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Resumo: 

Os espaços de recreio escolares, enquanto promotores do elemento lúcido, são também 

locais potenciadores do desenvolvimento das capacidades das crianças durante o processo 

de crescimento.  

A presente dissertação em Arquitetura Paisagista pretende estudar e observar essas 

necessidades nas faixas etárias entre os 6 e os 10 anos de idade, considerando não só os 

aspetos relacionados com o planeamento e o projeto do espaço de recreio, mas também a 

promoção da mudança de paradigmas relativamente à abordagem e projeto contemporâneo 

do espaço de recreio escolar. É cada vez mais reconhecido que o Arquiteto Paisagista não se 

pode limitar ao simples projeto do espaço, devendo advogar à criança o direito de participar 

ativamente nas questões que lhe dizem respeito, fazendo com que esta se sinta 

comprometida e envolvida no processo de criação de um espaço que é seu por direito.  

Neste sentido, foram utilizadas duas escolas localizadas no concelho de Gondomar, 

como objetos de estudo, com o objetivo de perceber in situ o modo como as crianças dialogam 

com o recreio, levantando as suas necessidades e carências, considerando não só o ponto 

de vista dos utilizadores, mas também a visão técnica do arquiteto paisagista. A metodologia 

adoptada considerou uma abordagem multimétodo, caracterizada por possuir uma 

competente participativa e outra técnica, assentes no pré-requisito acordado no protocolo de 

estágio efetuado no Instituto a Criança na Cidade (ICC). Esta metodologia tornou-se essencial 

para a compreensão global dos problemas, quer pela perceção da importância da opinião da 

criança, através dos dados obtidos pelos questionários, desenhos e biomapas, quer pela 

aplicação de instrumentos de diagnóstico técnicos levantados através de fichas de 

caracterização do local. 

A compreensão global dos elementos levantados reflete não só quais os equipamentos 

preferidos para serem instalados no recreio, mas também quais os tipos de pavimento, os 

tipos de jogos, e os tipos de espaços de recreio preferenciais para as crianças.  

O trabalho desenvolvido permitiu observar não só a enorme necessidade de manutenção dos 

espaços de recreio, mas ainda a necessidade de diversidade de equipamentos e da existência 

de equipamentos que estimulem a aquisição de competências por parte da criança. O 

processo metodológico utilizado permitiu ainda a criação e apresentação do plano estratégico, 

testado para a escola EB-1 JI do Seixo, no sentido de responder às carências levantadas, 

propondo um recreio capaz de suprir as necessidades de desenvolvimento e de recreio das 

várias faixas etárias presentes. 

Palavras-Chave: Recreio, Criança, Planeamento, Projeto, Espaço Escolar, Participação. 
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Abstract: 
 

The school playground spaces, while lucid element promoters, enhancers are also local 

development of capacities of children during the growth process .  

The present dissertation in Landscape Architecture aims to study and observe these 

needs in the age groups between 6 and 10 years of age, considering not only the aspects 

related to planning and design of recreational space, but also the promotion of change of 

paradigms with regard to approach and contemporary design of the school playground. It is 

increasingly recognized that the landscape architect cannot be limited to the simple design of 

the space, and advocate for the child the right to participate actively in matters that concern it, 

causing it to feel committed and involved in the process of creating a space that is your birth 

right. 

In this sense, we used two schools located in the municipality of Gondomar, as 

objects of study, with the objective of realizing in situ the way kids talk with recess, 

raising their requirements and needs, considering not only the point of view of the 

users, but also the technical view of the landscape architect. The methodology adopted 

was considered a multimethod approach, characterized by having a competent and 

participatory another technique, based on the prerequisite agreed in Protocol training 

course conducted at the Institute the child in the city (ICC). This methodology has 

become essential to the overall understanding of the issues, either by the lack of 

importance of the opinion of the child, through the data obtained by questionnaires, 

drawings and biomaps, either by application of technical diagnostic instruments raised 

through characterize the place cards. 

The overall understanding of the elements raised reflects not only what the 

preferred equipment to be installed in the playground, but also what type of pavement, 

the types of games, and the types of recreation preferred spaces for children. 

The work allowed to observe not only the enormous need for maintenance of 

recreational spaces, but the need for diversity of equipment and the existence of equipment 

that encourage the acquisition of skills on the part of the child. The methodological process 

used enabled the creation and presentation of the strategic plan, tested for the EB-1 JI School 

of Pebble, in order to respond to the needs raised by proposing a playground capable of 

supplying the needs of development and the different age groups present. 

 

Keywords: Recreation, Child, Planning, Project, School Space, Participation 
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Capítulo 1- Introdução  
 

1.1- Identificação do tema | Pertinência do estudo. 
 

Os primeiros anos de vida são muito importantes para o desenvolvimento do indivíduo, 

marcando o início do processo de amadurecimento e evolução. As relações entre o meio físico 

e o meio social são importantes para o desenvolvimento das crianças, representando 

estímulos e proporcionando comportamentos que desafiam e provocam interações entre os 

pares. Estas relações tendem a ser dinâmicas, provocando nas crianças uma vontade capaz 

de as fazer explorar e descobrir, iniciando relações com o ambiente que as rodeia, 

selecionando objetos parceiros e áreas para as suas atividades enquanto o meio atua 

reforçando os seus comportamentos (Meneghini & Campos de Carvalho, 1997). 

A palavra “recreio” pode ter dois significados: o de espaço e o de tempo. Espaço, onde 

a criança desenvolve atividades livremente; tempo, o intervalo (Lopes, 2006). Para promover 

a estimulação da criatividade e do desenvolvimento do pensamento é essencial repensar a 

geometria do espaço, os equipamentos, a vida quotidiana, a luz natural, o uso da palavra e 

da cor. O espaço torna-se assim num lugar onde existe uma arquitetura flexível, que se 

adeque às mudanças pedagógicas no sentido de permitir o pleno desenvolvimento da criança. 

A crescente abertura da escola à comunidade tem feito sobressair e valorizar a relação 

de complementaridade entre a escola e os demais equipamentos urbanos (jardins, parques 

equipamentos desportivos, culturais e sociais, designadamente outras escolas, creches, ATL, 

centros de 3ª idade) pelas vantagens e benefícios, tanto de natureza educativa como cultural, 

sociais e económicas  (Ministério da Educação, 2015).  

Uma das razões com que se prende o desenvolvimento deste trabalho é contribuir 

ativamente para a existência de trabalhos com um olhar mais consciente dirigido ao estudo e 

projeto do recreio escolar. Este estudo, reporta-se às escolas que lecionam as faixas etárias 

dos 3 aos 10 anos, que integram os anos escolares designados por pré-escolares e primeiro 

ciclo. Tendo com um dos seus princípios aprofundar as questões ligadas às necessidades e 

desenvolvimento da criança. 

Não obstante, verifica-se que no que se refere ao recreio escolar nas pré-escolas e 

escolas do 1 ciclo, as suas reais funções são descoradas dado que o mesmo espaço não se 

encontra adaptado às várias faixas etárias, existindo apenas um modelo simples de 

planeamento. O recreio é muitas vezes entendido como o espaço sobrante do espaço letivo, 

visto apenas ao nível dos adultos e não planeado ao nível das crianças. Esta realidade não 

permite que se observe uma correspondência dos materiais e da organização espaço-social 

às necessidades da criança. 
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O objeto de estudo deste trabalho, o recreio escolar, pretende reunir um conjunto de 

conceitos e definições teóricas através de revisão bibliográfica descrita no capítulo 1, de modo 

a permitir a apresentação e sustentação dos instrumentos de diagnóstico e planeamento do 

recreio indicado no capítulo 4. Este trabalho pretende ainda aplicar esses mesmos 

instrumentos a um caso de estudo prático (Estudo empírico), de modo a perceber a sua 

efetividade prática e a testar o modelo proposto.  

Vários autores reforçam a ideia nos seus estudos que existe uma necessidade de 

participação das crianças na construção dos espaços, ampliando assim a ligação com os 

mesmos, dando contributos importantes para perceber as suas reais necessidades. Através 

da aplicação de modelos de diagnóstico, do protocolo de projeto MariaAna (projeto 

pertencente ao Instituto a Criança na Cidade), pretende-se cumprir esse objetivo. O caso de 

estudo, permite ainda aferir as carências destes instrumentos de diagnóstico e “investigação” 

percebendo diretamente junto do público alvo a existência de novos valores ou elementos 

práticos que devam ser acrescentados ou modificados. 

Os casos de estudo escolhidos foram, o recreio da escola EB1- Vale de Ferreiros e o 

recreio da JI-EB1 do Seixo, escolas participantes no programa “Quero mudar a minha Cidade” 

criado pelo Instituto a Criança na Cidade. Tendo este estudo culminado num conjunto de 

propostas apresentadas num plano estratégico definido para o local.  
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1.2- Objetivos 

 

Pretende-se com este trabalho aferir um grupo de instrumentos estratégicos que 

possam auxiliar o arquiteto nas fases de levantamento, planeamento e projeto de espaços de 

recreio escolar. 

