O ESPAÇO EXTERIPARA O ESPAÇO EXTERIPARA O ESPAÇO EXTERIPARA O ESPAÇO EXTERIOROROROR    

Além da remodelação e recuperação dos edifícios escolares, o Programa de Modernização 

das escolas secundárias em Portugal compromete-se ainda a revitalizar toda a envolvente do 

edifício, ou seja, o recreio e jardins escolares. 

Na ausência de bibliografia de apoio ao projetista de Arquitetura Paisagista, surge um 

manual de projeto, na fase 3, da autoria do Arquiteto Paisagista Viana Barreto, et al., e publicação 

da Parque Escolar. O “Manual de Projecto: Arquitectura Paisagista” é elaborado no sentido de 

auxiliar a conceção destes espaços, fornecendo linhas orientadoras, e não soluções concretas, uma 

vez que todas as escolas são notoriamente distintas entre si.  

 

  
Imagem 3 - ES Aurélia de Sousa, Porto, Portugal – antes 10 Imagem 4 - ES Aurélia de Sousa, Porto, Portugal – depois 11 

 

Neste Manual estão descritas diversas considerações e objetivos a ter em conta no projeto 

de espaços escolares exteriores, como: “Integrar os edifícios/construções/espaços exteriores – 

tornar a escola como uma unidade; Equilibrar conceção, gestão e utilização com os aspetos 

estéticos, funcionais e orçamentais; Incorporar várias atividades no espaço exterior – convívio, 

desporto, lazer, aprendizagem – consoante as idades, as necessidades, os interesses e as motivações 

dos seus utilizadores privilegiados: os alunos; Garantir um espaço exterior sustentável; Assegurar o 

                                                 
10Fonte: Parque Escolar. (s.d.). Escola Secundária Aurélia de Sousa. Obtido em 5 de Dezembro de 2010, de Parque 

Escolar: http://www.parque-escolar.pt/escolas/secundaria-aurelia-sousa/aurelia-sousa-a/aurelia-sousa-edificio-b.jpg  
11 Fonte: Parque Escolar. (s.d.). Escola Secundária Aurélia de Sousa. Obtido em 5 de Dezembro de 2010, de Parque 

Escolar: http://www.parque-escolar.pt/escolas/secundaria-aurelia-sousa/aurelia-sousa-d/aurelio-sousa-exterior-b.jpg  
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bem-estar e a segurança; Oferecer um ambiente diversificado, estimulante e criativo que 

responsabilize a comunidade; Adequar às necessidades sociais e educacionais da comunidade 

escolar; Permitir flexibilidade para futuras alterações e mudanças.” (Barreto, et al., 2009) 

As Imagens 3 e 4 demonstram uma intervenção num recreio escolar, mais concretamente 

na escola secundária Aurélia de Sousa, localizada no Porto, onde a melhoria estética do ambiente 

escolar é evidente. 
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IIIINTERVENÇÕESNTERVENÇÕESNTERVENÇÕESNTERVENÇÕES    EMEMEMEM    ESCOLASESCOLASESCOLASESCOLAS    INTERNACIOINTERNACIOINTERNACIOINTERNACIONAISNAISNAISNAIS        

Por todo o mundo surgem Programas de construção ou reabilitação de escolas, com o 

objetivo de melhorar e qualidade de vida da comunidade em geral e, mais concretamente dos 

alunos. Seguidamente referem-se alguns programas de renovação escolar, considerados relevantes 

para apresentar neste trabalho, não significando que não existam outros, igualmente importantes. 

Na última década surge nos Estados Unidos da América o “Ecological Schoolyard 

Movement”, um movimento nacional informal que visa a requalificação e transformação dos 

jardins escolares segundo conceitos de sustentabilidade e ecologia. Assente na filosofia de projeto 

chamada “green schoolyard” ou “sustainable schoolyards”, surgem diversos projetos e outras 

iniciativas de renovação escolar em diversas cidades dos E.U.A., baseando-se na filosofia de que o 

recreio escolar deve efetivar as teorias e princípios de sustentabilidade e ecologia ensinados na sala 

de aula. As ideias que regem este movimento têm vindo a ser adotadas por instituições 

educacionais, parcerias público-privadas ou até organizações sem fins lucrativos do próprio país, 

no sentido de combater problemas sociais e de saúde revelados nos estudantes mais novos. Por 

todo o país (E.U.A.) surgem escolas com jardins e hortas comestíveis, onde se produzem produtos 

biológicos para utilizar na cantina, onde entre diversos objetivos se destaca o de combater a 

obesidade infantil através da educação alimentar.  

Resultado da crescente ocupação e impermeabilização dos solos urbanos pela construção 

desregrada, organizações locais e nacionais encorajam as escolas a utilizar vegetação autóctone, que 

contribui para atrair espécies de fauna locais aos jardins escolares e às imediações da comunidade 

onde se inserem. Muitas escolas por todo o mundo procuram deste modo, fazer uma utilização 

mais racional dos recursos disponíveis, demonstrando às crianças e aos adolescentes a importância 

da preservação dos recursos naturais. Sendo a escola uma presença incontornável na vida dos 

alunos, nada melhor do que o utilizar para estudar o fluxo da água, procurando melhorar a sua 

qualidade e promovendo a sua infiltração no solo. Com o objetivo de promover e facilitar a 
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infiltração da água no solo, em muitas escolas a nível internacional constroem-se valas de 

drenagem e infiltração denominadas bioswales e rain gardens, jardins com a função de bacias de 

tempestade. A Imagem 5 ilustra o parque de estacionamento de uma escola nos E.U.A., 

totalmente impermeabilizado, cujo projeto resultou parcialmente num rain garden, como 

demonstra a Imagem 6. Este projeto foi premiado pela ASLA (American Society of Landscape 

Architects) no ano de 2007, por se ter tornado num dos mais bem-sucedidos exemplos de gestão 

de águas pluviais e prevenção de cheias. O projeto transformou um parque de estacionamento 

automóvel num “jardim de chuva”, ou bacia de retenção, com plantas autóctones (rain garden), 

que encharca temporariamente (ASLA, 2007). 

 

  

Imagem 5 – Mount Tabor Middle School Rain Garden, 
Portland, Oregon, E.U.A. - antes 12 

Imagem 6 - Mount Tabor Middle School Rain Garden, Portland, 
Oregon, E.U.A. – depois 13 

 

Noutras escolas recolhem-se as águas cinzentas - provenientes dos lavatórios e duches - e 

pluviais, que, tratamento e armazenamento segundo métodos ecológicos, são utilizadas 

posteriormente na própria instalação escolar, reduzindo custos no abastecimento de água e 

“poupando” o meio ambiente. Os materiais de construção naturais, reciclados e “verdes” são cada 

vez mais utilizados e aumenta o número de aulas ao ar livre e estudos sobre o próprio ambiente 

escolar, pondo em prática conhecimentos teóricos (Danks, 2010)  

                                                 
12 Fonte: ASLA (2011), Mount Tabor Middle School Rain Garden, Portland, Oregon, E.U.A., acedido em 23 de Novembro de 

2011, http://www.asla.org/awards/2007/07winners/images/popup/517-09.jpg  
13 Fonte: ASLA (2009), Mount Tabor Middle School Rain Garden, Portland, Oregon, E.U.A., acedido em 23 de Novembro de 

2011, http://www.asla.org/awards/2007/07winners/images/popup/517-10.jpg  
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Imagem 7 – Vista geral da Nueva School, Hillsborough, CA, 
E.U.A.14 

Imagem 8 – Zona de recreio informal da Nueva School, 
Hillsborough, CA, E.U.A. 15 

 

O exemplo ilustrado nas Imagens 7 e 8 referem-se a outra escola premiada pela ASLA. A 

escola insere-se num contexto suburbano, onde os seus vastos jardins são formados por plantações 

compostas por 100% de vegetação autóctone, criando habitats naturais ricos e influenciando a 

componente pedagógica dos alunos (ASLA, 2010). 

Pela influência do “Ecological Schoolyard Movement” surgem iniciativas concretas que 

revitalizam os recreios escolares por todo o país (E.U.A.) 

A Boston Schoolyard Initiative (BSI) é uma iniciativa com parcerias público-privadas, com 

o objetivo de reconstruir e melhorar os recreios escolares degradados ou mal desenhados (Lopez, 

et al., 2008). No início dos anos 90, os recreios das escolas em Boston sofriam cortes financeiros 

da parte do município, apresentando-se como espaços urbanos negligenciados, esquecidos e 

ignorados pela comunidade e pela própria escola. Muitas escolas demonstravam também desleixo 

no cuidado e manutenção destes espaços, podendo constituir perigo para os seus utilizadores. A 

consciencialização deste grave problema impulsionou esta iniciativa (Lopez, et al., 2008). Desde 

1995 que o BSI já interveio em cerca de 78 jardins escolares, melhorando a qualidade do recreio e 

ensino nas escolas. Mais recentemente têm-se esforçado para integrar o conceito de Outdoor 

learning, que consiste em preparar os recreios escolares para albergar aulas ao ar livre e envolver a 

                                                 
14 Fonte: ASLA (2010), Nueva School, Hillsborough, CA, E.U.A., Acedido em 23 de Novembro de 2011,   
http://www.asla.org/2010awards/images/largescale/050_03.jpg  
15 Fonte: ASLA (2010), Nueva School, Hillsborough, CA, E.U.A., Acedido em 23 de Novembro de 2011,  
http://www.asla.org/2010awards/images/largescale/050_13.jpg  
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componente letiva na manutenção e desenvolvimento dos jardins (Boston Schoolyard Funders 

Collaborative, 2011). Constata-se uma grande melhoria na qualidade dos espaços escolares, pela 

crescente participação de alunos nestas iniciativas, como demonstra a Imagem 9 e a Imagem 10. 

Para além da valorização física destes espaços, a BSI propicia, indiretamente, uma vida dos alunos 

mais saudável, ativa e intelectualmente engrandecida.  

 

  

Imagem 9 - Escola básica de Winship, E.U.A - antes16 Imagem 10 - Escola básica de Winship, E.U.A - depois17 

 

Também em 1995 surge, na Califórnia E.U.A., pelo Departamento de Educação, a 

iniciativa Garden in Every School, com o objetivo de recuperar e transformar recreios escolares de 

escolas locais. Numa sociedade crescentemente urbanizada, onde as crianças e adolescentes passam 

demasiadas horas em ambientes interiores, a reabilitação de jardins elaborada por esta organização 

pretende transmitir a importância da agricultura, nutrição e ambiente natural aos alunos. Este 

objetivo é cumprido através da transformação dos espaços exteriores escolares, convertendo parte 

deles em hortas pedagógicas mantidas pelos próprios alunos e auxiliados pelos docentes 

(Heffernan, 1997) (California Department of Education, 2011). “Garden-based learning” é o 

conceito desta e doutras iniciativas, que usam os jardins escolares para aulas de exterior, 

providenciando ensino integrado através da experiência e aulas práticas e incutindo princípios de 

ecologia e sustentabilidade aos alunos (San Mateo County Food System Alliance, 2010).  

                                                 
16 Fonte: Boston Schoolyard Funders Collaborative. (2011). Before and After Photos. Acedido em 3 de Agosto de 2010, de Boston 

Schoolyard iniciative: http://www.schoolyards.org/images/gallery/images/ba874c614c65a38cd249059e6cfcd888.jpg 
17 Fonte: Boston Schoolyard Funders Collaborative. (2011). Before and After Photos. Acedido em 3 de Agosto de 2010, de Boston 

Schoolyard iniciative: http://www.schoolyards.org/images/gallery/images/2f8da117396a6138aaa027135f2918ae.jpg 
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Mas os E.U.A. não são o único país a albergar iniciativas escolares como estas, aliás, 

existem muitos outros bons exemplos de renovação dos jardins escolares por toda a Europa, 

Japão, Austrália, Canadá, etc.  

Learning through Landscapes, uma organização Britânica, apresenta diversos materiais e 

metodologias sobre como enriquecer os jardins escolares e os tornar mais “verdes”. De entre vários 

programas de intervenção em escolas que lecionam o ensino secundário, destacam-se alguns como 

o Building Schools for the Future (BSF), o DfES Classroom of the Future e o UK Academies 

Programme, na Inglaterra, e LAUSD Strategic Execution Plan, exclusivo a escolas secundárias em 

Los Angels nos Estados Unidos da América (LtL, 2011).  