Os instrumentos aferidos têm como objetivos a aplicação de métodos de análise para: 

• Compreender e identificar os grupos alvo que utilizam o espaço; 

• Identificar as diferentes potencialidades do espaço; 

• Identificar as problemáticas e carências do espaço de recreio escolar.  

• Identificar as necessidades intrínsecas ao desenvolvimento em cada faixa etária; 

• Articular os diferentes espaços do espaço escolar.  

Criação de elementos de planeamento para: 

• Desenvolver, aferir e aplicar os instrumentos de diagnóstico do projeto MariaAna (do 

Instituto a criança na cidade).  

• Desenvolver fichas de caracterização do espaço de recreio escolar; 

• Observação das normas legislativas afetas ao espaço de recreio. 

• Aferição de elementos de avaliação das necessidades de desenvolvimento das 

crianças 

• Elaboração de uma ficha com as espécies vegetais não aplicáveis nos espaços 

escolares. 

 

Tendo como objetivo final a aplicação dos instrumentos elaborados pretende-se testar a 

aplicação através de um caso de estudo, culminando numa proposta conceptual para a escola 

EB-JI do Seixo. 
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1.3- Procedimentos Metodológicos 
 

O presente capítulo refere-se à apresentação da metodologia de investigação utilizada 

para a elaboração deste trabalho académico.  

A metodologia divide-se em 4 fases (fig1): 

 

 

 
Figura 1 Metodologia utilizada no presente trabalho 

 

 

 

O trabalho está dividido em 4 capítulos fundamentais sendo estes subdividindo-se por 

pontos de estudo aprofundados, necessários para compreender e compor a estrutura final.  

O processo metodológico inicial (Fase-1) consiste na recolha de informação 

bibliográfica quer sobre o conceito de recreio quer sobre as crianças em estudo. Com estes 

elementos obter-se-á uma primeira análise da qual se retirará o melhor caminho a seguir para 

se alcançarem os objetivos propostos. Esta fase consagra ainda a explanação dos 

instrumentos de análise compreendidos no projeto MariaAna (Instituto a Criança na Cidade). 

As reflexões acerca dos referidos aspetos e instrumentos tornar-se-ão importantes para a 

aplicação, construção e retificação das ferramentas de diagnostico, planeamento e projeto no 

espaço de recreio da fase 2 e da fase 4. 

A fase 2, compreende quer a caracterização do caso de estudo, quer todo o processo 

de diagnóstico multimétodos anteriormente definidos.  

A fase 3, compreende a análise e discussão de todos os dados obtidos, definindo em 

cada um dos instrumentos utilizados as principais conclusões.  

A fase 4, é apresentada uma proposta através da definição de um plano estratégico 

para o caso de estudo, aplicando os conceitos estudados. 

  

Fase – 1  

Fase – 2  

Fase – 3  Fase – 4  
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Capítulo 2- Revisão Bibliográfica  

 

2- Contextualização e abordagem conceptual do espaço de recreio. 

2.1- Conceito de recreio 

A conceptualização do espaço pode ser caracterizada por real, físico e geográfico, na 

origem, da palavra espaço através da representação do termo do latim “spătĭum”, descreve o 

espaço como a distância entre dois pontos ou a área que é determinada pelos seus limites. A 

palavra recreio é entendida pela criança como o momento em que esta espera ansiosa por 

todas poderem brincar, divertir ou movimentar-se. A origem da palavra recreio remonta à 

palavra latina (recreatĭo), na qual se define a ação e efeito de recrear1.  Segundo Pereira 

(1997) e Lopes (2006) a Língua Portuguesa atribui dois significados à palavra recreio. Pode 

ser um espaço que permite desenvolver atividades livremente ou o tempo de interrupção das 

atividades na sala de aula também designado por intervalo.  

Sinónimo de recreio, o termo recreação teve a sua origem na pré-história, quando o 

homem primitivo se divertia festejando o início da temporada de caça ou a habitação de uma 

nova caverna (Torres, et al., 2007).  

Abordando o conceito de recreio por diferentes autores, podemos observar que este 

conceito foi sofrendo alterações ao longo do tempo complementando-se entre si.  

Na visualização do conceito de recreação descrito por Valente (1994) subentende-se 

que quando são citadas ou descritas palavras de lazer estas incluem e referem-se 

naturalmente aos elementos de recreação e do jogo.  

Para Toseti Apud & Gonçalves (1997) ao explorar a origem da palavra recreação 

identifica a importância para a criança dos momentos de lazer, no qual as atividades 

recreativas devem ser espontâneas, criativas e que causem prazer. Estas devem ainda ter a 

finalidade de diminuir a tensão e a preocupação na criança. 

A partir da visualização dos conceitos de recreio é possível identificar que o espaço de 

recreio pode ser composto por apenas uma atividade ou por um conjunto de atividades 

(Waichman, 2004). É a existência de um lugar com um tempo em que se está liberto de 

obrigações, que o “sujeito” opta por qual a atividade que quer praticar. Escolhe o meio, a 

atividade ou a experiência que mais lhe causa diversão, entretenimento ou alegria 

(Waichman, 2004).  

 

                                                
1 Recrear, pode ser referido como o ato de criar ou produzir algo de novo, também entendido como o ato de divertimento, 

prazer ou como uma forma de distração (Priberam, s.d.). 
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2.2- Arquitetura escolar   

Desenvolvimento da arquitetura escolar em Portugal 

De modo a compreender a evolução do espaço enquanto edifício e as suas principais 

pedagogias assim como o desejo do espaço descreve-se por ordem cronológica os principais 

modelos de construção da arquitetura escolar em Portugal (Figura 2). 

 

Figura 2 Esquema cronológico do desenvolvimento dos espaços escolares primários entre o século 
XIX e a atualidade 
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Durante o decorrer do tempo o edifício escolar foi pensado e construído de maneiras 

diferentes, no sentido de dar resposta às necessidades pedagógicas e sociológicas apoiadas 

e fomentadas em cada época. Essas necessidades deram lugar a novas propostas de 

modelos, conceitos e métodos de construção da arquitetura escolar. Cada modelo de 

construção e sua tipologia de espaço defendia as atividades que eram desenvolvidas nesses 

espaços, contudo, nem sempre as condições criadas foram as mais desejáveis, sendo que 

algumas delas continham espaços exteriores desertos ou com pouca variação de elementos 

ou atividades tornando-as desinteressantes (Baptista, 2009). 

Dentro dos modelos  escolares mais expressivos, observa-se que o modelo de Forbel 

1817 o qual partia de princípios onde se pretendia promover o contacto com a natureza entre 

as crianças. Por sua vez o modelo do plano dos Centenários pretendia que a escala do edifício 

considera-se o tamanho da criança, a escola deveria ser aberta para o exterior, possuir 

mobilidade de equipamentos, começando nesta a altura a ser observada com um carácter de 

equipamento social para toda a comunidade. No entanto o espaço de recreio era 

maioritariamente desprovido de vegetação e vulgarmente constituído por saibro ou terra 

batida.  O modelo P3 procurava demonstrar a importância da aprendizagem nos primeiros 

anos de vida para o desenvolvimento futuro através da formalização do espaço, 

demonstrando a preocupação com a introdução de algumas áreas verdes pontualmente 

demarcadas com árvores. Apesar disto muitos dos espaços tornaram-se impermeáveis. Por 

sua vez o modelo Contemporâneo, demonstrou como uma das suas principais preocupações 

o aumento do espaço não letivo, prevendo ocupação deste com um valor de 75% em relação 

ao espaço letivo (Carvalho, 2012). 

 

O espaço de recreio na atualidade. 

Assistiu-se a uma mudança na urbanização e na escolarização, impulsionada pela 

migração do campo para a cidade. A construção horizontal foi transformada em vertical, os 

espaços verdes foram gradualmente diminuídos, e a escolarização familiar foi substituída por 

escolarização coletiva onde as crianças passaram a deslocar-se coletivamente e 

socializando-se fora da família com outros indivíduos. 

Esta transformação surgiu em grande parte com a 

revolução industrial gerando-se uma nova etapa 

civilizacional (Santos, 2004).  Desde a definição do 

edifício escolar sempre estiveram associados espaços 

próprios para a prática de recreio, espaços estes que 
Figura 3 Aspeto do recreio ao ar livre 
Fonte: CNCCR (s/d) 
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eram muitas vezes ao ar livre. Tendo a definição deste espaço aparecido associada durante 

algumas décadas a um logradouro (Silva, 2007, p. 6).  

Nos tempos atuais as escolas não são mais separadas por sexos como outrora, pois 

as escolas mistas levam a uma interação diferente no recreio, na qual as brincadeiras entre 

sexos já se podem cruzar (Figura 3).  