Através da consulta do website http://www.imagineschooldesign.org localiza-se informação 

relativa a bons projetos escolares. A Imagine é uma base de dados online que compila informação 

sobre “bom design escolar”, com projetos executados nos passados dez anos, com o objetivo de 

inspirar futuras intervenções. Várias escolas são mencionadas nesta base de dados, como a 

Secondary and Elementary School em Holzkirchen na Alemanha, Central High School #9 em Los 

Angeles nos Estados Unidos da América, Dunraven Secondary School Sports Hall em Londres, 

Inglaterra, Ørestad College em Copenhaga, na Dinamarca, entre outras (Balfour Beatty Capital 

Limited, Partnerships for Schools, Bureau design + research, 2011) Entre as melhores - e a única 

escola Portuguesa mencionada - destaca-se a Escola Secundária D. Dinis, em Lisboa, reformulada 

pelo Programa de Modernização das Escolas Secundárias Nacional. 

Constata-se que a perspetiva atual de intervenção da Arquitetura Paisagista nas escolas 

rege-se segundo conceitos de sustentabilidade, através da implementação de sistemas de gestão de 

recursos naturais, da utilização de materiais não tóxicos e reciclados e frisando a componente 

pedagógica destes espaços no sentido de educar os mais jovens para a prática de atividades 

sustentáveis. 
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MMMMETODOLOGIAETODOLOGIAETODOLOGIAETODOLOGIA        

Neste capítulo apresenta-se e fundamenta-se a escolha da metodologia, bem como a 

seleção das escolas estudadas. Explicita-se ainda a forma como se procedeu para a recolha de 

informação e tratamento dos dados.  

PPPPROBLEMA A INVESTIGARROBLEMA A INVESTIGARROBLEMA A INVESTIGARROBLEMA A INVESTIGAR    

O recreio e jardins escolares são áreas de intervenção do Arquiteto Paisagista, de caráter 

relevante para a sociedade, e sobretudo, para os utentes destes espaços – com maior relevância 

para os alunos. Existem já diversos estudos relacionados com o projeto de exterior escolar, 

especialmente direcionado a escolas de ensino pré-primário e primário. Encontram-se ainda 

algumas referências relativas a escolas de ensino básico, mas raras sobre o tema das escolas que 

lecionam ensino secundário. Talvez por se tratar de um espaço reservado ao ensino de 

adolescentes, dificilmente “definíveis” e “compreendidos”, poder-se-á tornar num estudo menos 

empolgante e de dificuldade acrescida pela sua complexidade/ simplicidade.  

Na investigação sobre o tema deparo-me com diversas falhas de informação relativa a 

como projetar Arquitetura Paisagista e/ou os espaços exteriores e jardins nas escolas secundárias. A 

informação apresenta-se dispersa e difícil de coligir, à exceção da referente a escolas que lecionam 

anos letivos anteriores. Os projetos de exteriores de escolas secundárias tornam-se complexos, por 

poderem incluir alunos desde os 12 aos 18 anos de idade, com distintos interesses e atividades 

preferenciais. 

O Programa de Modernização das Escolas Secundárias Nacionais, com vista à recuperação 

das diversas componentes físicas que constituem uma escola, vem relembrar e realçar o valor 

destes espaços, com principal interesse para este trabalho o projeto de Arquitetura Paisagista, 

outrora (em projetos de escolas antigas) esquecido.  
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Pela participação/ colaboração pessoal em projetos de Arquitetura Paisagista de escolas 

secundárias da Parque Escolar (E.P.E.) surgiram questões e curiosidades que se pretende 

responder nesta dissertação - No Programa Nacional de renovação escolar, com o claro objetivo 

de melhoria de condições de instalações, e sabendo que a priori a área edificada em cada escola 

aumenta: 

• Quais as tipologias de espaço, elementos inseridos e considerações tidas na conceção das 

escolas secundárias pelos projetistas?  

• Qual a relação entre área permeável, impermeável e edificada nas escolas novas e quais as 

diferenças entre estas e as escolas antigas? 

• Qual a área, em m2, que fica disponível para cada aluno utilizador do espaço exterior, em 

função das tipologias de recreio? Estarão adequadas e cumprirão os requisitos mínimos já 

estudados e estipulados por outros programas de intervenção internacionais? 

• Haverá alguma tendência de abordagem, que relacione as diversas escolas estudadas, 

relativamente ao aproveitamento da área de recreio escolar? 

Após uma exaustiva revisão bibliográfica sobre a temática alusiva aos recreios escolares e 

reunida informação relativa às tipologias de espaço que estes espaços devem incluir, pretende-se 

averiguar como foram adaptadas estas tipologias às escolas portuguesas, no âmbito de um processo 

de remodelação escolar. 

Com o objetivo de apurar as alterações feitas pelo programa de modernização das escolas 

secundárias portuguesas, pretende-se confrontar dados que ilustrem as modificações ocorridas. 

Uma vez que o programa da Parque Escolar E.P.E visa também aumentar a capacidade de 

carga das escolas (muitas delas já sobrelotadas), interessa saber a área, em m2, que fica disponível 

para cada aluno, para ser possível averiguar se esta área de recreio é a adequada ao número de 

alunos que podem frequentar a escola. A estratégia para esta investigação passará pela comparação 

dos resultados obtidos com valores padrão, relativos a áreas mínimas e recomendadas para o 

espaço de recreio escolar. 

Finalmente, noutra etapa deste trabalho questiona-se se não haverão semelhanças, em 

termos de áreas de exterior, entre escolas intervindas, isoladamente e agrupadas em três zonas. 
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OOOOBJEBJEBJEBJETIVOTIVOTIVOTIVOSSSS    

Como objetivo geral do estudo espera-se contribuir para realçar a importância da 

Arquitetura Paisagista no desenho e organização do recinto exterior escolar, que se reflita numa 

vivência escolar e social dos alunos enriquecida. Pretende-se assim que este trabalho indique 

caminhos a intervenções escolares futuras, numa perspetiva de minimizar insucessos e auxiliar 

projectistas no desenho de recreio escolar, reflectindo sobre a presente intervenção da Entidade 

Governamental de Gestão - Parque Escolar, E.P.E. em Portugal e comparando-a com 

intervenções internacionais e bibliografia referente à temática em questão. 

Pretende-se igualmente perceber como foram projetadas as escolas nacionais, ao abrigo do 

programa Governamental Parque Escolar, a nível de elementos e tipologias inseridos nos recreios 

escolares, e as alterações que foram feitas entre as escolas antigas e as novas, a nível de coberto do 

solo (permeabilização ou impermeabilização).  

Outro objetivo deste trabalho é identificar tipologias e usos em recreio escolar, 

compilando informação relativa ao tema e servindo como base a futuros projetos escolares. É 

igualmente importante averiguar que elementos funcionais e de recreio devem incluir e o papel 

destes na educação, interação e saúde dos jovens.  

Numa outra perspectiva, tentando perceber se a dimensão das escolas está hoje em dia 

adequada ao número de alunos que frequenta cada uma, pretende-se averiguar a adequação dos 

espaços de recreio escolar, segundo tipologias base que este deve incluir, comparando com valores 

padrão internacionais. 
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EEEESTRUTURA DA STRUTURA DA STRUTURA DA STRUTURA DA IIIINVESTIGAÇÃONVESTIGAÇÃONVESTIGAÇÃONVESTIGAÇÃO    

PPPPOPULAÇÃOOPULAÇÃOOPULAÇÃOOPULAÇÃO    E E E E AAAAMOSTRAMOSTRAMOSTRAMOSTRA    

O objeto de estudo desta investigação é constituído pelas escolas intervencionadas pelo 

Programa de Modernização das Escolas Secundárias, levado a cabo pela entidade governamental 

Parque Escolar, E.P.E., em Portugal. 

 

FASE CONCELHO ESCOLA  FASE CONCELHO ESCOLA 

Fase 0 Porto ES Artística Soares dos Reis  Fase 2 V.N. Gaia ES Dr. J. G. Ferreira Alves 

  ES de Rodrigues de Freitas    ES Inês de Castro 

Fase 1 Matosinhos ES/EB de João Gonçalves Zarco  Fase 3 Amarante ES de Amarante 

 Penafiel ES/EB de Penafiel   Baião EB/ES de Baião 

 Porto ES/EB de Aurélia de Sousa   Felgueiras ES de Felgueiras 

  ES/EB Carolina Michaelis    ES de Vila Cova da Lixa 

  ES/EB do Cerco   Gondomar ES de Gondomar 

  ES/EB de Garcia de Orta   Maia ES de Castêlo da Maia 

 Póvoa de Varzim ES/EB de Rocha Peixoto   Marco de Canaveses ES de Marco de Canaveses 

 Vila do Conde ES/EB de José Régio   Matosinhos ES Augusto Gomes 

 Vila Nova de Gaia ES/EB de António Sérgio    ES de Boa Nova 

Fase 2 Gondomar ES de Rio Tinto    ES Padrão da Légua 

 Lousada ES de Lousada   Porto ES Alexandre Herculano 

 Maia ES da Maia    ES Clara de Resende 

  ES de Águas Santas    ES Infante D. Henrique 

 Paços de Ferreira ES de Paços de Ferreira   St. Tirso ES D. Dinis 

 Paredes ES de Paredes   Trofa ES da Trofa 

 Porto ES de D. Filipa de Vilhena   Valongo ES de Ermesinde 

  ES de Fontes Pereira de Melo   V.N. Gaia EB/ES de Canelas 

 St. Tirso ES de Tomaz Pelayo    ES de Almeida Garrett 

Tabela 1 - Escolas Secundárias e Básicas localizadas no Distrito do Porto, intervencionadas pela Parque Escolar, E.P.E. 
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Figura 5 – Localização das escolas Secundárias e Básicas no Distrito do Porto, intervencionadas pela Parque Escolar, E.P.E. 18 

Em primeiro lugar, e uma vez que o plano de intervenção da Parque Escolar perspetiva a 

concretização 332 escolas secundárias até ao final do ano letivo de 2014-2015 (num total de 477 

escolas que lecionam ensino secundário em Portugal) agrupadas em quatro fases de construção, 

reduziu-se a amostra de estudo a escolas que apenas lecionam ensino secundário e o terceiro ciclo 

do ensino básico (do 7º ao 9º ano de escolaridade). O Distrito do Porto foi selecionado para 

facilitar deslocações ou visitas às escolas, na eventual necessidade de validar alguma informação. 

O processo de recuperação das escolas secundárias tem vindo a ser desenvolvido em 

diversas fases, e uma vez que a Fase 0 - a primeira fase - abrangeu poucas escolas – apenas duas no 

distrito do Porto - e se tratou de uma fase “piloto”, as escolas abrangidas por esta fase foram 

excluídas do estudo. Foram então consideradas para estudo as escolas secundárias pertencentes às 

fases de construção 1, 2 e 3. 

Seguidamente foram solicitados à Direção Geral da Parque Escolar elementos necessários 

à medição das variáveis que interessavam estudar, como Mapas de Trabalhos e Quantidades e 

Peças Desenhadas relativos ao projeto de exteriores, pelo que esse pedido foi direcionado para a 

Direção Norte. Prontamente foram cedidos os dados requeridos. Uma vez que não foram 

enviados os dados completos relativos a algumas das escolas previamente selecionadas, estas 

acabaram por ser excluídas da amostra final. A falta de alguma informação necessária e 

indispensável à análise das escolas estabeleceu, por si só, um critério de seleção e de decisão quanto 

ao número final de escolas a estudar.  

                                                 
18 Fonte: Imagem disponibilizada em http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Mapa_de_Portugal_-_Distritos_plain.png, Mapa de 
Portugal, distritos, adaptada pelo autor do trabalho 
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Finalmente escolheram-se 20 escolas secundárias, cuja informação final cedida reuniu 

condições para a análise posterior pretendida. As escolas estudadas pertencem todas ao Distrito do 

Porto (Figura 6). 

        

Figura 6 - Localização das escolas selecionadas no distrito do Porto19 Figura 7 - Localização dos distritos no mapa territorial de 
Portugal Continental20 

No sentido de facilitar a apresentação dos resultados finais das medições foram atribuídas 

siglas de identificação das escolas estudadas, apresentadas no capítulo inicial Abreviaturas. A 

numeração correspondente a cada escola foi atribuída pela proximidade ao centro da cidade do 

Porto e pretende meramente facilitar a apresentação dos resultados - Figura 6.  