O espaço de jogo no período atual considera o espaço de recreio como algo 

importante. Deixou de ser o que outrora se pensou como algo “inútil ou inapropriado”. É agora 

visto como um produtor do desenvolvimento físico e potenciador do sistema cognitivo, 

interação social e emocional mais forte (Albuquerque, 2007). 

As atividades livres ou dirigidas durante o período de recreio, possuem um enorme 

potencial educativo e devem ser consideradas pelas escolas na elaboração da proposta 

pedagógica. Ressalva ainda que, os momentos de recreio livre são tempos fundamentais, são 

estes que permitem aumentar a capacidade de criatividade e o cultivo da intimidade dos 

alunos. “O professor deve observar de longe e trabalhar a contextualização do conteúdo nas 

suas aulas”. Contudo, toda esta reformulação da estrutura escolar/letiva tem vindo a diminuir 

desde dos anos 70 até os dias de hoje o período livre da criança, no qual perdeu cerca de 12 

horas semanais desde esse tempo. Esta redução inclui uma diminuição de 25% no jogo e 

uma diminuição de 50% nas atividades exteriores não estruturadas de acordo o estudo de 

Medicine (2009). 

Segundo Pereira & Neto (1997, p. 260), “as escolas portuguesas apresentam um 

espaço de recreio demasiado pobre. Estes espaços são escolhidos por catálogo, em que não 

existe uma participação e envolvimento dos atores” (crianças), sendo que a construção de 

projetos educativos para fazer espaços de jogo competentes e diversos não existe (Neto, 

2015). A comparação entre dois exemplos de espaços escolares; um português e um exemplo 

internacional (Figura 4;Figura 5) traduz as diferenças e as questões observadas de uma forma 

evidenciada por Carlos Neto nos seus discursos sobre o recreio nos espaços escolares. 

 

 

 
Figura 4 Exemplo escola Leesland 
Infant school (2006). Fonte:Foster, et 
al. (2006, p. 45) 

Figura 5 Escola básica- Malveira (2017) 
Fonte:http://aealucena.ccems.pt 
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2.2.1- Espaço de recreio escolar. 

Na definição da importância do espaço de recreio para a vida e desenvolvimento da 

criança, apura-se que todas as declarações sobre a criança enaltecem a importância do 

recreio e do brincar, tal como se pode observar nas seguintes definições: 

“Todos os Estados Partes incluídos na convenção dos direitos das crianças, 

como é o caso de Portugal, reconhecem o direito ao repouso e aos tempos livres que 

inclui nestes o direito a participar no jogo e atividades recreativas. As escolas têm 

uma grande responsabilidade pelo desempenho de forma eficaz destas funções, pois 

as crianças passam um grande número de horas nestas instituições”. (Convenção 

sobre os direitos das crianças, adotada em assembleia geral das Nações Unias em 20 de 

novembro de 1989 e retificada por Portugal em 21 de setembro de 1990). 

As Nações Unidas proclamaram através do artigo 31.1 da convenção dos direitos das 

crianças de 1959 o reconhecimento a este direito. 

A partir deste documento estabelece-se o ponto inicial para a necessidade e 

obrigatoriedade da criação de locais de lazer, recreação ou espaços de “ludicidade2”.  O 

recreio escolar passa assim a ser olhado como o local onde se mistura uma complexidade de 

riquezas que incutem nos seus pares lógicas de formação, estabelecendo relações de coesão 

e interação entre crianças, com a transmissão de conhecimentos culturais, onde abunda uma 

verdadeira cultura infantil (Silva, 2007, p. 6). Torna-se num momento importante na vida 

escolar do aluno, momento em que extravasam as suas energias, correm, brincam, 

conversam e jogam (Prates, 2010, p. 17). Cada vez mais, as crianças sentem-se limitadas 

nos espaços escolares para brincar, socializar (Lopes, 2006), pois na escola é o espaço de 

recreio que “garante o direito da criança a brincar” (Pereira, 2000, p. 23). O recreio é visto 

como o local próprio com horário fixo, calendário e decorrer de tempo. Tempo este não 

ocupado com atividades letivas, mas encaixando-se entre estas, que constituirá as 

necessidades individuais dos tempos livres das crianças (Silva, 2007), podendo decorrer em 

espaços físicos situados fora da sala de aula, podendo ser a céu aberto, cobertos ou no 

interior do edifício letivo (Lopes, et al., 2012). 

O recreio pode ainda ser visto como local que promove a criatividade, a improvisação, 

a recriação, a invenção do jogo e da brincadeira. É o tempo que a criança busca o prazer 

(Baptista, 2009, p. 30), é um espaço que tem que dar respostas a um vasto conjunto de 

necessidades: mobilização, repouso, segurança e aventura. É onde o desenvolvimento, a 

socialização, a aprendizagem e os jogos são permitidos, onde é passível manter contacto 

escolar com os pares, onde se escolhem amigos e jogos (Lopes, et al., 2012).  

                                                
2 Ato não restringente apenas ao jogo ou à brincadeira, mas inclui atividades que possibilitam momentos prazer, entrega ou a 

integração dos envolvidos. (ufrgs.br, s.d.) 
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Figura 6 Diagrama de sinónimo de espaços de recreio. 

No entanto, quando é visualizada a conceitualização do espaço de recreio pela 

UNICEF, esta representa-o como espaço arquitetónico, onde a localização e o projeto de 

construção não necessitam apenas de fornecer instalações físicas, promover boas 

pedagogias ou serem eficientes, devendo também abordar questões ambientais e promover 

a participação comunitária (UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância, 2011).  

Na conceção destes espaços devem ser tidos em conta todas as diferentes fases de 

evolução da criança, não devendo ser descoradas as características inerentes a cada grupo 

etário. Quando são proporcionados equipamentos fixos e móveis às crianças, assim como, 

espaços para atividades não programadas, considera-se diretamente que se está a permitir 

uma aprendizagem que enriquece o seu percurso auto formativo (Comité Português UNICEF, 

1984). Qualquer espaço serve como local para as crianças brincarem, mas nem sempre são 

sinónimo de qualidade, devido à carência de materiais diversificados ou de um planeamento 

cuidado e adequado (Mesquita, 2010). Na tentativa de corrigir e programar corretamente este 

planeamento nas últimas décadas do século XIX, todos os aspetos de ensino passaram a ser 

detalhadamente regulamentados, tendo como objetivo a criação de uma escola 

estandardizada e uniforme (Souza, 1999). Este foi um dos passos dados para criar um recreio 

que fosse sinónimo de: 
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2.2.3-Tipologias de espaços de recreio.  

Em 1904 Miller afirma que os jardins das escolas europeias eram mais avançados do 

que países dos Estados Unidos da América, exclamava que deveria de existir uma 

participação da construção do jardim pelos alunos. Porém, em 1940 muitos dos espaços de 

recreio eram desprovidos de qualquer jardim e muitas vezes com um padrão muito baixo de 

vegetação. O Education Act de 1944 estabeleceu os padrões mínimos para estes espaços 

identificando que deviam ser mantidos os elementos naturais. Estes identificavam-se por 

serem constituídos por um logradouro com as árvores pré-existentes e um campo de jogo, em 

zonas rurais mantinham a mesma linearidade em relação ao resto do espaço (Sousa, 2011). 

Considerando a necessidade de definir a constituição dos espaços ou a forma como 

estes podem ser agrupados tendo em vista a aceitação do projeto por todos os utilizadores, 

é necessário perceber quais as tipologias existentes assim como a forma como este espaço 

é utilizado diariamente, as atividades que neles são praticadas e as affordences3 passíveis de 

verificar. 

Alguns autores desenvolveram metodologias no sentido de identificarem tipologias de 

recreio que agrupassem estes espaços de acordo com a presença de elementos dominantes. 

Na Tabela 1 é possível observar a caracterização correspondente de tipologias de 

espaços de recreio segundo os diferentes autores. 

Tabela 1 Grelha de autores abordados e suas tipologias de espaço. 

                                                
3 - Affordance- termo empregue por J. Gibson (1966), referindo-se às propriedades significativas e funcionais do ambiente e as 
possibilidades de ação detetadas através da procura ativa, de acordo com a experiência e especificidade de cada criança. 

Tipologias de espaços de recreio descritas por diferentes autores. 

Frost & Kein (1979) 

Cruz (2013) 

 

Ribeiro (2013) 

Recreio tradicional 

Recreio designer 

Espaço de recreio aventura 

Recreio criativo 

Recreio interativo 

Odara Sá Fernandes (2006) Espaço como brinquedo 

Arranjo espacial  Fechado 

Aberto 

Semi-Aberto 

Tipo de brinquedos Tradicionais 

Contemporâneos 

Aventura 

Pátios e gênero das crianças 

Presença da natureza 
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O conceito exploratório da tipologia de recreio sugerida por Kishimoto (1998) e Santos 

(2001), (já anteriormente defendida por Chateau em 1987), identifica o equilíbrio entre as 

funções lúdicas e educativas, no qual através do jogo se apresentam possibilidades de ensino 

considerando diversos aspetos.  