 

Figura 8 – Densidade populacional do Distrito do Porto e zonas definidas para o trabalho21 

                                                 
19 Fonte: Imagem disponibilizada em http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Mapa_de_Portugal_-_Distritos_plain.png, Mapa de 
Portugal, distritos, acedida a 18 de Setembro de 2011, adaptada pelo autor do trabalho 

20 Fonte: Imagem disponibilizada em http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Mapa_de_Portugal_-_Distritos_plain.png, Mapa de 
Portugal, distritos, acedida a 18 de Setembro de 2011, 

21 Fonte: Imagem disponibilizada em http://consulta-prot-norte.inescporto.pt/, Densidade populacional na região Norte, acedida a 
18 de Setembro de 2011, adaptada pelo autor do trabalho 

Zona 1 
Zona 2 

Zona 3 



ARQUITECTURA PAISAGISTA NO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS SECUNDÁRIAS EM PORTUGAL 

Reflexão sobre tipologias e usos de recreio escolar 

 

71 

 

Também com o intuito de descobrir se existe alguma tendência generalizada de projeto de 

espaços verdes entre as escolas, o distrito do Porto foi ainda subdividido em três zonas, 

representando a proximidade ao centro da cidade do Porto. 

Para a elaboração da subdivisão do Distrito do Porto em 3 zonas recorreu-se a valores de 

densidade populacional, disponibilizados pelo PROT do Norte, como ilustra a Figura 8. 

Pretendeu-se também que as zonas definidas tivessem um número de escolas semelhante, com o 

objetivo de obter dados comparáveis entre grupos de escolas. 

Na Tabela 2 apresentam-se as escolas estudadas e a respetiva numeração de identificação 

para a elaboração deste trabalho. À zona 1 corresponde um grupo de escolas, desde o número 1 ao 

5. O grupo de escolas da zona 2 engloba desde o número 6 ao número 11. O último grupo, o da 

zona 3 engloba as restantes escolas, desde o número 12 até ao número 20.  

 

NºNºNºNº    CONCELHOCONCELHOCONCELHOCONCELHO    ESCOLAESCOLAESCOLAESCOLA        NºNºNºNº    CONCELHOCONCELHOCONCELHOCONCELHO    ESCOLAESCOLAESCOLAESCOLA    

1 Porto E.S. Alexandre Herculano  11 Matosinhos E.S. Boa Nova 

2 Porto E.S. D. Filipa de Vilhena  12 Paços de Ferreira E.S. Paços de Ferreira 

3 Porto E.S. Clara de Resende  13 Paredes E.S. Paredes 

4 Porto E.S. Fontes Pereira de Melo  14 Trofa E.S. Trofa 

5 V.N. Gaia E.S. Inês de Castro  15 Lousada E.S. Lousada 

6 Gondomar E.S. Rio Tinto  16 St. Tirso E.S. D. Dinis 

7 Valongo E.S. Ermesinde  17 Marco de Canaveses E.S. Marco de Canaveses 

8 Maia E.S. Maia  18 Felgueiras E.S. Vila Cova da Lixa 

9 Maia E.S. Castêlo da Maia  19 Felgueiras E.S. Felgueiras 

10 Matosinhos E.S. Padrão da Légua  20 Amarante E.S. Amarante 

Tabela 2 - Identificação das escolas estudadas e siglas utilizadas nos gráficos 
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RRRRECOLHA DE DADOSECOLHA DE DADOSECOLHA DE DADOSECOLHA DE DADOS    E E E E VVVVARIÁVEISARIÁVEISARIÁVEISARIÁVEIS    

Após a receção dos dados solicitados à Parque Escolar, E.P.E., iniciou-se a análise dos 

projetos de Arquitetura Paisagista das escolas selecionadas e verificação dos elementos coincidentes 

a todos. Através das plantas desenhadas da especialidade, que foram cedidas em formato Dwf 

(Design Web Format™), foram feitas medições de áreas relativas a várias tipologias de espaço. 

Com os Mapas de Trabalho e quantidades, peças escritas, respeitantes ao projeto de exteriores foi 

possível confirmar algumas áreas medidas nas plantas desenhadas. Como consequência da análise 

referida, destacam-se algumas variáveis referentes às escolas novas que foram, posteriormente 

medidas (Tabela 3).  

 

Sigla Descrição Unidade 

AT Área total do recinto escolar m2 

APU-n Área verde permeável utilizável – plantação de sementeiras m2 

APE-n 
Área verde permeável de enquadramento – plantação densa de plantas 
herbáceas, tapizantes e arbustivas 

m2 

PVP-n Pavimento permeável m2 

PVI-n Pavimento impermeável m2 

CJG-n Campo de jogos m2 

HRT-n Horta e/ou Pomar presença 

EA-n Elemento de água presença 

EDF-n Área de implantação de edifício escolar m2 

ESTF-n Estufa presença 

MU.b-n Mobiliário urbano - banco Un. 

MU.bb-n Mobiliário urbano - bebedouro Un. 

MU.eb-n Mobiliário urbano – estacionamento para bicicletas Un. 

MU.p-n Mobiliário urbano - papeleira Un. 

PMant Circuito de corrida ou de manutenção presença 

Tabela 3 - Variáveis estudadas relativas às escolas intervencionadas 
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Pela pouca informação referente às escolas antigas, uma vez que nalguns casos estas já 

estariam em obra à presente data e já não teria acesso a alguns dados medidos nos projetos de 

recuperação das escolas novas, menos variáveis foram analisadas e medidas, não sendo portanto 

possível comparar escolas novas com escolas antigas na totalidade (Tabela 4). 

 

Sigla Descrição Unidade  

AP-a Área verde permeável m2 

PV-a Área pavimentada m2 

CJG-a Campo de jogos m2 

EDF-a Área de implantação de edifício escolar m2 

Tabela 4 - Variáveis estudadas relativas às escolas antigas  
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TTTTRATAMENTO DOS DADOSRATAMENTO DOS DADOSRATAMENTO DOS DADOSRATAMENTO DOS DADOS    

Numa primeira etapa os dados recolhidos foram organizados numa matriz de Excel, em 

que cada linha correspondia à informação específica de cada escola, e as colunas se reportavam a 

diferentes variáveis obtidas.  

Após a recolha e organização dos dados, iniciou-se a elaboração de gráficos para a 

comparação das diversas variáveis e para facilitar a apresentação dos resultados. Estes gráficos 

representam, de forma esquematizada e simplificada, os dados obtidos através das medições de 

área feitas nas escolas antes e depois de intervencionadas. Para auxiliar a compreensão das 

alterações sofridas pelas intervenções no recreio exterior, surgem inicialmente os gráficos 

representativos dos dados das escolas antigas, facilitando a perceção da situação original dos casos 

estudados.  

Relativamente às escolas secundárias antes da situação de referência, relacionou-se área 

edificada, com exterior permeável e com exterior impermeável. Área edificada entende-se por área 

de ocupação do solo de edifício escolar, incluindo arrecadações e balneários. Para contabilização 

da área exterior permeável inclui-se canteiros ajardinados, relvados, prados, áreas revestidas com 

vegetação herbácea, tapizante, arbustiva e arbórea. Como área exterior impermeável consideram-

se áreas pavimentadas, independentemente de tipologias e usos, excluindo a área ocupada pelo 

edifício.  

Seguidamente recorreu-se de novo ao mesmo tipo de gráficos, apresentando as variações 

de áreas ocorridas pelas escolas, após intervenção, lado a lado com os valores de origem. Esta etapa 

permitiu constatar as mudanças ocorridas nas escolas e onde estas foram mais ou menos 

significativas.  

Posteriormente procedeu-se à comparação das variáveis estudadas, com variáveis 

equivalentes propostas para o espaço exterior de escolas em Inglaterra, uma vez que apresentam 

uma realidade semelhante às de Portugal relativamente às tipologias de uso do espaço exterior, 

com o objetivo de verificar a adequação dos valores de área que foram medidos nas escolas 
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intervindas. Tão importante quanto contabilizar áreas verdes ou pavimentadas de recreio exterior 

escolar é perceber se estas áreas estão apropriadas e adequadas à quantidade de alunos que 

frequentam cada escola. Com a finalidade de verificar a adequação dos espaços exteriores das 

escolas intervencionadas pelo programa de modernização das escolas secundárias em Portugal, 

recorreu-se aos valores mínimos e recomendados de áreas e tipologias de recreio escolar 

estabelecidos para Inglaterra, como comparação. As fórmulas de cálculo de áreas recomendadas 

para espaço de recreio escolar, objetivamente destinadas a escolas secundárias, disponibilizadas 

pelo Department for Education and Skills apresentam valores padrão referentes a variáveis idênticas 

às estudadas nas escolas portuguesas, daí ter sido o caso de estudo escolhido para o efeito de 

comparação. As fórmulas que servem ao planeamento e conceção das escolas secundárias Inglesas, 

respeitantes a áreas recomendadas de utilização do recreio escolar, são apresentadas em forma de 

tabela, em que N é o número de alunos total para que se destina a escola - Tabela 5.  

As variáveis apresentadas na Tabela 5 que serão usadas para comparação com as variáveis 

estudadas sobre as escolas secundárias portuguesas serão: Área informal e social – zona verde; Área 

informal e social – zona pavimentada; Área de habitat; Campos de jogos e Área total de recreio 

escolar. Para comparação com os valores de Área informal e social – zona verde utilizou-se a 

variável APU-n; para Área informal e social – zona pavimentada recorreu-se ao somatório das 

duas variáveis PVI-n e PVP-n; para Área de habitat utilizou-se como comparação a variável APE-

n e para Campos de jogos utilizou-se CJG-n. Para comparar a variável Área total de recreio escolar 

recorreu-se ao somatório de variáveis como APU-n, APE-n, PVI-n, PVP-n e GJG-n. A variável 

“Variação”, correspondente a percursos de acesso automóvel, estacionamento automóvel e 

percursos pedonais de acesso ao edifício não irá ser comparada com o caso Português, uma vez 

que não foi definida nem medida nenhuma variável semelhante nas escolas portuguesas. Esta 

decisão deve-se ao facto de, pela observação atenta das peças desenhadas dos projetos de 

Arquitetura Paisagista, se ter verificado uma enorme heterogeneidade de tipologia de edificado, 

gerando situações completamente distintas entre escolas, sendo posteriormente mais dificilmente 

comparáveis. 
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Áreas recomendadas  
Escolas básicas e 

Secundárias 

Campos de jogos simples (NÃO APLICÁVEL)  10000+35N 

Área informal e social – zona verde  800+2,5N 

Campos de jogos  600+2N 

Área informal e social – zona pavimentada  400+1,5N 

Área de Habitat  200+1N 

“variação”  1000+5N 

Área total de recreio escolar  13000+45N 

Área total da escola:  de  14000+52N 

                    até  16000+59N 

Tabela 5 - Fórmulas para cálculo de áreas recomendadas de tipologias de recreio escolar22 

 

As escolas em Inglaterra apresentam uma realidade semelhante às de Portugal 

relativamente às tipologias de uso do espaço exterior, embora considerem um tipo de utilização 

que não é aplicável às escolas nacionais – Campos de jogos simples. Neste item consideram que 

deverão existir espaços destinados a jogos de inverno e a práticas desportivas como o Rugby e o 

Cricket, não muito vulgarmente praticados no nosso país. Deste modo não foi incluído esta 

variável neste estudo, comparando apenas tipologias encontradas em escolas de ambos países.  

A etapa subsequente envolveu uma análise descritiva dos dados, com determinação das 

estatísticas médias, máximo, mínimo e desvio padrão. Esta etapa do trabalho foi efetuada com 

recurso ao software SPSS15.0. Nesta fase foi ainda considerado interessante construir o 

histograma das variáveis julgadas mais relevantes, para uma mais fácil perceção dos resultados 

obtidos. Esta etapa é fundamental para contextualizar a amostra e assim perceber qual o universo 

com que se trabalhou. Nesta fase do trabalho, inicialmente foram analisadas todas as variáveis 

obtidas, mas após a verificação dos resultados que não se revelaram conclusivos, talvez pela 

utilização de demasiadas variáveis, o teste foi repetido, com apenas 11 variáveis originais medidas 

e 12 variáveis obtidas a partir da soma, subtração, razão ou multiplicação de variáveis originais.  

                                                 
22 Fonte: Adaptado de: Department for Education and Skills. (2004). Building Bulletin 98: Briefing framework for secondary school 
projects. Department of education and skills. TSO (The Stationery Office) 
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As variáveis originais foram: APU-n ; APE-n; PVP-n; PVI-n;CJG-n; APE-a ; PVI-a; CJG-a; 

EDF-a; EDF-n e AT. As restantes foram: APU_PT; APU_NET; NET; PT; APE_PT; PV_T; 

PVI_NET; PVP_NET; PVP_PT; P_T; NET_a e E_T. 

A seguir, e ainda recorrendo ao SPSS15.0, procedeu-se a uma análise de clusters, com o 

objectivo de identificar os grupos de escolas detetados pelo software e assim identificar que 

características avaliadas mais contribuem para a criação dos grupos identificados. A metodologia 

seguida nesta etapa foi idêntica à descrita por Hossain    et. al. (2011), entre muitas possíveis de 

referir, que apresenta objetivos idênticos, ainda que com objetos de estudo completamente 

diferentes. No nosso caso de estudo a variável alvo para a construção dos clusters foi a área 

permeável, pela importância ecológica que ela representa neste contexto para o Arquiteto 

Paisagista, e para os utilizadores do espaço, em última análise. 

Pela comparação das diversas variáveis, conjugando o caso de Portugal – como caso de 

estudo - e o caso de Inglaterra - como referência recomendada – elaboraram-se vários gráficos que 

compilam toda a informação obtida.  

Finalmente, e após identificação das variáveis alvo (associadas a percentagens de 

permeabilidade/ /impermeabilidade, entre outras) e após estratificação por raio de distância ao 

centro urbano do Porto, como descrito em População e Amostra, recorreu-se ao software ANOVA 

para detetar se se distinguem significativamente em cada uma das zonas definidas. As variáveis 

analisadas nesta etapa foram APU-n, APE-n, PVI-n, PVP-n, APU-PT e Número de elementos 

existentes nas escolas. 

A maior/ menor quantidade de elementos em cada escola pode ser justificada pela área útil 

exterior (APU-n, PVI-n e PVP-n), ou seja, teoricamente quanto maior a área de recreio utilizável 

(não área de habitat), mais elementos pode possuir cada escola. Para verificar e justificar esta 

afirmação, recorreu-se a um teste de correlação. 
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RRRRESULTADOSESULTADOSESULTADOSESULTADOS    E DE DE DE DISCUSSÃOISCUSSÃOISCUSSÃOISCUSSÃO    

EEEESTATÍSTICA DESCRITIVSTATÍSTICA DESCRITIVSTATÍSTICA DESCRITIVSTATÍSTICA DESCRITIVA DAS VARIÁVEIS OBTIA DAS VARIÁVEIS OBTIA DAS VARIÁVEIS OBTIA DAS VARIÁVEIS OBTIDASDASDASDAS    

Do tratamento da informação digital referente aos projetos resultou o tratamento 

estatístico das variáveis estudadas. O resumo dos valores extremos e do desvio padrão obtido para 

todas as variáveis em análise encontra-se no Anexo 1. Contudo, nas etapas subsequentes 

apresentam-se os resultados mais relevantes e o comentário dos mesmos.  

EEEESCOLAS ANTIGAS SCOLAS ANTIGAS SCOLAS ANTIGAS SCOLAS ANTIGAS VSVSVSVS....    EEEESCOLAS NOVASSCOLAS NOVASSCOLAS NOVASSCOLAS NOVAS    

Seguido da medição apresenta-se, em forma de gráfico, os resultados obtidos na 

comparação das diversas variáveis referentes às peças desenhadas do projeto de Arquitetura 

Paisagista. Das medições feitas relativas às escolas secundárias selecionadas para estudo, verifica-se 

que a que tem maior área total (edificada e não edificada) é a E.S. da Maia, com cerca de 

43166,90 m2, e a de menor área é a E.S. Filipa de Vilhena, com cerca de 11747,30 m2. O total 

das escolas faz uma média de 24773,74 m2 de área total escolar (Gráfico 3). Pode-se desde já 

constatar uma grande variação entre áreas escolares, com um máximo e mínimo bastante 

distintos. 

 
Gráfico 3 - Área total do recinto escolar 
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Pela análise dos valores apresentados no Gráfico 4 verifica-se uma enorme variação dos 

valores entre diversas variáveis. O somatório das variáveis analisadas (Edificado, Permeável e 

impermeável) totaliza a área global da escola. O valor máximo relativo à percentagem de área 

exterior (permeável mais impermeável) pertence à ESCM, em que 86% de toda a escola era 

espaço não edificado, ou seja, potencialmente recreio. O mínimo valor verificado é o da ESPL 

com 64% de área exterior ao edifício escolar. A média da percentagem de área exterior, 

relativamente à área total de cada escola, é de 78,6%.  

 
Gráfico 4 - Percentagem de área edificada, permeável e impermeável das escolas antigas 

 

Pela falta de informação relativa à distinção de áreas permeáveis em áreas permeáveis de 

enquadramento e em áreas com potencial de utilização, antes de serem intervencionadas pela 

Parque Escolar, E.P.E., e pela observação de algumas escolas destas referidas, considerou-se que 

não se contabilizaria APU-a, uma vez que todas as áreas de recreio informal, ativo ou passivo, 

apenas existiam em área pavimentada. Toda a área permeável foi então considerada como área de 

enquadramento ou habitat (APE-a), não utilizável. Esta decisão justifica-se também pelo facto de 

não se terem verificado, através das peças desenhadas fornecidas, áreas de prado ou relvado (APU) 

claramente distintas de zonas de plantação de arbustos (APE) e, portanto, difíceis de contabilizar. 

Apurou-se, deste modo, que todas as zonas de utilização livre informal de exterior, existentes nas 

escolas secundárias antigas, se tratavam de zonas pavimentadas.  
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O Gráfico 5 expressa a variação ocorrida na área de implantação do edifício escolar, após a 

remodelação de cada escola. Verifica-se que quase todas as escolas sofreram ampliação neste 

campo, aumentando a capacidade de carga para a receção de novos alunos. Este dado expressa 

ainda uma das razões da existência do Programa de Renovação Escolar: as escolas Portuguesas 

estariam genericamente sobrelotadas e a necessitar de ampliação. 

 
Gráfico 5 - Área edificada comparação 

Verificou-se que a escola secundária que sofreu menor aumento de área de implantação de 

edificado foi a ESFPM. O aumento foi de 2% comparativamente com a área de implantação do 

edificado antigo. O caso oposto, onde se verificou o maior aumento de área edificada foi na 

ESPL, onde o valor acrescido foi de 70%. Em média, as escolas secundárias aumentaram cerca de 

32,4% à sua área de implantação do edificado escolar, finalizando com uma média global de área 

edificada de 34,1% da área total escolar (Gráfico 7)  

 
Gráfico 6 – Média de percentagem de área edificada, permeável e 
impermeável, das escolas antigas 

Gráfico 7 - Média de percentagem de área edificada, permeável e 
impermeável, das escolas novas 
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Relativamente às escolas secundárias intervencionadas pela Parque Escolar, no Gráfico 8 

relaciona-se área edificada, exterior permeável e exterior impermeável. O valor máximo relativo à 

percentagem de área exterior (permeável mais impermeável) pertence á ESCM, em que 76,8% de 

toda a escola é espaço não edificado, ou seja, potencialmente recreio. O mínimo valor verificado é 

o da ESIC com 55% de área exterior ao edifício escolar. A média da percentagem de área exterior, 

relativamente à área total de cada escola, é de 65,9%. 

 
Gráfico 8 - Percentagem de área edificada, permeável e impermeável das escolas novas 

 

Pela comparação dos valores referentes às escolas antigas com os das escolas novas pode-se 

concluir que, em média, a área de recreio escolar reduziu 12,7%. Este facto deve-se ao aumento 

da área edificada, como referido anteriormente.  

Confrontando os valores de percentagem média das escolas antigas com as das escolas 

novas pode-se verificar, como ilustrado nos gráficos 6 e 7 que apesar da área edificada ter 

aumentado em todas as escolas, a área pavimentada impermeável reduziu consideravelmente. Isto 

possibilitou uma redução mínima da área permeável da escola, de elevada importância tratando-se 

de escolas em espaço urbano. Tendo-se mantido dentro da mesma ordem de grandeza a área 

permeável, verifica-se que o aumento da área edificada se deveu essencialmente à área 

impermeável. Isto demonstra algum cuidado na gestão das áreas ecologicamente mais 

interessantes. E demonstra ainda que as áreas antigas apresentavam uma quantidade de área 

pavimentada que não era imprescindível, como afirmava Croft na citação no sub-capítulo da 

revisão bibliográfica – O recreio escolar nas escolas antigas.  
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Analisando cada escola mais ao pormenor pode-se verificar heterogeneidade de resultados 

relativamente à variação da área impermeável e pavimentada após a intervenção escolar (Gráfico 

9). A maioria das escolas conseguiu reduzir áreas pavimentadas após a intervenção. Em 80% dos 

casos temos reduções que vão desde os 1,9% aos 57,6% de pavimento no recreio escolar. Este 

facto indicia o desajuste dos recreios escolares das escolas antigas e o mau planeamento destes 

espaços. Apenas duas escolas secundárias sofreram aumentos nas áreas pavimentadas de exterior, 

20% das escolas, com um máximo de 19,9% na ESPF e mínimo de 4,1% na ESMC. 

 

 
Gráfico 9 - Área impermeável 

 

Pela análise dos dados obtidos respeitantes à área permeável de recreio escolar, verifica-se 

que em 50 % das escolas houve aumento de área permeável e nos restantes 50% houve uma 

significativa redução da mesma variável (Gráfico 10). A percentagem mais alta de aumento de área 

permeável verifica-se na ESFPM, com uma ampliação de 61,3%. O aumento menos expressivo 

verifica-se na ESFV, tendo sofrido um aumento de apenas 2,4%. Relativamente às escolas em que 

se constatou uma redução de área permeável, a maior diminuição verificou-se na ESRT, de 

46,5%. A menor redução, com cerca de 2,9% menos de área permeável, apurou-se na ESCR.  
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Gráfico 10 - Área permeável 

 

O Gráfico 11 revela-nos a percentagem de área exterior utilizável e não utilizável ou de 

enquadramento. Observa-se que em 60% das escolas, o valor de área verde utilizável, prados ou 

relvados, é superior à área verde de enquadramento. A soma destas duas áreas traduz-se na área 

permeável que a escola possui.  

 
Gráfico 11 - Relação entre área permeável utilizável e de enquadramento nas escolas novas 

 

Tendo sido a variável número de alunos para que cada escola renovada foi projetada um 

dos dados sido requerida à Parque Escolar, E.P.E., procedeu-se, com tal informação, à verificação 

da área exterior utilizável por aluno. O Gráfico 12 revela os resultados obtidos, onde o valor 

médio de área por aluno é de 8,5 metros quadrados. A escola que tem maior área exterior 

utilizável é a ESM, com 19,9 metros quadrados por aluno, contrastando com a ESPL com apenas 

5 metros quadrados.  
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Gráfico 12 - Área exterior utilizável por aluno, situação em Portugal (PT)  

 

Os valores apresentados no gráfico revelam ainda heterogeneidade relativamente à variável 

em estudo, estando esta dependente da área do próprio lote total da escola. Contrariamente ao 

que poderia ser expectável, não existe um valor constante e padrão de área por aluno. Se assim 

fosse seria indiferente a dimensão da escola porque esse valor variaria com o número de alunos 

para as quais elas estavam desenhadas. Na verdade este valor resulta essencialmente da dimensão 

do edificado e não da dimensão da área total da escola. Dos dados obtidos constata-se assim que 

quanto maior é a escola, maior é a área exterior reservada a cada aluno. 
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CCCCOMPARAÇÃO COM VALOREOMPARAÇÃO COM VALOREOMPARAÇÃO COM VALOREOMPARAÇÃO COM VALORES PADRÃO INTERNACIONS PADRÃO INTERNACIONS PADRÃO INTERNACIONS PADRÃO INTERNACIONAISAISAISAIS    

Como indicado na metodologia, e da comparação com os valores padrão estipulados para 

Inglaterra obtiveram-se os resultados a seguir descritos. Trata-se de uma das etapas mais 

interessantes do estudo já que se tem a oportunidade de perceber se a abordagem dos projetos das 

escolas atuais se aproxima, ou não, daquilo que, numa realidade muito próxima de Portugal, se 

considera o desejável. 

 
Gráfico 13 - Comparação entre a APU-n de Portugal e o padrão de Inglaterra 

 

O Gráfico 13 demonstra a diferença entre a mesma variável em casos diferentes, sendo que 

o valor Real retrata a realidade das escolas secundárias portuguesas. Constata-se que em 65% das 

escolas nacionais as áreas de recreio informal em zona verde estão abaixo do valor recomendado. 

Destas escolas, a que se afasta mais dos padrões estipulados é a ESPF, com menos 92,1% da área 

que deveria ter, e a que está mais próxima de alcançar os valores padrão é a ESBN, com uma 

diferença de 2,5%. 

Algumas escolas excedem o valor recomendado pelo Department for Education and Skills, 

mas só em 40% dos casos de estudo. Das escolas que preenchem o requisito em análise, a ESCM 

excede os valores padrão em 39,4%, em contraste com a ESE que só excede em 10,4%. 