A tipologia de Frost & Klein (1979) descreve uma das mais conhecidas tipologias de 

recreio, enquadrando este espaço em quatro categorias principais: espaço de recreio 

Tradicional, espaço de recreio Designer, espaço de recreio Aventura e espaço de recreio 

Criativo. Esta descrição foi posteriormente utilizada e aplicada por Cruz (2013) que as 

descreveu detalhadamente. Segundo Cruz (2013) alguns autores desenvolveram critérios e 

tipologias que agrupam o espaço de recreio de acordo com a presença de elementos 

dominantes na sua caracterização. Contudo, segundo o mesmo autor, o que existe são tipos 

de espaço que correspondem a cada forma, papel ou função no desenvolvimento da criança. 

Assim, Cruz (2013) descreve as diferentes tipologias da seguinte forma:  

 -Tradicional, este espaço é considerado monótono, transformando as escolas em 

locais pouco diferenciados, relativamente a outras tipologias. Neste espaço a presença de 

materiais e dispositivos fixos não permite às crianças atribuir funcionalidades diferentes 

daquelas que estão preparadas, não podendo transformá-lo naquilo que gostariam.  

 -Espaço de Recreio Designer, concebido por profissionais tais como arquitetos ou 

projetistas, a sua principal preocupação é estética. Funcionalidades pré-determinadas, as 

suas formas de conceção são inovadoras.  

-Espaço de Recreio Aventura, é um espaço centrado nas crianças, possibilita a 

realização de atividades ligadas à natureza e ao ambiente natural. Inclui elementos naturais 

como elementos orgânicos ou equipamentos de interação. 

-Espaço de Recreio Criativo, responsável pela combinação das várias características 

das tipologias anteriormente descritas. Espaço é esteticamente atraente onde as suas 

funcionalidades são adaptadas às necessidades das crianças (Cruz, 2013).   

Ribeiro (2013) utilizou uma caracterização muito semelhante à anteriormente descrita, 

contudo, foram adicionadas novas tipologias de espaços de recreio. Esta adição veio 

Friedrich Frobel (1782-1852) 

Adaptado por: Takahara 

Tezuka(1994-2006)  

Kindergarten Playground infinito 

Contato com Natureza 

Marques & Neto (s/d)  Recreio livre 

Recreio com supervisão 

Recreio com materiais 

Recreio com supervisão e materiais 

Prates (2010) Recreio lúdico 
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acrescentar aspetos que anteriormente não eram observados, e apareceram com a evolução 

ao longo do tempo. A linha do tempo trouxe evolução a estes espaços, nas quais as novas 

tipologias que até então ainda não eram enquadradas nas caracterizações anteriormente 

propostas. O aparecimento da tipologia de recreio interativo descreve uma união ou junção 

dos fatores dos jogos tradicionais com a tecnologia moderna.  

Adaptando as diferentes tipologias de espaços de recreio, formulou-se uma tabela de 

caraterização dos espaços existentes na atualidade baseada nos diferentes autores: 

Tabela 2 Quadro de caracterização das diferentes tipologias de espaços de recreio, segundo os 
ideais de Frost & Klein (1979), Adaptado de Cruz (2013) e Ribeiro (2013) 

Tipologias Caracterização Equipamentos 
Desenvolvimento 

de competências 
Carências 

Espaço de 

recreio 

Tradicional 

- Contém equipamentos 

de ginásio e 

equipamentos de 

parque infantil. 

- Contém pequenos 

jardins decorativos. 

- Escorregas, 

baloiços e estruturas 

para escalar, trepar, 

saltar e equilibrar. 

- Equipamentos em 

aço. 

- Físicas 

- Motoras 

- Espaços verdes 

limitados (limita a 

possibilidade de 

brincadeiras criativas) 

Espaço de 

Recreio 

Designer 

- Enfoque na 

componente estética. 

Incluem equipamentos e 

estruturas comerciais e 

naturais, com 

funcionalidades variadas 

- Equipamentos com 

grande variedade de 

funções. 

- Utilização de 

diversos tipos de 

materiais para a 

fabricação dos 

equipamentos. 

- Possibilita uma 

variada 

funcionalidade. 

- Limitadores quanto à 

inclusão de inputs das 

crianças e quanto à 

funcionalidade. 

- Funcionalidade pré-

determinada. 

- Espaços verdes 

limitados 

Espaço 

Recreio 

Aventura 

- Disponibiliza uma 

grande quantidade de 

materiais naturais para 

uso nas brincadeiras. 

- Grande abundância de 

espaços verdes 

- Materiais e 

estruturas naturais. 

 

- Utilização de pedras 

folhas ramos, 

troncos, terra, areia, 

água. 

- Desenvolvimento 

do imaginário e 

interação com os 

elementos. 

- Incentiva a 

criatividade.  

- Avaliação do risco e 

segurança. 

- Não oferece a 

aparência estética 

mais apelativa. 

Espaço de 

Recreio 

Criativo  

 

- Combinação entre os 

vários espaços 

anteriores. 

- Construído a partir de 

elementos comerciais 

existentes e outros 

elaborados com 

materiais reciclados. 

- Presença de espaços 

verdes. 

- Equipamentos de 

fabricação industrial. 

- Equipamentos em 

materiais reciclados, 

ou passíveis de 

reutilização. 

- Materiais naturais. 

- Favorece todo o 

tipo de brincadeiras e 

jogos, construção de 

brincadeiras mais ou 

menos estruturadas 

desenvolvidas em 

segurança. 

 

Espaços de 

recreio 

interativos 

(segundo 

Ribeiro 

2013) 

- Combinação entre os 

jogos tradicionais e a 

tecnologia moderna 

 

-Equipamentos 

eletrónicos 

- Promove a cultura 

de jogos ao ar livre 

- Estimulam o 

desenvolvimento 

motor e social 

- Não estimulam a 

imaginação da criança. 

- Jogos pré- definidos. 
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2.3- O espaço de recreio enquanto parceiro pedagógico no 

desenvolvimento e aprendizagem da criança. 

O espaço exterior é um meio diferente do ambiente de sala de aula, onde podem ser 

exploradas outras experiências, vivências, atividades e mobilidade que não é possível no 

espaço interior de sala de aula. 

O desenvolvimento das capacidades físico/motoras no espaço de recreio são 

associadas, não só ao bem-estar físico da criança, mas também ao sucesso académico e 

social. Através do ponto de vista motor a criança explora diversas formas de desenvolvimento. 

Este processo permite-lhe encontrar diferentes segmentos do corpo, limitações e 

possibilidades de movimento. 

Para a NAECS/SDE / (National Association of Early Childhood Specialists in State 

Departments of Education) as escolas devem atentar aos benefícios do jogo no recreio para 

o desenvolvimento. Descrevendo o jogo como: 

 

Figura 7 Diagrama adaptado dos diferentes estímulos de desenvolvimento através do jogo. Adaptado: 
National Association for the Education of Young Children (NAECS). 

 

Na descrição de cada domínio de desenvolvimento a NAEYC, (s/d), traça cada um dos 

benefícios; o desenvolvimento social; emocional; físico e cognitivo, decompondo-os da 

seguinte forma: 

- No domínio social as competências sociais mais significativas que se desenvolvem 

no espaço de recreio são: a cooperação, a partilha, a linguagem, o conflito e a resolução de 

problemas. Estas podem ser interpretadas e praticadas ativamente através de jogos de 

interação entre os pares, no exterior da sala de aula. 

Jogo

Reduz 
ansiedade 

de 
aprender

Desenvolve 
a perceção

Estimula a 
reação 

Aprendem 
a utilizar: 
mente, 
corpo e 
espírito
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descontração 
e a atividade

Desenvolve o 
Movimento
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- No desenvolvimento emocional/social, o recreio pode funcionar como forma de 

diminuir a ansiedade e auxiliar no papel de gestão de stress e adquirir autocontrolo. O 

desenvolvimento da amizade e o relacionamento com os companheiros criam-se com as 

interações sociais, as quais são aprofundadas no espaço de brincadeira livre. 

- No desenvolvimento físico, o recreio, oferece a oportunidade de movimento e 

participação de atividades físicas, gastando as energias excedentes acumuladas durante o 

período de sala de aula e controlando os fatores de risco. Através da brincadeira ativa e 

atividade física, tais como correr, escalar, saltar, perseguir, entre outras, as crianças 

aprendem e desenvolvem o domínio sobre esta capacidade. 