A média global das áreas de recreio informal em zona verde das escolas Parque Escolar, 

E.P.E, está bastante próxima do valor referencial recomendado, no entanto este dado não é 
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conclusivo uma vez que os valores individuais são muito heterogéneos. Esta é uma daquelas 

situações em que a mera análise da média pode ser muito tendenciosa e incompleta, já que basta 

que haja um ou dois casos em que se verifique um valor observado muito superior ao padrão para 

que, mesmo que na quase globalidade das escolas se verificasse o contrário, resulte numa média 

que se aproxime do desejado. É, pois, fundamental, mais do que olhar apenas para o valor médio, 

verificar a tendência da globalidade das escolas. 

O Gráfico 14 confronta os dados relativos às áreas de estadia informal e social em zona 

pavimentada das escolas nacionais com os valores de referência Ingleses. Constata-se que todas as 

escolas Portuguesas têm mais área pavimentada para recreio informal do que o recomendado, 

onde a que maior acréscimo de pavimento tem é a ESM, com mais 82,8% que o recomendado, e 

a de menor acréscimo é a ESL, com 42,7% de pavimento excedente. 

 
Gráfico 14 - Comparação entre a PVP-n mais PVI-n de Portugal e o padrão de Inglaterra 

 

Procedeu-se também à comparação de dados relativos a áreas de habitat natural do 

interior do recreio escolar. Pela análise dos dados apresentados no Gráfico 15 pode-se verificar 

uma grande diversidade de situações. Das escolas secundárias portuguesas que têm valores de área 

de habitat inferior ao recomendado, que são 65% das escolas, a ESIC e a ESMC são as que se 

afastam mais do valor desejado, com menos 89,2% de área. A ESFPM é a que se aproxima mais 

dos valores de referência, mas ainda baixo destes, com menos 0,5% de área de habitat. 

Relativamente às escolas que excedem o valor de referência para áreas de habitat, sendo 35% dos 

casos, a escola secundária que excede em maior valor o referencial é a ESDD, com 82% mais de 
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área de habitat. Em contraste, a escola que se aproxima mais do valor de referência, pela positiva, 

é a ESRT, com 19,1% de área a mais.  

 
Gráfico 15 - Comparação entre a APE-n de Portugal e o padrão de Inglaterra 

 

Outra tipologia de espaço exterior que foi comparada com os valores de referência Ingleses 

foi campo de jogos. Pela análise do Gráfico 16 onde se expõe os resultados obtidos, pode-se 

constatar que em 95% das escolas Portuguesas a área referente aos campos de jogos não cumpre o 

recomendado. Destes casos a escola que mais se aproxima do valor de referência é a ESVCL, com 

5,4% de área a menos. A escola mais afastada dos valores de referência é a ESPF, necessitando de 

70,7% mais de área de campos de jogos para cumprir o recomendado. Existe ainda uma escola 

que cumpre a média recomendada e até a excede, a ESFPM tem a mais 31,8% de área de campos 

de jogos. Em média, as escolas nacionais ficam abaixo do valor de área recomendado 33,6%. 

 
Gráfico 16 - Comparação entre a CJG-n de Portugal e o padrão de Inglaterra 
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Um outro parâmetro de comparação entre as escolas secundárias portuguesas e os valores 

padrão de referência divulgados pelo Department for Education and Skills foi o de recreio exterior 

escolar total, ou seja, a área destinada a atividades de recreio passivo, recreio ativo informal ou em 

campos de jogos definidos. Pela análise do Gráfico 17 onde se conjugam os dados desta variável 

nas duas distintas situações, constata-se que os valores nacionais estão muito abaixo do referencial 

ótimo.  

 

Gráfico 17 - Comparação entre a Área exterior recreio de Portugal e o padrão de Inglaterra 

 

Neste estudo todas as escolas Portuguesas têm pouca área de recreio exterior, sendo o caso 

mais grave o da ESMC, com menos 89% da área referencial, e o caso mais aproximado o da 

ESM, mesmo assim com menos 57,6% de área necessária ao número de alunos previsto. 

O gráfico seguinte confronta os valores de área por aluno da situação nacional com os 

padrões recomendados. 

 

Gráfico 18 - Área exterior utilizável por aluno, situação em Portugal (PT) e padrões Ingleses (ING) 
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Da análise do Gráfico 18 pode-se verificar que os valores de recreio escolar utilizável 

referentes às escolas intervencionadas pela Parque Escolar, estão claramente abaixo do valor de 

área recomendada para cada aluno. A escola que mais se aproxima do valor de referência é a ESM, 

com apena 35,9% da área que seria ideal. Com apenas 9,2% da área de recreio exterior utilizável, 

a ESPL é a que apresenta a situação mais crítica para o aluno. 

Em suma, constata-se uma grande distância entre os valores das áreas das escolas 

secundárias portuguesas e os valores recomendados pelo Departamento de Educação Inglês, com 

valores nacionais muito abaixo dos de referência em quase todas as variáveis estudadas.  
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RRRRESULTADOS ESULTADOS ESULTADOS ESULTADOS ESTATÍSTICOS OBTIDOSESTATÍSTICOS OBTIDOSESTATÍSTICOS OBTIDOSESTATÍSTICOS OBTIDOS    POR ZONASPOR ZONASPOR ZONASPOR ZONAS 

Como foi descrito na metodologia, na etapa subsequente do trabalho procedeu-se à 

divisão da totalidade das escolas pelas 3 áreas concêntricas de maior ou menor afastamento ao 

centro da cidade do Porto. Era objetivo perceber se, em relação a apenas algumas variáveis 

consideradas alvo, se verificam diferenças consoante o maior ou menor afastamento ao centro da 

cidade que constituí a capital desta área metropolitana. Como se afirma na metodologia calculou-

se o Anova e um teste de média Tukey – Kramer. Os resultados globais desta etapa encontram-se 

apresentados no Anexo 3 

No Gráfico 19, apresentam-se os resultados do Anova e Tukey–Kramer para a variável Area 

T. Da análise dos dados Anova, verifica-se que o grupo de escolas situado na zona1 é o que, em 

média, tem menor área total por escola. De seguida surge o grupo da zona 3, com a média 

ligeiramente mais elevada, concluindo no grupo da zona 2, com a média mais alta dos 3 grupos. 

Constata-se que, a média do grupo de escolas situadas na zona 2, dispara pela presença de uma 

escola excecionalmente grande em dimensão total.  

 

 

Gráfico 19 - Área total das escolas, por zonas – Anova e Tukey–Kramer 
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Kramer. Esta tendência poderá estar relacionada com o facto das escolas da zona 1 se localizarem 

numa zona mais densamente povoada, como se verifica na Figura 8. No entanto, pela observação 

dos resultados do teste de Tukey–Kramer, verifica-se que as diferenças entre as médias dos grupos 

não é suficientemente válida para podermos afirmar que existe alguma tendência de área entre 

zonas. 

No Gráfico 20 está representada a área não edificada total distribuída por 3 zonas 

distintas. Pela análise dos resultados do teste Anova pode-se verificar que, novamente, a média do 

grupo de escolas da zona 1 é a mais baixa, revelando um valor de área não edificada reduzido 

comparativamente com os grupos de escolas restantes. 

 

 

Gráfico 20 - Área não edificada total das escolas novas, por zonas – Anova e Tukey–Kramer 

 

O Gráfico 21 apresenta os resultados obtidos para os testes de Anova e Tukey-Kramer, 

relativos à variável de área não edificada total, em percentagem do total da área escolar. Estes 

testes divulgam que os valores médios das três zonas definidas estão muito próximos, apenas com 

um ligeiro aumento no grupo da zona 3. Este facto interessante revela que, tendencialmente, as 

escolas secundárias têm em média valores de área não edificada idênticos, ou seja, a proporção 

entre área edificada e não edificada nas escolas estudadas é mantida entre zonas.  
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Gráfico 21 - Área não edificada total das escolas novas, em percentagem, por zonas – Anova e Tukey–Kramer 

 

No Gráfico 22, apresentam-se os resultados do Anova para a variável APU-n. Da sua 

análise constata-se que a região central (Zona 1) é aquela que em média apresenta o menor valor 

médio de APU-n. Verifica-se o valor máximo na zona da periferia da cidade (Zona 2) e um novo 

decréscimo para a zona interior (Zona 3). Era expectável que as escolas da cidade do Porto fossem 

aquelas que apresentavam a menor área de estadia em zona verde, pelo facto da relação da área 

com o número de alunos ser o mais elevado. O facto da zona 2 apresentar este resultado prende-se 

também com os valores excessivamente altos da área das escolas de ESCM e ESM, que fazem logo 

disparar o valor médio deste grupo. 

 

 
Gráfico 22 - Área APU-n existente nas escolas, por zonas - Anova e Tukey–Kramer 

 

Ainda da análise do Gráfico 22 se constata que, mesmo verificando-se diferenças visíveis 

entre os valores médios da APU-n para as 3 zonas em análise, dada a heterogeneidade de situações 
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observadas essas diferenças nos valores médios, estas não são estatisticamente significativas, como 

demonstra o gráfico do teste de médias de Tukey-Kramer. No caso da zona 2, os valores elevados 

de APU-n da ESM fazem disparar a média do grupo. 

No Gráfico 23 apresentam-se os resultados do Anova para a variável APE-n, onde se 

verifica que o grupo de escolas da zona 1 é o que apresenta novamente o valor de média mais 

baixo. As médias dos subsequentes grupos dois e três apresentam valores próximos, embora o 

desvio padrão do terceiro grupo de escolas seja mais elevado, revelando uma grande diversidade de 

situações para esta variável em análise.  

 
Gráfico 23 - Área APE-n existente nas escolas, por zonas - Anova e Tukey–Kramer 

 

No Gráfico 24 apresentam-se os resultados do Anova para a variável PVI-n, onde se 

verifica uma mais clara distinção entre o grupo da zona 1 e os restantes, como se verifica com o 

teste de Tukey-Kramer. Nesta zona, a média dos valores da variável em análise é claramente mais 

baixa que a das escolas das duas outras zonas.  

 

Gráfico 24 - Área PVI-n existente nas escolas, por zonas - Anova e Tukey–Kramer 
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Apresentam-se os resultados do Anova para a variável PVP-n no Gráfico 25. Verifica-se 

que a média dos valores de PVP-n para o grupo de escolas da zona 1 é superior aos restantes, no 

entanto o desvio padrão também é bastante alto, não revelando, neste caso, um comportamento 

tendencial. Relativamente aos valores médios das duas outras zonas, a 2 e a 3, estes aproximam-se 

bastante, contudo, a zona 3 revela um valor de desvio padrão elevado, não sendo tão significativa 

a relação entre estes dois grupos de escolas, como aparenta apenas pela observação da média.    

 
Gráfico 25 - Área PVP-n existente nas escolas, por zonas - Anova e Tukey–Kramer 

 

Finalmente, ainda pela análise da Anova e Tukey-Kramer, no Gráfico 26 observa-se a 

relação entre as três zonas definidas tendo como variável de comparação APU-PT. Pela sua 

análise, verifica-se que a média mais baixa pertence ao grupo de escolas inseridas na zona 1, 

seguido-se em crescendo a zona 3 e, por fim, a zona 2 com a média mais elevada. Novamente os 

valores de média das zonas 2 e 3 não são reveladores de alguma tendência. 

 

 
Gráfico 26 - Área APU-PT existente nas escolas, por zonas - Anova e Tukey–Kramer 
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Tendo-se recorrido a estes testes (Anova e Tukey-Kramer), com o objetivo de averiguar se 

existiriam padrões de projeto ou características que distinguissem as escolas secundárias centrais 

das periféricas e ainda das de interior, verifica-se que os resultados não são significativos e não 

revelam tendências estatisticamente significativas entre os grupos de escolas de cada zona. Se se 

aplicasse o modelo de exemplo do distrito do Porto a todo o território nacional, poder-se-ia 

concluir que não existe qualquer tipo de diferenças em termos de abordagem projectual entre 

escolas de centros urbanos mais importantes e outras localizadas em cidades ou vilas do interior 

do país.  
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PPPPRESENÇARESENÇARESENÇARESENÇA////    AUSÊNCIA DE AUSÊNCIA DE AUSÊNCIA DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS IMPORTANTEELEMENTOS IMPORTANTEELEMENTOS IMPORTANTEELEMENTOS IMPORTANTES AO RECREIO ESCOLARS AO RECREIO ESCOLARS AO RECREIO ESCOLARS AO RECREIO ESCOLAR    

Da bibliográfica sobre tipologias de uso e elementos a considerar no projeto e construção 

de escolas secundárias, surgiram elementos comuns a diversas obras, considerados como essenciais. 

O resultado da verificação da presença/ ausência destes elementos básicos é representado na 

Tabela 6, onde se constata que a escola que tem mais elementos presentes é a ESCM, com 84,6%, 

com 11 em 13. Duas escolas apresentam resultados baixos neste parâmetro analisado, sendo elas a 

ESAH e a ESVCL, com apenas 38,5% de elementos que deveriam incluir, ou 5 em 13. Verifica-

se também que a média do número de elementos essenciais ao recreio escolar é de 55,5%, 

considerando-se baixa numa escala global. 

 

 
Tabela 6 - Presença/ Ausência de elementos essenciais ao recreio de escolas secundárias nas escolas Parque Escolar, E.P.E. 
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Apenas pela observação e análise visual da Tabela 6 apercebemo-nos de que existem 

bastantes falhas na presença de elementos variáveis que foram considerados nas escolas.  

Uma análise mais cuidada da Tabela 6 permite constatar que um elemento, mencionado 

na bibliografia consultada como um elemento necessário ao recreio de escolas secundárias – mesas 

- não está presente em nenhuma das escolas analisadas. Em contrapartida, dois elementos 

presentes em todas as escolas são os bancos e os campos de jogos.  

Numa abordagem simplificada destes resultados, poderá tentar inferir-se que 

provavelmente uma maior/ menor quantidade de elementos em cada escola pode ser justificada 

pela área útil exterior (APU-n, PVI-n e PVP-n), ou seja, teoricamente quanto maior a área de 

recreio utilizável (não área de habitat), mais elementos pode possuir cada escola. Para verificar e 

justificar esta afirmação, recorreu-se a uma análise de correlação (Tabela 7). Esta análise não revela 

nenhuma forte correlação entre as variáveis número de elementos e área de recreio utilizável (APU-n 

+ PVI-n + PVP-n), como se observa na Tabela 7, pelo que a ideia inicial deste parágrafo é 

efetivamente simplista. 

 

N ELEMENTOS área ext. utilizável 

N ELEMENTOS 1 

área ext. utilizável 0,211 1 

Tabela 7 - Correlação entre número de elementos e área exterior utilizável 

 

Nesta etapa, e para ser coerente com a análise anterior, na tentativa de averiguar se existe 

alguma tendência de projeto entre escolas inseridas nas três zonas enquadradas no distrito do 

Porto recorreu-se ao teste Anova e Tukey-Kramer. Os resultados totais obtidos são apresentados na 

totalidade no Anexo 3.  

O Gráfico 27 traduz os resultados, onde se destacam as escolas da zona 2, pelo valor de 

média mais elevado. A zona 1 e a zona 3 apresentam valores de média bastante próximos, embora 

o valor de desvio padrão da zona 3 seja mais elevado. Contudo, tanto o Anova como o teste de 

médias indicam que não existem diferenças significativas para esta variável, entre as zonas em 

análise. Os resultados deste teste não apresentam força suficiente para podermos concluir que o 

grupo de escolas da zona 2 tem efetivamente mais elementos no recreio escolar. 
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Gráfico 27 - Número de elementos existentes nas escolas, por zonas - Anova e Tukey–Kramer 

 

Pode-se afirmar que, pelas análises anteriores, a maior ou menos quantidade de elementos 

incluídos nos recreios escolares não depende objetivamente de nenhuma variável medida neste 

trabalho. Esta presença/ ausência de elementos poderá estar relacionada com outras variáveis 

subjetivas à individualidade de cada projeto e cada escola.     
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RRRRESULTADOS OBTIDOS PEESULTADOS OBTIDOS PEESULTADOS OBTIDOS PEESULTADOS OBTIDOS PELO LO LO LO SPSSSPSSSPSSSPSS    

Uma vez que os dados obtidos das medições das escolas, quando agrupadas pelas 3 zonas 

correspondentes a diferentes contextos de afastamento/proximidade ao centro da cidade do porto, 

não revelam uma tendência, suficientemente forte, que distinga por tipologias de uso de recreio 

exterior, considerou-se interessante testar nova abordagem estatística. Nesse contexto, e 

recorrendo ao programa SPSS 25.0, procedeu-se a uma análise cluster na tentativa de verificar que 

agrupamentos de escolas resultariam e que características justificavam essa agregação. 

 

 

Figura 9 - Análise de clusters elaborada pelo SPSS 25.0  

 

Pela estudo do dendrograma de clusters considerou-se mais adequado a análise do nível a 

tracejado de cor azul, assinalado na Figura 9. O dendrograma revela-nos que inicialmente foram 

agrupadas as escolas números 5, 11, 14, 6, 13, 10 e 4 (grupo 1). Posteriormente agrupam-se as 

escolas números 12 e 17 (grupo 2). Outro grupo reúne as escolas números 7, 20, 9 e 16 (grupo 

3). Finalmente o último grupo junta as escolas números 2 e 3 (grupo 4). As restantes escolas 

números 18, 15, 19, 1 e 8 são apresentadas isoladamente. 

Através da análise pormenorizada das variáveis APU-n, APE-n, PVP-n, PVI-n, CJG-n, 

APE-a, PVI-a, CJG-a, EDF-a, EDF-n, AT, APU_PT, APU_NET, NET, PT, APE_PT, PV_T, 
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PVI_NET, PVP_NET, PVP_PT, P_T, E_T  e NET_a, encontram-se semelhanças entre escolas, 

resultando na agregação representada na Figura 9. Os valores de médias e desvio padrão de cada 

grupo são apresentados no Anexo 2. 

Da análise das médias e desvio padrão de cada grupo pode-se retirar a seguinte análise. 

O grupo 1 e grupo 4 apresentam valores de média de PVI_n aproximados, que variam 

entre os 5100m2 e os 5800m2. Relativamente às variáveis CJG-n e CJG-a, o primeiro e terceiro 

grupos assemelham-se nos valores médios, surgindo num patamar intermédio entre os restantes 

grupos. O grupo 1 e o grupo 2 assemelham-se nos valores de média para E_T, cerca de 34%, 

constituindo o valor vais elevado entre os grupos, para esta variável. 

O grupo 2 apresenta valor de média de PVI_n elevado, com cerca de 8300m2, e destaca-se 

ainda dos restantes pelo valor de média de PVP_NET baixo, cerca de 3%. Como seria previsível 

pelos resultados de PVI_n para este grupo, este sobressai dos restantes grupos pelo valor de média 

de PVI_NET elevado, cerca de 75%. No entanto, o grupo 2 apresenta valor de média de GJG-n 

baixo, cerca de 1400m2, enquanto os restantes apresentam médias aproximadas entre cerca de 

2000m2 e 2600m2. Também apresenta valor de média de CJG-a baixo, como expectável. O grupo 

2 apresenta também valor de média de APU-n baixo, cerca de 900m2, enquanto os restantes 

grupos variam entre os 2000m2 e os 5500m2. Ainda relativamente ao segundo grupo de escolas, 

este apresenta valor de média de PVI-a baixo, cerca de 7500m2, enquanto as médias dos restantes 

grupos oscilam entre 12000m2 e 11100m2. 

O grupo 3 apresenta valor de média de APE-a elevado, de cerca de 8500m2, 

comparativamente com os restantes grupos que têm valores de média bastante aproximados, entre 

os 4200m2 e os 4900m2. Este grupo destaca-se ainda dos restantes pelo valor de média APE-n 

igualmente elevado, de cerca de 5000m2, e pelo valor de média PT igualmente elevado, cerca de 

10600m2. No entanto destaca-se pouco dos outros grupos em P_T. O terceiro grupo apresenta 

ainda valor de média NET elevado, com cerca de 18700m2, e valor de média NET_a igualmente 

elevado, com cerca de 23700m2, como se previa pelo valor de NET. 

O grupo 4 e o grupo 3 assemelham-se nos valores de média para E_T, variando entre 

cerca de 28% e 26%. 
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Estes resultados, mais do que as informações que fornecem, indicam pistas para perceber a 

realidade dos parques escolares analisados e possibilitam a delineação de novas linhas de 

investigação em trabalhos subsequentes. Porquê estas realidades? Que fatores conduziram a estas 

realidades? Entre outras questões. 
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CCCCONCLUSÕESONCLUSÕESONCLUSÕESONCLUSÕES    

Pela comparação dos valores de área exterior entre as escolas antigas e as renovadas pode-se 

constatar que, apesar do previsto aumento de área edificada, a proporção entre área permeável e 

impermeável alterou-se. Face a este aumento da área edificada e consequente redução da área de 

recreio exterior, a opção foi reduzir as áreas pavimentadas e tentar manter as áreas permeáveis o 

mais possível. Isto demonstra algum cuidado na gestão das áreas ecologicamente mais 

interessantes e revela, como sugeria Croft (2001), que os recreios escolares das escolas secundárias 

portuguesas estavam excessivamente impermeabilizados e desajustados à sua funcionalidade.  

Este cenário já representa uma melhoria na qualidade dos jardins escolares nacionais, no 

entanto confrontaram-se os dados das escolas Parque Escolar com valores recomendados para 

escolas secundárias em Inglaterra. Os resultados mostram que, por exemplo, a área pavimentada é 

ainda bastante excessiva. No entanto, a área verde de enquadramento apresenta valores elevados, 

comparativamente com os valores padrão estudados, desvendando as potencialidades destes 

espaços. Pela comparação com a bibliografia referida, estes resultados sugerem uma mais-valia na 

vida quotidiana dos alunos, quer a nível intelectual e cultural, pelos conhecimentos que poderão 

ser transmitidos aos alunos através da pedagogia destes espaços de habitat, quer a nível físico, pela 

exploração destes nichos ecológicos e até, pela participação na sua manutenção. Este estudo 

revelou ainda que, globalmente, a área total de recreio nas escolas secundárias nacionais é muito 

reduzida, comparativamente ao que deveria ser. Os resultados remetem para cerca de 80% de área 

exterior a menos, para o número que alunos para que as escolas estão projetadas, 

comparativamente com o cenário ideal. 

Pela verificação da presença/ ausência dos elementos básicos que devem estar presentes 

num espaço escolar de recreio, pode-se afirmar que expectativa inicial de que quanto maior a área 

de recreio, maior a quantidade de elementos nela inseridos, não é válida para o caso da renovação 

Parque Escolar. Neste ponto interessava averiguar porque é que este isto acontece, podendo 
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derivar de condicionantes impostas ao projetista. Concluiu-se que alguns elementos de caráter 

pedagógico, como horta/ pomar, estufa e elemento de água, são pouco evidenciados no projeto de 

Arquitetura Paisagista. Sendo elementos de elevada necessidade de manutenção, a preferência de 

não os incluir poderá traduzir-se numa opção da gestão escolar. 

Quando divididas as escolas por 3 zonas de diferentes raios de distanciamento ao centro 

da cidade do Porto, e pelo tratamento estatístico das variáveis estudadas neste trabalho, conclui-se 

que os dados não revelam uma tendência suficientemente forte que corrobore a hipótese base de 

que as escolas apresentam características semelhantes entre zonas, à medida que nos vamos 

afastando do centro urbano. Este facto é reforçado pelos resultados obtidos pelo SPSS 25.0, que 

agrupa as diversas escolas pelas características semelhantes entre escolas do mesmo grupo. Pela 

análise destes resultados reforça-se a ideia de que existe grande heterogeneidade entre as escolas 

secundárias portuguesas, mais concretamente relativa às áreas de recreio escolar, mesmo na relação 

entre áreas permeáveis de enquadramento, permeáveis utilizáveis e áreas impermeáveis. Os 

resultados obtidos nesta fase não se coadunaram com uma mera separação por distância ao centro 

da cidade. 

Em relação ao valor de área de recreio exterior, que fica disponível nas escolas portuguesas 

para cada aluno, e pela confrontação dos dados obtidos com a revisão bibliográfica atual, 

contacta-se que este se encontra abaixo da média recomendada. A escola com maior área de 

recreio utilizável total tem apenas 35,9% da área recomendada por aluno, segundo os padrões 

Ingleses indicados.  

Sem dúvida que o Arquiteto Paisagista adquire um papel fundamental neste aspeto, tendo 

em mãos as ferramentas que podem proporcionar a criação de diferentes espaços com adequados a 

diferentes pedagogias e diferentes modalidades de lazer. Transmitindo aos alunos a mensagem 

positiva de que tudo o que fazem tem impacto no ambiente natural e de que podem contribuir 

positivamente para a sua manutenção, cria uma forte ligação entre humanos e meio ambiente que 

poderá, futuramente, servir de inspiração para uma filosofia de vida mais sustentável. 