- No desenvolvimento cognitivo, as atividades cognitivas manifestam-se através 

imaginação e a criatividade em jogar, construir ou utilizar materiais soltos. Também estão 

incluídas a interação com elementos físicos de arquitetura e design, a utilização, observação 

e a interação com a natureza, a exploração do ambiente e participação em atividades 

imaginativas (Malone & Tranter, 2003) (National Association Early Childhood Specialists State 

Departments Education, 2001). Elas desenvolvem construções intelectuais e entendimentos 

congénitos através do toque, da manipulação e exploração do material que as rodeia. Os 

exemplos em que este sentido pode ser desenvolvido é através da exploração do contexto ao 

ar livre e inclui os elementos presentes no espaço, exemplos: 

-O parque infantil.  

 -Os elementos naturais: o vento, a terra, a água e as plantas; 

 -Elementos físicos: objetos, pavimentos, formas; 

 -Arquitetura: design, a forma, a cor, tipo de matérias-primas utilizadas; 

 -Matemática: Contagem, pontuação e forma; 

 -Linguagem: palavras, descrições, explicação e o uso do vocabulário (NAECS/SDE, 

2001). 

 

2.3.1- Interação com o espaço de recreio.  

  As faixas etárias compreendidas entre os 3 e os 10 anos abrangem o período de maior 

desenvolvimento das habilidades motoras, daí ser extremamente importante proporcionar 

espaços que estimulem estas habilidades. 

As habilidades motoras têm o seu período crítico de desenvolvimento, entre os 3 e os 

9/10 anos de idade, sendo que os anos seguintes constituem o período de evolução e 

maturação. 

Todos os fatores de desenvolvimento devem ser tidos em conta, e segundo essas 

necessidades Ribeiro (2013) adaptando de Burcartz (1994) sintetiza a forma como cada faixa 

etária necessita e desenvolve as competências (Figura 8). De modo a oferecer espaços de 
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jogo e recreio, as estratégias de planeamento devem passar pela forma de dimensionamento 

que cada faixa etária necessita de acordo com o seu estado de desenvolvimento. 

 
Figura 8 Organização dos espaços de jogo segundo as necessidades de desenvolvimento respetivas 
às faixas etárias. Adaptado: Ribeiro (2013). 

 

 

Crianças com necessidades educativas especiais.  

Existe uma particular atenção à adequação de espaços para as crianças com menos 

capacidades ou com capacidades limitativas no sistema motor ou percetivo. No planeamento 

do espaço de recreio deve ser sempre considerada a existência destes fatores no desenho e 

projeção do espaço no qual deve ser diretamente conjugado com os diferentes sistemas 

percetivos. Assim, o planeamento do espaço quando adequado ao sistema percetivo visual e 

auditivo, quer das crianças com necessidades especiais, quer as que usam plenamente as 

suas capacidades, beneficiam direta ou indiretamente dele (Silva, 2010).  

Este planeamento passa pela programação dos espaços escolares de forma a que: 

- Permita deslocar-se facilmente, tanto para entrar como para sair, facilitando o acesso aos 

equipamentos;  

- Ser organizado para garantir a acessibilidade e autonomia, evitando objetos ou obstáculos 

de forma a evitar acidentes; 

- Crie percursos olfativos ou espaços sensoriais permanentes que possam indicar o trajeto; 

- Conste ainda uma adaptação dos materiais e equipamentos didáticos; 

- Permita a utilização de objetos com linguagem braille ou de caracter sensitivo ao toque; 

- Permita o uso de equipamentos desportivos adaptados com sons; 

- Permita o uso de objetos ampliados; 

- Permita o uso de objetos com texturas ou relevos. (Ministério da Educação Departamento 

de Articulação e desenvolvimento dos sistemas de Ensino, 2007) 

 

 

Faixa 
etária 3 

aos 6 anos 

Faixa 
etária 6 
aos 10 
anos

- Espaços físicos, criativos cognitivos, sociais e livres  

- Espaços livres definidos e estruturados para jogos 

coletivos com a aproximação à faixa dos 10 anos. 

- Espaços de jogos criativos, cognitivos e sociais 
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2.4- Enquadramento Legal. 
 

Um espaço escolar organizado pode facilitar o desenvolvimento social, cultural e 

intelectual (Fedrizzi, 2002). Na infância adquirem-se atitudes e comportamentos que 

perduram pela vida toda, e por isso é necessário clarificar e contribuir para melhorar a 

segurança dos locais onde as crianças e os jovens passam maior parte do tempo, a escola, 

a casa e a comunidade.  

O parque escolar é muito diversificado, pois é o espelho da época em que cada edifício 

escolar foi construído apresentando hoje condicionalismos específicos e características 

próprias. No entanto, existem condições de segurança e salubridade, regras a que todos os 

estabelecimentos e crianças devem obedecer.  

Entre os anos de 2007 e 2010, através do programa Nacional de Requalificação da 

Rede Escolar foram feitas intervenções nas escolas dos vários níveis de ensino. Com o início 

numa nova fase do plano de reorganização da rede escolar, foram encerradas mais escolas, 

plano que teve início no período de 2005 a 2007. Este encerramento de escolas deve-se a 

uma reorganização do sistema de ensino e ao reordenamento da rede escolar, pela lógica de 

agrupamentos. Esse plano visava encerrar todas as escolas do primeiro ciclo com menos de 

10 alunos e posteriormente as escolas com menos de 20 alunos, abrindo-se uma vaga de 

agregações das escolas. Esta reorganização do sistema de ensino básico e educação pré-

escolar (Programa Centro Escolar) (Tabela 3), permitiu a recuperação ou construção de 

estabelecimentos de ensino e possibilitou a agregação de agrupamentos de diferentes níveis 

de ensino básico (Matthews, et al., 2008) .  

Tabela 3 Esquema da organização dos estabelecimentos de educação segundo a sua tipologia. 
Fonte: (Concelho Nacional de Educação, 2013). 

Sigla Antes de 2010 Após 2010 

JI Jardim de Infância JI- Jardim de Infância 

EB1 Escola Básica do 1º Ciclo 

EB- Escola Básica  

EB1,2 
Escola Básica do 1º Ciclo e 

2º Ciclo 

EB1/JI 
Escola Básica do 1º Ciclo 

com Jardim de Infância 

EB2 Escola Básica do 2º Ciclo 

EB2,3 
Escola Básica do 2º Ciclo e 

3º Ciclo 

EB3 Escola Básica do 3º Ciclo 

EBM 
Escola de Ensino Básico 

mediatizado 
EB- Escola básica 

EBS- Escola básica e 

secundária  

EBI Escola básica integrada Escola básica e secundária 

EBI/JI 
Escola básica integrada 

com jardim de infância 
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Na Tabela 4 observa-se os documentos legislativos em vigor à data deste estudo que 

afetam o espaço de recreio escolar. 

Tabela 4 Referências aos documentos legislativos que afetam o espaço de recreio escolar. 

Decreto-Lei  Função legislativa Descrição 

Nº100/03 

de 23/05 + 

Nº82/2004 

de 14/04 

 
Legislação de 

enquadramento 

Aprova o regulamento das condições técnicas e de 

segurança a observar na conceção e manutenção de 

balizas de Futebol, Andebol, de Hóquei, de Pólo Aquático 

e dos Equipamentos de Basquetebol existentes nas 

instalações desportivas de uso público. 

2º 
Alteração ao decreto 

100/03 
Relativo às condições de contrato do seguro civil (artº 11) 

Portaria nº  

379/98    de 

02/07 

 
Legislação de 

enquadramento 

Lista de normativas aplicáveis à conceção e fabrico dos 

equipamentos e superfícies de impacto destinados a 

espaços de jogo e recreio.  

Portaria nº  

506/98    de 

10/08 

 
Legislação de 

enquadramento 
Emissão de certificados de conformidade. 

Nº163/2006 

de08/08 
 Decreto-Lei 

Aprova a definição das condições de acessibilidade a 

satisfazer no projeto e na construção de espaços 

públicos, equipamentos coletivos e edifícios públicos e 

habitacionais. 

Nº203/2015 

de 17/07 
 Decreto-Lei 

Aprova o regulamento que estabelece as condições de 

segurança a observar na localização, implantação, 

conceção e organização funcional dos espaços de jogo 

e recreio, respetivo equipamento e superfícies de 

impacto. 

NP EN 

1176-1  

Parte 

1 

Normas sobre parques 

infantis do Instituto 

Português da Qualidade 

Requisitos gerais de segurança e métodos de ensaio 

NP EN 

1176-2 

Parte 

2 

Requisitos específicos de segurança específicos 

adicionais e métodos de ensaio para Baloiços 

NP EN 

1176-3 

Parte 

3 

Requisitos de segurança específicos adicionais e 

métodos de ensaio para escorregas. 

NP EN 

1176-4 

Parte 

4 

Requisitos de segurança específicos adicionais e 

métodos de ensaio para Teleféricos. 

NP EN 

1176-5 

Parte 

5 

Requisitos de segurança específicos adicionais e 

métodos de ensaio para Carrosséis. 

NP EN 

1176-6 

Parte 

6 

Requisitos de segurança específicos adicionais e 

métodos de ensaio para oscilantes. 