Seria importante que, em intervenções futuras, as intervenções escolares nacionais 

prestassem mais atenção aos espaços exteriores, na medida em que estes deveriam estar adequados 
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e proporcionais à quantidade de alunos por escola. É um facto que o programa da Parque Escolar 

E.P.E. previa apenas a requalificação das escolas existentes, condicionando o projetista. No 

entanto seria preferível, em futuras intervenções, considerar o dado área de recreio/ aluno desde o 

princípio do processo ou dar preferência à construção de uma escola de “raiz”, através da escolha 

cuidada do local a implantar e da plena conjugação do projeto de Arquitetura Paisagista com o de 

Arquitetura Civil, de modo a maximizar as potencialidades de utilização não só do recreio escolar, 

mas de toda a escola. Considera-se ainda que as zonas de recreio escolar podem ser entendidas 

como outra dimensão a considerar na avaliação do estado geral da escola. 

 

     



ARQUITECTURA PAISAGISTA NO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS SECUNDÁRIAS EM PORTUGAL 

Reflexão sobre tipologias e usos de recreio escolar 

 

105 

 

RRRRECOMENDAÇÕES PARA FUECOMENDAÇÕES PARA FUECOMENDAÇÕES PARA FUECOMENDAÇÕES PARA FUTUROS ESTUDOSTUROS ESTUDOSTUROS ESTUDOSTUROS ESTUDOS 

No seguimento deste trabalho e numa futura abordagem à temática desta dissertação, 

sugere-se uma outra análise das áreas de recreio escolar, no sentido de perceber se estas, medidas 

isoladamente, e não como produto do somatório de todas (como foi feito neste trabalho), podem 

revelar características das escolas secundárias não identificadas no presente estudo. Considera-se 

importante perceber como se decompõe as áreas analisadas neste estudo, como por exemplo, 

averiguar se a área verde utilizável é contínua ou partida, uma vez que o uso de um relvado de 

2000m2 é diferente do uso de áreas relvadas com 500m2 cada. Considera-se importante também 

analisar áreas de recreio de exterior e de interior, podendo esse estudo traduzir em resultados mais 

aproximados à realidade escolar. 
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AAAANEXONEXONEXONEXO    1111    

Médias e desvios padrão das variáveis analisadas nas escolasMédias e desvios padrão das variáveis analisadas nas escolasMédias e desvios padrão das variáveis analisadas nas escolasMédias e desvios padrão das variáveis analisadas nas escolas    

 

APU-n APE-n ARV-n PVP-n PVI-n CJG-n HRT-n 

MÁXIMO 12775,000 8127,900 1229,000 7966,340 11054,570 4135,750 1,000 

MÉDIA 3965,433 2800,618 278,900 1654,073 6327,775 2296,410 0,400 

MÍNIMO 381,000 158,081 17,000 0,000 177,610 1125,000 0,000 

DESVIO PADRÃO 2952,172 2122,688 325,668 2288,278 2243,767 740,128 0,503 

EA-n APE-a PVI-a CJG-a EDF-a EDF-n AT 

MÁXIMO 1,000 18791,600 16211,600 5227,400 8757,100 10267,720 43166,900 

MÉDIA 0,200 6518,574 11149,296 2978,803 5241,030 7330,867 24773,744 

MÍNIMO 0,000 2398,000 5984,100 1026,200 2076,400 2986,600 11747,300 

DESVIO PADRÃO 0,410 3568,983 2900,577 810,399 1779,183 1757,510 6753,091 

ESTF-n MU.b-n  MU.bb-n MU.eb-n MU.p-n PMant area total 

MÁXIMO 1,000 409,000 55,000 24,000 36,000 1,000 43166,900 

MÉDIA 0,150 76,295 7,053 5,579 14,684 0,250 24773,744 

MÍNIMO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11747,300 

DESVIO PADRÃO 0,366 100,026 14,558 5,786 9,900 0,444 6753,091 
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AAAANEXO 2NEXO 2NEXO 2NEXO 2    

Médias e desvios padrão das Médias e desvios padrão das Médias e desvios padrão das Médias e desvios padrão das variáveis analisadas para o tratamento do variáveis analisadas para o tratamento do variáveis analisadas para o tratamento do variáveis analisadas para o tratamento do SPSS 25.0SPSS 25.0SPSS 25.0SPSS 25.0 

 

Grupo 1 

 

 
APU-n APE-n PVP-n PVI-n CJG-n APE-a PVI-a CJG-a EDF-a 

          
MÉDIA 3411,83 1571,70 1197,94 5809,71 2646,88 4893,68 11428,20 3007,11 6047,14 

MÁXIMO 5772,62 3462,60 3595,66 7171,46 4135,75 7291,80 13285,50 3694,40 8757,10 

MÍNIMO 3411,83 1571,70 1197,94 5809,71 2646,88 4893,68 11428,20 3007,11 6047,14 

          
DESVIO PADRÃO 1586,03 1222,19 1340,51 1063,59 776,27 1592,63 1360,57 420,12 1830,52 

 

 
EDF-n APU_PT APU_NET NET PT APE_PT PVI_NET PV_T PVP_NET 

       
 

 
 

MÉDIA 8103,60 13,97% 28,14% 11991,18 4983,53 6,69% 48,70% 7007,65 9,76% 

MÁXIMO 10267,72 23,79% 42,64% 13859,32 6928,12 14,43% 60,81% 8523,69 27,86% 

MÍNIMO 8103,60 13,97% 28,14% 11991,18 4983,53 6,69% 48,70% 7007,65 9,76% 

       
 

 
 

DESVIO PADRÃO 1186,74 5,99% 11,72% 1202,94 1203,30 5,32% 8,81% 1231,51 10,49% 

 

 
PVP_PT P_T E_T NET_a AT 

     
 

MÉDIA 5,04% 20,65% 33,64% 18012,62 24059,76 

MÁXIMO 14,98% 28,55% 42,05% 19559,30 27152,62 

MÍNIMO 5,04% 20,65% 33,64% 18012,62 24059,76 

     
 

DESVIO PADRÃO 5,62% 4,42% 3,99% 1703,59 1737,20 

 

  



ARQUITECTURA PAISAGISTA NO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS SECUNDÁRIAS EM PORTUGAL 

Reflexão sobre tipologias e usos de recreio escolar 

 

117 

 

 

Grupo 2 

 

 
APU-n APE-n PVP-n PVI-n CJG-n APE-a PVI-a CJG-a EDF-a 

          
MÉDIA 928,8 1581,6 389,0 8259,9 1410,5 4633,1 7568,9 1816,2 5680,6 

MÁXIMO 1476,6 2944,9 692,0 8504,0 1696,1 4863,9 7772,5 2606,1 6063,0 

MÍNIMO 381,0 218,3 85,9 8015,8 1125,0 4402,4 7365,2 1026,2 5298,2 

          
DESVIO PADRÃO 774,692 1927,983 428,5774 345,2025 403,7933 326,3651 288,0329 1117,158 540,7811 

 

 
EDF-n APU_PT APU_NET NET PT APE_PT PV_T PVI_NET 

         
MÉDIA 6681,5 4,78% 9,06% 11159,3 2510,4 7,88% 8648,9 74,87% 

MÁXIMO 7771,4 7,66% 15,07% 12521,9 3325,9 14,63% 9196,0 81,82% 

MÍNIMO 5591,6 1,89% 3,04% 9796,6 1694,9 1,13% 8101,7 67,91% 

         
DESVIO PADRÃO 1541,358 4,08% 8,51% 1927,071 1153,291 9,54% 773,7799 9,84% 

 

 
PVP_NET PVP_PT P_T E_T AT NET_a 

       
MÉDIA 3,20% 1,94% 12,66% 34,06% 19698,7 14018,1 

MÁXIMO 5,53% 3,44% 16,52% 40,34% 20133,4 14835,2 

MÍNIMO 0,88% 0,45% 8,80% 27,77% 19264,1 13201,1 

       
DESVIO PADRÃO 3,29% 2,12% 5,46% 8,89% 614,7091 1155,49 
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Grupo 3 

 

  APU-n APE-n PVP-n PVI-n CJG-n APE-a PVI-a CJG-a EDF-a 

         
MÉDIA 5558,4 5060,8 546,7 7522,2 2595,4 8586,2 12107,7 3176,4 4995,8 

MÁXIMO 6708,7 8127,9 1958,2 9264,6 3406,4 10243,9 14706,3 4406,7 5957,7 

MÍNIMO 4731,0 3706,0 0,0 5768,9 1626,6 7527,9 9862,8 2682,6 4048,8 

          
DESVIO PADRÃO 976,4186 2062,683 947,1504 1602,613 737,3372 1211,949 2102,154 822,3696 821,0374 

 

 EDF-n APU_PT APU_NET NET PT APE_PT PV_T PVI_NET PVP_NET 

 
        

 

MÉDIA 7568,6 19,40% 30,08% 18688,2 10619,2 17,83% 8068,9 39,99% 3,31% 

MÁXIMO 9426,7 22,54% 36,10% 21313,1 12892,3 29,60% 9493,2 45,03% 12,11% 

MÍNIMO 6045,3 15,74% 22,35% 16164,1 8437,0 12,33% 6634,7 35,69% 0,00% 

 
        

 

DESVIO PADRÃO 1453,247 3,37% 0,058589 2630,382 1865,952 7,92% 1200,86 3,84% 5,90% 

 

 PVP_PT P_T E_T AT NET_a 

 
     

MÉDIA 1,82% 37,23% 26,34% 28682,1 23686,3 

MÁXIMO 6,51% 46,95% 31,36% 30060,4 25709,6 

MÍNIMO 0,00% 28,07% 22,01% 27448,3 21490,6 

 
     

DESVIO PADRÃO 3,15% 7,72% 4,47% 1422,527 1902,895 
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Grupo 4 

 

 
APU-n APE-n PVP-n PVI-n CJG-n APE-a PVI-a CJG-a EDF-a 

          
MÉDIA 1950,0 1631,1 3983,2 5156,3 2027,9 4232,1 11097,9 4137,1 4485,3 

MÁXIMO 2795,0 2347,3 7966,3 5276,6 2392,4 5093,4 16211,6 5227,4 6894,2 

MÍNIMO 1105,0 914,8 0,0 5035,9 1663,3 3370,8 5984,1 3046,8 2076,4 

          
DESVIO PADRÃO 1195,039 1012,93 5633,053 170,1865 515,5233 1218,062 7231,935 1541,917 3406,699 

 

 EDF-n APU_PT APU_NET NET PT APE_PT PV_T PVI_NET 

 
        

MÉDIA 5760,9 9,66% 14,75% 12720,5 3581,0 11,61% 9139,5 45,23% 

MÁXIMO 8535,2 9,91% 16,49% 16952,8 3709,8 19,98% 13243,0 59,33% 

MÍNIMO 2986,6 9,41% 13,02% 8488,2 3452,3 3,24% 5035,9 31,13% 

 
        

DESVIO 
PADRÃO 

3923,453 0,36% 2,45% 5985,348 182,1083 11,84% 5803,239 19,94% 

 

 PVP_NET PVP_PT P_T E_T AT NET_a 

  
     

MÉDIA 23,50% 14,13% 21,27% 27,85% 19973,3 15488,0 

MÁXIMO 46,99% 28,25% 29,39% 30,27% 28199,2 21305,0 

MÍNIMO 0,00% 0,00% 13,16% 25,42% 11747,3 9670,9 

  
     

DESVIO 
PADRÃO 

33,23% 19,98% 11,48% 3,43% 11633,25 8226,551 
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AAAANEXONEXONEXONEXO    3333    

Oneway analysis Oneway analysis Oneway analysis Oneway analysis ----    Anova e TukeyAnova e TukeyAnova e TukeyAnova e Tukey----KramerKramerKramerKramer    

    

NET(%) By Zonas 

Summary of Fit 
Rsquare 0,032844 
Adj Rsquare -0,08094 
Root Mean Square Error 10,09429 
Mean of Response 58,9085 
Observations (or Sum Wgts) 20 

 

Analysis of Variance 
Source DF Sum of Squares Mean Square F Ratio Prob > F 
ZONAS 2 58,8242 29,412 0,2887 0,7529 
Error 17 1732,2085 101,895   
C. Total 19 1791,0327    

 

Means for Oneway Anova 
Level Number Mean Std Error Lower 95% Upper 95% 
1 5 56,8040 4,5143 47,280 66,328 
2 6 57,8983 4,1210 49,204 66,593 
3 9 60,7511 3,3648 53,652 67,850 

Std Error uses a pooled estimate of error variance 

 

Means Comparisons 
Dif=Mean[i]-
Mean[j] 

3 2 1 

3 0,00000 2,85278 3,94711 
2 -2,85278 0,00000 1,09433 
1 -3,94711 -1,09433 0,00000 

Alpha=0,05 

 

Comparisons for all pairs using Tukey-Kramer HSD 
q* 
2,56536 

 

Abs(Dif)-LSD 3 2 1 
3 -12,2072 -10,7953 -10,4967 
2 -10,7953 -14,9507 -14,5861 
1 -10,4967 -14,5861 -16,3777 

Positive values show pairs of means that are significantly different. 