NP EN 

1176-7 

Parte 

7 

Guia de instalação, inspeção, manutenção e 

funcionamento  

NP EN 

1177 

Parte 

8 

Superfícies amortecedoras de impacto para espaços de 

jogo e recreio-Requisitos de segurança e métodos de 

ensaio.   

Despacho 

conjunto nº 

268/97 de 

21/08 

II 

Serie 
Despacho conjunto 

Define os princípios pedagógicos, organizacionais e 

medidas de segurança a que deve obedecer o 

equipamento utilizado nos diversos estabelecimentos de 

educação da pré-escola 

Nº82/92 de 

9/12 
 

Orientações e vigilância 

nos recreios do ensino 

básico. 

DGEBS define como deviam ser entendidos os tempos 

de recreio. Estabelece a organização e gestão dos 

tempos de recreio 
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2.5- Planeamento e projeto do espaço de recreio.  

2.5.1- Organização e articulação dos espaços de recreio. 
 

Os espaços de recreio devem ser providos de instalações, de equipamentos e de 

supervisão. Estes elementos devem ser instituídos de modo a que o recreio seja uma 

experiência “segura”, divertida e produtiva para a criança (Carvalho, 2011). Não há dúvidas 

de que as crianças podem aprender coisas diferentes durante os intervalos das que aprendem 

no interior da sala (Mesquita, 2010). Isto exige que a organização do espaço seja 

cuidadosamente pensada, no qual os equipamentos, materiais e espaços devem 

corresponder às necessidades intrínsecas de cada faixa etária, sexo e enquadramento 

geográfico (Carvalho, 2011, p. 5) 

Segundo o estudo de Liempd (1999), os espaços de recreio deveriam ser projetados 

para oferecer uma área maior do que 6m2 por aluno, considerando que em espaços menores 

não poderiam brincar livremente. Embora esta delimitação mínima de espaço deva ser 

considerada, o tamanho não é o único elemento que deverá ser delineado, sendo necessário 

verificar também a geometria. A divisão de áreas grandes em áreas menores ou a sua 

combinação, cria diferentes qualidades e estruturas de ligação com os alunos, favorecendo 

sensações diferentes. A existência de atividades variadas facilita brincadeiras mais 

diversificadas (Fernandes, 2006). 

 

2.5.2- Enquadramento 
 

 Os critérios base devem estar definidos no planeamento do espaço desde o início, 

visto que, ao serem bem analisados e acautelados evitam conflitos futuros.  

Partindo desse princípio, existem também vantagens e benefícios, quer de natureza 

educativa, cultural, social e financeira na partilha de recursos e espaços entre as diversas 

instituições educativas (Escolas, cresces, ATL). Posto isto, deve ser estabelecido uma relação 

de proximidade ou coexistência entre duas ou mais instituições educativas (Centro Escolar, 

S/D).  

No planeamento da implantação e construção do espaço escolar devem ser seguidos 

uma série de constrangimentos e referenciais técnicos identificados pelo Ministério da 

Educação (2015), onde se identificam os principais referenciais nas instalações escolares, 

não devendo existir barreiras que impeçam a sua utilização por pessoas de mobilidade 

reduzida ou condicionada dificultando o acesso a qualquer espaço ou equipamento do recreio. 

A implantação do edifício deve prever e evitar o excesso de calor no verão e aproveitar 

o sol no inverno sendo a sua implanta repercutida na orientação do recreio. A implantação 
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deve atender aos aspetos de orientação geográfica e conceção volumétrica do edifício para 

não criar locais inóspitos. Os pátios ou recreios devem conter um pavimento uniforme e 

regular e estar livres de objetos, elementos naturais ou construídos que ponham em risco a 

segurança dos alunos. O recreio exterior deve ser constituído por zonas interligadas que 

possibilitem atividades distintas. O recinto escolar deve ser vedado de forma eficaz, mas sem 

recorrer a elementos demasiado agressivos. Os elementos de delimitado de forma eficaz 

devendo garantir transparência visual e afastamento à delimitação. Deve ainda ser acautelado 

a ausência de árvores para evitar a transposição a sua transposição (Centro Escolar, S/D). 

 

2.5.3- Ambientes naturais/ espaço de natureza. 
 

A presença da natureza no espaço de recreio pode ser incluída de diferentes formas, 

exemplo são as zonas de vegetação onde podem ser incluídos vários estratos de vegetação, 

quer sejam vegetação herbácea, sub-arbustiva, arbustiva, sub-arbóreo, ou arbórea, 

permitindo o enquadramento de zonas de sombra ou sol (Figura 9). A instalação destas áreas 

com diferentes extratos pode prevenir as grandes amplitudes térmicas e ajudar na 

manutenção do microclima local.  

Estes fatores são importantes para tornar o ambiente circundante mais confortável 

(Sousa, 2011, pp. 41,42).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Caracterização do espaço de recreio quanto às necessidades de sombreamento 
relativamente à sua função. Segundo: Manual projeto arquitetura paisagista, Parque escolar (Barreto, 
et al., 2009). 

 

Para Roussou (Rousseu, 1990, p. 31) “a melhor escola é a sombra de uma árvore”. 

Sendo que um dos elementos que pode favorecer a qualidade destes espaços é a existência 

de Natureza, peça importante na criação de oportunidades de aprendizagem.  

Segundo a UNICEF (2011), existe uma múltipla diversidade de atividades possíveis 

para uma zona de recreio. Das atividades possíveis de praticar são exemplos: a interação 

com os espaços e elementos existentes e o jogo. Dentro destas podemos encontrar diversas 

Espaço cultural 

Meia sombra 

Área de 

enquadramento  

Sol/Sombra 

Entrada 

Meia sombra 

Zona multidesportiva 

Sol 

Recreio informal 

Sombra 



 
 

21 
 

affordances como: brincar com a terra, deslizar, utilizar utensílios ou objetos de bricolage, 

atividades de raciocínio, descoberta da natureza, vegetação ou animais, estabelecer relações 

programadas quer individuais, entre si ou com os adultos (UNICEF, 1984).  

 Os espaços de natureza podem ser inseridos nos espaços escolares, podendo ser 

representados de diversas formas quer pela manipulação das folhas, arbustos, flores, terra, 

pedras entre outros, ou também através da presença da fauna, produzindo diferentes tipos de 

estímulo exemplos na tabela 5.  

Tabela 5 Estímulos produzidos por cada elemento segundo: Carreira  (2016, pp. 45-48). 

Elemento Estímulo 

Água Sensorial 

Espaço relvado Jogos informais e atividade física 

Prado Estímulo cognitivo 

Pedras troncos pneus Atividade física  

Estímulo cognitivo 

 

Hortas 

Dentro dos espaços de natureza podemos também encontrar hortas pedagógicas. 

Nestes espaços podem ter contacto com os atos de semear, regar, plantar e colher, para além 

do contanto com a flora (Figura 10 e 11), tornando-se assim um espaço com forte caracter 

pedagógico.  

  

As hortas trazem à escola benefícios, sendo que a manutenção da horta e jardim, 

promove o desenvolvimento do aluno de uma forma transversal e interdisciplinar (Figura 10). 

Incentiva o convívio e respeito à natureza, os cuidados e hábitos de higiene e o trabalho em 

equipa. Para além destes benefícios é possível o cultivo de hortaliças, ervas, ou frutas, 

instigando assim a criança ao consumo de alimentos saúdaveis e com a possibilidade de 

intruduzir os mesmos na alimentação (Figura 11). Atualmente existe uma enorme 

potencialidade de criação de espaços de cultivo, quer sejam em vasos, floreiras, ou até em 

Figura 10 Horta pedagógica 
escolar. 
Fonte:cm-cascais 

 

Figura 11 Representação de uma 
horta cuidada pelos alunos em espaço 
escolar. Fonte: CEDAC 

Figura 12 Construção de 
horta pedagógica pelos 
alunos Fonte: atorre 
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muros ou paredes verticais, para estabelecer a oportunidade de produzir jardins ou hortas 

produtivas (Comunidade Educativa CEDAC, 2013).  

 

Presença de Animais 

A existência de animais também constitui parte da presença dos elementos de 

natureza no espaço escolar. A referência à existência de animais no espaço escolar, 

localizados em meio urbano no espaço escolar é praticamente inexistente, expeto quando 

falamos de animais de guarda presos, assim como a presença pontual de animais domésticos.  

Paralelamente à presença de animais domesticados é possível encontrar a fauna que está 

associada aos espaços verdes que podem ocorrer no ecossistema criado (Cruz, 2013). 

 

Volumetria de terreno e modelação de vegetação. 

A modelação do recreio da escolar pode ser observada de duas formas, a modelação 

física do terreno, e a modelação do espaço através do uso de vegetação. Na primeira a 

modelação física do terreno através da topografia, expressa como inclinação ou rugosidade, 

fornece, diversidades no desempenho de atividades (Fjørtoft, 2011). A modelação pode ser 

efetuada de várias formas: desníveis, patamares, elevações, subpressões ou então a 

utilização de superfícies planas. A utilização destas superfícies planas quando conjugadas 

com cobertura relvada ou prado, oferece espaços de jogo, socialização e fantasia, propiciando 

as affordances (rolar, rastejar, saltar, balancear, jogar à bola e correr). 

Na segunda a modelação através da vegetação utilizada, pode também ser uma forma 

para a divisão de espaços, criando enquadramentos visuais ou diminuir a escala entre o 

edifício e a criança (Figura 13). Os jogos de vegetação constituídos por uma mistura de 

espécies, oferecem uma oportunidade de recreação social na qual as crianças se escondem. 

Conjugado com a presença de árvores adequadas para escalada, a modelação oferece ainda 

uma oportunidade para estas se baloiçarem, saltarem ou até mesmo escalarem (Figura 14) 

(Fjørtoft, 2011). 

 

Figura 13 Recreio escolar com modelação 
Fonte: play-scapes.com 

Figura 14 Recreio escolar com modelação 
Fonte: play-scapes.com 
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2.5.4- Estruturas construídas e Equipamentos 

A disponibilidade, a quantidade e até mesmo o tipo de objetos ou equipamentos são 

fatores que influenciam as interações. Quanto menor for a quantidade de objetos disponíveis, 

maior a tendência de as crianças lutar entre si para a permanência nos objetos ou atividades. 

No entanto, a grande quantidade de objetos leva ao distanciamento das crianças acabando 

estas por brincar sozinhas (Gilmartin, 1998). 

  Para além da quantidade de objetos, o tipo de objetos presentes também é um aspeto 

importante a ser analisado. As zonas de recreio exterior devem conter os materiais o mais 

diversificadamente possíveis e suscetíveis de transformação. A UNICEF (1984) descreve 

diversos tipos de materiais que deverão estar presentes.  

O mobiliário é visto como uma peça que compõe o ambiente ou a peça que transforma 

o ambiente. A transformação tecnológica levou a criação e ao aparecimento de diferentes 

tipos de materiais, de formas e de novos designs no mobiliário escolar (Vieira, s.d.). Estes 

elementos são constituintes do espaço de socialização, podendo ser construídos de pedra, 

betão, madeira, plástico, ferro ou até mesmo de materiais orgânicos. Exemplo disso são: 

bancos, pilaretes, estruturas de ensombramento, relógios, suportes e até mesas, os 

bebedouros ou papeleiras funcionam como elementos passivos no espaço de recreio (Sousa, 

2011). 

 

Estruturas Construídas, prolongamento da área verde. 

Dentro das estruturas construídas, podemos encontrar estruturas de suporte para a 

instalação como espécies vegetais, que contribuam para o aumento do mosaico dinâmico das 

manchas verdes (vegetação). Estas estruturas podem ser utilizadas em complementaridade 

com os espaços verdes que constituem a escola, aumentando a área verde escolar. A 

utilização de paredes verdes (ou verticais) (Figura 15), canteiros fixos/móveis (nos quais 

podem ser fomentados a reutilização de materiais) são duas das várias formas que podem 

ser encontradas para a criação de novos espaços verdes (Figura 16). Estas tipologias de 

estruturas podem também ser utilizadas em “substituição” aos espaços verdes tradicionais. 

Aplicadas assim, em escolas que possuem espaços exteriores muito reduzidos e/ou locais 

onde muitas vezes é impossível a instalação de hortas ou espaços verdes de outra forma. 

 

 

 

 
 

Figura 16 Canteiro de flores 
(reutilização de materiais). 
Fonte: eefpvendelinowiemes.blogspot.pt 

Figura 15 Parede vertical com 
produção de plantas aromáticas. 
Fonte: atorre 
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Equipamentos Fixos (Infantis) 

Estes tipos de estruturas são muito populares nas áreas de jogo e nos parques infantis. 

As estruturas fixas como as macroestruturas (escorregas, baloiços) são importantes pois 

permitem que criança desenvolva o sistema motor e sensorial através de novas experiências 

e da interação (Carreira, 2016). A utilização deste equipamento lúdico no espaço deve ser 

observada de forma individual, pois cada equipamento está afeto a uma faixa etária e 

direcionados ao desenvolvimento de determinados sistemas da psicomotricidade.  

Estes equipamentos podem ser enquadrados em equipamentos sensoriais, 

equipamentos de representação estática, equipamentos de criação de intimidade, e 

equipamentos estimuladores de atividade física (Ribeiro, 2013).  

Sobre os equipamentos infantis são observadas as seguintes normas regulamentares 

afetas a este tipo de equipamentos (normativas NP EN1176-2 a NP EN1176-7). 

 

Espaços desportivos: 

Os campos de jogos formais, são bastante utilizados e procurados no recreio escolar. 

Estes espaços podem sobrepor várias modalidades desportivas. Tendo por preferência 

cumprir as medidas standard estipuladas para cada modalidade (Sousa, 2011), estes espaços 

são ricos no tipo de affordances possíveis de proporcionar. 

Sobre os espaços desportivos devem ser observados os seguintes documentos 

regulamentares (DL.100/2013 e DL.82/2004). 

 

Pavimento e superfícies de impacto  

No que respeita ao pavimento, existem diversos materiais que podem ser escolhidos 

para revestir o solo, sejam eles materiais naturais ou materiais sintéticos. Contudo, a escolha 

condiciona-se sobretudo ao tipo de dureza de materiais e a abrasividade que estes 

proporcionam. Nos materiais naturais podemos encontrar uma enorme “paleta” de escolha, 

quer seja na utilização de materiais mais duros, como é o caso do granito, do calcário ou da 

utilização de areias, saibros, areão, aparas de madeira e casca de árvores. Nos pisos 

sintéticos podemos encontrar agregados de borracha oferecendo a possibilidade de construir 

modelações ou desenhos (Carreira, 2016).  

De modo a transmitir a importância deste tipo de jogos e pisos observam-se alguns 

tipos de brincadeiras ou jogos possíveis de ser instalados nos pavimentos (Figura 17) 

(Carvalho, 2011).  Estes podem contribuir para a promoção das habilidades de locomoção, 

equilíbrio dinâmico, noção de contagem e lógica, promoção do sentido de cooperação e 

reação. 
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Caracol Formas 
geométricas 

Os quatro 
cantinhos 

A Cobra Pavimento com 
modelação 3d 

Figura 17 Exemplo de jogos no pavimento Adaptado:(Carvalho, 2011) 

A utilização destes materiais deve respeitar as disposições legais regulamentadas, 

devendo para isso ser considerada as normas de conformidade (EN1177 e EN1176-1). 

 

2.6- Indicadores de avaliação do espaço de recreio dos 3 aos 

10 anos 

Para avaliar de maneira abrangente a contribuição dos espaços de recreio para a 

qualidade de vida das crianças, apresenta-se um conjunto de indicadores que integrados, 

possam fornecer dados sobre as diversas variáveis do sistema de espaços de recreio. Esta 

análise não é efetuada de forma linear, tornando-se uma conjugação de vários fatores e 

atribuições.  

 Na discussão e aprimoramento dos indicadores, é necessário compreender quais são 

os aspetos por estes abordados. Decorrente da análise, Fontes & Shimbo (s.d.) assinala um 

o primeiro indicador o “Índice de Espaços Livres (m2/hab)”, no qual pode ser traduzido em 

m2/aluno, no recreio escolar. Este indicador pretende relacionar o espaço livre com o número 

de utilizadores propostos para a escola. Outro indicador que pode ser adaptado é o “Índice 

de Áreas Verdes (m2/aluno)”, relacionando a quantidade de área verde plantada com o 

número de alunos (Fernandes, 2012). 

Existe também a necessidade de considerar a gestão de qualquer espaço escolar, que 

requer a atenção e uma manutenção permanente, através do contributo dos professores 

envolvidos, dos encarregados de educação, dos funcionários e das autarquias. Para que as 

disfunções sejam minimizadas é necessário aprofundar o conhecimento e sinalizá-las, através 

do reconhecimento da conceção da paisagem, da organização e da articulação do espaço 

escolar.   

É essencial na elaboração de um projeto de espaço exterior conhecer os elementos 

que o constituem, incluindo as suas condicionantes. O levantamento e caracterização do 

espaço existente é importante para promover uma interligação da malha urbana, da 

continuidade ecológica e cultural, a sustentabilidade do espaço, a estimulação dos elementos 

físicos e sociais e a interação da criança. 