  



ARQUITECTURA PAISAGISTA NO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS SECUNDÁRIAS EM PORTUGAL 

Reflexão sobre tipologias e usos de recreio escolar 

 

121 

 

Area_T By Zonas 

Summary of FitSummary of FitSummary of FitSummary of Fit    
Rsquare 0,154101 
Adj Rsquare 0,054583 
Root Mean Square Error 6566,202 
Mean of Response 24773,74 
Observations (or Sum Wgts) 20 

    

Analysis Analysis Analysis Analysis of Varianceof Varianceof Varianceof Variance    
Source DF Sum of Squares Mean Square F Ratio Prob > F 
ZONAS 2 133525223 66762611 1,5485 0,2411 
Error 17 732955256 43115015   
C. Total 19 866480479    

    

Means for Oneway AnovaMeans for Oneway AnovaMeans for Oneway AnovaMeans for Oneway Anova    
Level Number Mean Std Error Lower 95% Upper 95% 
1 5 21192,7 2936,5 14997 27388 
2 6 28159,0 2680,6 22503 33815 
3 9 24506,4 2188,7 19889 29124 

Std Error uses a pooled estimate of error variance 

    

Means ComparisonsMeans ComparisonsMeans ComparisonsMeans Comparisons    
Dif=Mean[i]-
Mean[j] 

2 3 1 

2 0,00 3652,66 6966,37 
3 -3652,66 0,00 3313,71 
1 -6966,37 -3313,71 0,00 

 

Alpha=0,05 

  

Comparisons for all pairs using Tukey-Kramer HSD 
q* 
2,56536 

 
Abs(Dif)-LSD 2 3 1 
2 -9725,3 -5225,3 -3233,6 
3 -5225,3 -7940,6 -6081,8 
1 -3233,6 -6081,8 -10653,5 

Positive values show pairs of means that are significantly different. 
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NET By Zonas 

Summary of FitSummary of FitSummary of FitSummary of Fit    
Rsquare 0,130145 
Adj Rsquare 0,02781 
Root Mean Square Error 5615,833 
Mean of Response 14747,9 
Observations (or Sum Wgts) 20 

    

Analysis of VarianceAnalysis of VarianceAnalysis of VarianceAnalysis of Variance    
Source DF Sum of Squares Mean Square F Ratio Prob > F 
ZONAS 2 80215706 40107853 1,2717 0,3057 
Error 17 536138890 31537582   
C. Total 19 616354597    

    

Means for Oneway AnovaMeans for Oneway AnovaMeans for Oneway AnovaMeans for Oneway Anova    
Level Number Mean Std Error Lower 95% Upper 95% 
1 5 11570,7 2511,5 6272 16869 
2 6 16943,6 2292,7 12107 21781 
3 9 15049,2 1871,9 11100 18999 

Std Error uses a pooled estimate of error variance 

    

Means ComparisonsMeans ComparisonsMeans ComparisonsMeans Comparisons    
Dif=Mean[i]-
Mean[j] 

2 3 1 

2 0,00 1894,38 5372,87 
3 -1894,38 0,00 3478,49 
1 -5372,87 -3478,49 0,00 

 

Alpha=0,05 

  

Comparisons for all pairs using Tukey-Kramer HSD 
q* 
2,56536 

 
Abs(Dif)-LSD 2 3 1 
2 -8317,67 -5698,58 -3350,77 
3 -5698,58 -6791,35 -4557,14 
1 -3350,77 -4557,14 -9111,55 

Positive values show pairs of means that are significantly different.  
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N. Elem By Zonas 

Summary of Fit 
Rsquare 0,176393 
Adj Rsquare 0,079498 
Root Mean Square Error 1,564934 
Mean of Response 7,15 
Observations (or Sum Wgts) 20 

 

Analysis of Variance 
Source DF Sum of Squares Mean Square F Ratio Prob > F 
ZONAS 2 8,916667 4,45833 1,8205 0,1921 
Error 17 41,633333 2,44902   
C. Total 19 50,550000    

 

Means for Oneway Anova 
Level Number Mean Std Error Lower 95% Upper 95% 
1 5 6,80000 0,69986 5,3234 8,2766 
2 6 8,16667 0,63888 6,8187 9,5146 
3 9 6,66667 0,52164 5,5661 7,7672 

Std Error uses a pooled estimate of error variance 

 

Means Comparisons 
Dif=Mean[i]-Mean[j] 2 1 3 
2 0,00000 1,36667 1,50000 
1 -1,36667 0,00000 0,13333 
3 -1,50000 -0,13333 0,00000 
 

Alpha=0,05 

  

Comparisons for all pairs using Tukey-Kramer HSD 
q* 
2,56536 

 

Abs(Dif)-LSD 2 1 3 
2 -2,31784 -1,06430 -0,61589 
1 -1,06430 -2,53907 -2,10591 
3 -0,61589 -2,10591 -1,89251 

Positive values show pairs of means that are significantly different. 
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APU-n By ZONAS 

Summary of Fit 
Rsquare 0,143887 
Adj Rsquare 0,043168 
Root Mean Square Error 2887,75 
Mean of Response 3965,433 
Observations (or Sum Wgts) 20 

 

Analysis of Variance 
Source DF Sum of Squares Mean Square F Ratio Prob > F 
ZONAS 2 23826381 11913191 1,4286 0,2670 
Error 17 141764724 8339101,4   
C. Total 19 165591105    

 

Means for Oneway Anova 
Level Number Mean Std Error Lower 95% Upper 95% 
1 5 2714,59 1291,4 -10,1 5439,3 
2 6 5539,78 1178,9 3052,5 8027,1 
3 9 3610,78 962,6 1579,9 5641,7 

Std Error uses a pooled estimate of error variance 

 

Means Comparisons 
Dif=Mean[i]-
Mean[j] 

2 3 1 

2 0,00 1929,00 2825,19 
3 -1929,00 0,00 896,19 
1 -2825,19 -896,19 0,00 

 

Alpha=0,05 

  

Comparisons for all pairs using Tukey-Kramer HSD 
q* 
2,56536 

 

Abs(Dif)-LSD 2 3 1 
2 -4277,07 -1975,42 -1660,65 
3 -1975,42 -3492,22 -3235,86 
1 -1660,65 -3235,86 -4685,30 

Positive values show pairs of means that are significantly different. 
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APE-n By ZONAS 

Summary of Fit 
Rsquare 0,171388 
Adj Rsquare 0,073905 
Root Mean Square Error 2042,745 
Mean of Response 2800,618 
Observations (or Sum Wgts) 20 

 

Analysis of Variance 
Source DF Sum of Squares Mean Square F Ratio Prob > F 
ZONAS 2 14672607 7336303 1,7581 0,2023 
Error 17 70937714 4172807   
C. Total 19 85610320    

 

Means for Oneway Anova 
Level Number Mean Std Error Lower 95% Upper 95% 
1 5 1374,18 913,54 -553,2 3301,6 
2 6 2943,26 833,95 1183,8 4702,7 
3 9 3497,99 680,91 2061,4 4934,6 

Std Error uses a pooled estimate of error variance 

 

Means Comparisons 
Dif=Mean[i]-
Mean[j] 

3 2 1 

3 0,00 554,72 2123,81 
2 -554,72 0,00 1569,08 
1 -2123,81 -1569,08 0,00 

 

Alpha=0,05 

  

Comparisons for all pairs using Tukey-Kramer HSD 
q* 
2,56536 

 

Abs(Dif)-LSD 3 2 1 
3 -2470,33 -2207,20 -799,13 
2 -2207,20 -3025,53 -1604,12 
1 -799,13 -1604,12 -3314,30 

Positive values show pairs of means that are significantly different. 
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PVP-n By ZONAS 

Summary of Fit 
Rsquare 0,150461 
Adj Rsquare 0,050515 
Root Mean Square Error 2229,733 
Mean of Response 1654,073 
Observations (or Sum Wgts) 20 

 

Analysis of Variance 
Source DF Sum of Squares Mean Square F Ratio Prob > F 
ZONAS 2 14969054 7484527 1,5054 0,2501 
Error 17 84519084 4971711   
C. Total 19 99488138    

 

Means for Oneway Anova 
Level Number Mean Std Error Lower 95% Upper 95% 
1 5 3123,89 997,17 1020,1 5227,7 
2 6 926,09 910,28 -994,4 2846,6 
3 9 1322,83 743,24 -245,3 2890,9 

Std Error uses a pooled estimate of error variance 

 

Means Comparisons 
Dif=Mean[i]-
Mean[j] 

1 3 2 

1 0,00 1801,06 2197,80 
3 -1801,06 0,00 396,74 
2 -2197,80 -396,74 0,00 

 

Alpha=0,05 

  

Comparisons for all pairs using Tukey-Kramer HSD 
q* 
2,56536 

 

Abs(Dif)-LSD 1 3 2 
1 -3617,69 -1389,44 -1265,87 
3 -1389,44 -2696,46 -2618,00 
2 -1265,87 -2618,00 -3302,48 

Positive values show pairs of means that are significantly different. 
  



ARQUITECTURA PAISAGISTA NO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS SECUNDÁRIAS EM PORTUGAL 

Reflexão sobre tipologias e usos de recreio escolar 

 

127 

 

PVI-n By ZONAS 

Summary of Fit 
Rsquare 0,302037 
Adj Rsquare 0,219924 
Root Mean Square Error 1981,739 
Mean of Response 6327,775 
Observations (or Sum Wgts) 20 

 

Analysis of Variance 
Source DF Sum of Squares Mean Square F Ratio Prob > F 
ZONAS 2 28891445 14445722 3,6783 0,0471 
Error 17 66763914 3927289,1   
C. Total 19 95655359    

 

Means for Oneway Anova 
Level Number Mean Std Error Lower 95% Upper 95% 
1 5 4358,06 886,26 2488,2 6227,9 
2 6 7534,45 809,04 5827,5 9241,4 
3 9 6617,61 660,58 5223,9 8011,3 

Std Error uses a pooled estimate of error variance 

 

Means Comparisons 
Dif=Mean[i]-
Mean[j] 

2 3 1 

2 0,00 916,84 3176,40 
3 -916,84 0,00 2259,56 
1 -3176,40 -2259,56 0,00 

 

Alpha=0,05 

  

Comparisons for all pairs using Tukey-Kramer HSD 
q* 
2,56536 

 

Abs(Dif)-LSD 2 3 1 
2 -2935,17 -1762,59 97,96 
3 -1762,59 -2396,56 -576,09 
1 97,96 -576,09 -3215,32 

Positive values show pairs of means that are significantly different. 
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APU_PT By ZONAS 

Summary of Fit 
Rsquare 0,077014 
Adj Rsquare -0,03157 
Root Mean Square Error 0,084424 
Mean of Response 0,148196 
Observations (or Sum Wgts) 20 

 

Analysis of Variance 
Source DF Sum of Squares Mean Square F Ratio Prob > F 
ZONAS 2 0,01011001 0,005055 0,7092 0,5060 
Error 17 0,12116484 0,007127   
C. Total 19 0,13127485    

 

Means for Oneway Anova 
Level Number Mean Std Error Lower 95% Upper 95% 
1 5 0,119206 0,03776 0,03955 0,19886 
2 6 0,179090 0,03447 0,10637 0,25181 
3 9 0,143707 0,02814 0,08433 0,20308 

Std Error uses a pooled estimate of error variance 

 

Means Comparisons 
Dif=Mean[i]-
Mean[j] 

2 3 1 

2 0,000000 0,035383 0,059884 
3 -0,03538 0,000000 0,024501 
1 -0,05988 -0,0245 0,000000 

 

Alpha=0,05 

  

Comparisons for all pairs using Tukey-Kramer HSD 
q* 
2,56536 

 

Abs(Dif)-LSD 2 3 1 
2 -0,12504 -0,07876 -0,07126 
3 -0,07876 -0,1021 -0,0963 
1 -0,07126 -0,0963 -0,13698 

Positive values show pairs of means that are significantly different. 
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