Para avaliar e caracterizar este espaço de recreio observamos várias referências 

quanto à apresentação de instrumentos avaliados. Merecem destaque o estudo sobre 
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espaços de jogo e recreio e a aferição da legislação (APSI, 2005) e o modelo de planeamento 

do Project for Public Spaces (PPS), onde se faz referência a indicadores para o planeamento 

de espaços públicos. Pode ainda referir-se ao nível da elaboração de instrumentos os 

métodos apresentados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro/Faculdade de Arquitetura 

e Urbanismo (Rheingantz, et al., 2009) e pela School Grounds as Sities for Learning (Malone 

& Tranter, 2003). 

 

2.7- Parâmetros quantitativos e qualitativos a ter em conta no 
planeamento do projeto do recreio escolar. 
 

Na determinação dos objetivos alcançados a avaliação de resultados indica quais as 

mudanças que resultarão, através dos inputs.  Estas mudanças interventivas influenciam o 

conhecimento, as atitudes, os comportamentos dos alunos ou dos trabalhadores das escolas, 

ou até mesmo membros da comunidade associada ao meio escolar. 

Os indicadores e parâmetros podem incluir informações a serem transferidos numa 

ferramenta de avaliação, para a criação de ambientes onde existam as condições ideais para 

a aprendizagem da criança e do seu desenvolvimento cognitivo, social e psicológico. A 

utilização destes indicadores apresenta várias vantagens entre as quais: 

- A possibilidade de determinar a eficácia por comparação dos resultados reais com 

as metas. A avaliação pode servir como indicador padrão (ODM/EPT)4, nas escolas amigas 

da criança para demonstrar que a educação cumpre o que promete e para uma educação 

básica de qualidade para todas as crianças. 

 - A relação custo-eficiência necessária para produzir resultados acertados nas escolas. 

Esta informação traduz a importância da sequência de atividades e da iniciativa para construir 

espaços de aprendizagem. 

 - Acessos a resultados não discriminatórios para as crianças, independentemente do 

sexo, cor, classe social ou religião. Os resultados tentam eliminar as disparidades entre a rede 

(Comunidade Educativa CEDAC, 2013).   

O ponto de partida pode ser dado pela observação dos indicadores de planeamento 

de espaços coletivos apresentados pela DGPTDU em 2002. Esta instituição criou critérios do 

seu ponto de vista válidos para a programação deste tipo de espaços coletivos. Ao observar 

estes indicadores podemos observar parâmetros de irradiação, área de influência, população 

base, parâmetros de dimensionamento e critérios de localização, quer para espaços que 

                                                
4 (ODM)-Objetivos de Desenvolvimento do Milénio; EPT- Escola Para Todos (UNICEF, Fundo das Nações 

Unidas para a Infância, 2011) 
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abrangem crianças dos 3 aos 5 anos, espaços dos 5 aos 10 anos de idade (Tabela 7), ou 

ambos(Tabela 6). 

Tabela 6 Planeamento de estabelecimentos de ensino: Jardim de infância e Ensino Básico (Faixa 
etária dos: 3-9 anos) Fonte: DGOTDU 2002 

 Indicador Parâmetro  Notas 

Irradiação Preferencial: 15 minutos a pé Nível de irradiação 

para crianças do JI. Transporte público: 20 minutos. 

Preferencial: Até 1 km ou 15 minutos a pé Nível de irradiação 

Para crianças do  

1ºCiclo 

Máxima: Até 1.5km ou 30 minutos a pé 

Transporte público: 40 minutos. 

População 

abrangente 

Mínimo Máximo A uma escola 

integrada estão 

associados tantos 

valores de população a 

escolarizar quanto os 

níveis de educação e 

ensino que integra 

Pop. Base: 900 hab. / 

Nº de crianças: 20 

Pop. Base: 3600 hab./ Nº 

de crianças: 150 

Cálculo médio de 

alunos por escola 

Uma sala de atividade por educador Não devem ser 

excedidas por nível de 

ensino as capacidades 

e lotação máxima 

indicadas: 

- 3 Salas de atividades 

para a educação pré-

escolar. 

-12 salas para o 1º 

ciclo do ensino básico. 

Número de alunos 

sala: 

Mínimo de: 20 alunos 

Máximo de: 25 alunos 

Referência 

média de 

alunos por 

turma 

Ref. Salas Alunos 

EB1+JI 3 (2+1) 75 (30+25) 

EB1+JI 6 (4+2) 150 (100+50) 

EB1+JI 7 (4+3) 175 (100+75) 

EB1+JI 11 (8+3) 275 (200+75)  

EB1+JI 15 (12+3) 375 (300+75) 

Dimensionamento Área bruta de 

construção 

5.5 m2/criança AB- Área Bruta 

AO- Área ocupada, 

incluindo campos de 

jogos recreio coberto 

Área de terreno  18 m2/criança 

Área bruta de terreno AB AO Terr/Al. 

460 1700 22.6 

860 2700 18 

1500 3100 17.7 

1960 5300 14.2 

Localização na 

envolvente urbana 

Inserção no meio urbano Por regra cada escola 

não deve situar-se na 

área de influência de 

escolas sub-utilizadas 

e em bom estado de 

conservação com os 

mesmos níveis de 

ensino. 

  

Proximidade e articulação entre os vários 

equipamentos públicos (jardins, parques etc) 

Segurança nos percursos e zonas de acesso 

Proximidade entre escolas e residências 

Acesso a rede de transportes públicos 

Boas condições ambientais 

Acesso a rede  

Terreno com declives suaves  

Boas condições de salubridade (exposição solar, 

e vendos dominantes) 

Incompatibilidades  Vizinhança insalubre  

Atravessamentos por linhas aéreas de transporte 

de energia elétrica.  
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Tabela 7 Planeamento de estabelecimentos de ensino Básico do 1º Ciclo (Faixa etária dos: 6-9 anos) 
Fonte: DGOTDU 2002. 

 Indicador Parâmetro  Notas 

Irradiação Preferencial: Até 1 km ou 15 minutos a pé  

Máxima: Até 1.5km ou 30 minutos a pé 

Transporte público: 40 minutos. 

Proximidade Percursos escola – 

residência a pé: 

Distâncias preferenciais 

de até 1km ou 15 

minutos 

 

Distância Máxima 

aceitável: Até 1,5 km ou 

30 minutos  

Percursos de 

Transporte público: 

Distancias até 40 

minutos de transporte 

População abrangente Mínimo Máximo  

Pop. Base: 2000 

hab. / Pop. 

escolarizar:80 al. (4 

turmas) 

Pop. Base:4500 hab./ 

Pop a escolarizar :300 

alunos (12 turmas) 

Cálculo médio de 

alunos por escola 

Funcionamento em turno único Capacidade Média 

das escolas não 

deve ser inferior a 

quatro turmas nem 

superior a doze 

turmas. 

Não é aconselhável a 

programação de uma 

escola apenas para o 

1º ciclo devendo ser 

integrada com 

jardim-de-infância,ou 

com o ensino 

subsequente. 

Número de alunos 

sala: 

20 a 25 alunos/sala 

Referência média de 

alunos por turma 

Turmas Alunos 

4 100 

6 150 

8 200 

12 300 

Dimensionamento Área bruta de 

construção 

6,2 m2/aluno AB- Área Bruta 

AO- Área ocupada 

incluindo campos de 

jogos recreio coberto 

Área de terreno  28 m2/aluno 

Área bruta de 

terreno 

AB AO Terr/Al. 

640 2200 22,0 

930 2700 18 

1220 3300 14,7 

Localização na 

envolvente urbana 

Inserção no meio urbano, com proximidade a 

jardins públicos 

As escolas devem 

estar articuladas com 

outros 

estabelecimentos  

Segurança nos percursos e zonas de acesso 

Proximidade entre escolas e residências 

Boas condições ambientais 

Acesso a rede  

Terreno com declives suaves  

Incompatibilidades  Vizinhança insalubre  

Atravessamentos por linhas aéreas de 

transporte de energia elétrica.  
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2.8- Projeto participativo, direito das crianças e suas implicações. 
 

A criança enquanto participante de pesquisa tem competência de expressar o seu 

entendimento a respeito das suas vivências. No espaço escolar é frequentemente abafada 

por uma cultura de silêncio, em que não têm voz (Denzin, 2014). 

(… garantem à criança o direito de exprimir livremente a sua opinião sobre as 

questões que lhe respeitam, sendo devidamente tomas em consideração as opiniões 

das crianças…)  Convenção dos Direitos das crianças art.12 

A importância da participação da criança no percurso da vida é importante para o 

mecanismo de formação. “A criança considerada como alguém com identidade própria 

dispõem do estatuto de participação considerado pela sociedade como sujeito de direitos” 

(Saraiva, 2010, p. 67), sendo que a necessidade de habilitar as crianças a moldar as 

comunidades urbanas em que se inserem se tornou relevante. Num período em que 

aparentemente os jovens são vistos cada vez mais distantes da natureza e até mesmo do 

envolvimento com atividade física, importa despertar a participação nas decisões que afetam 

a qualidade de vida (Fernando & Pascale, 2015).   

Compreender a criança, nem como sujeito nem como objeto, mas como participante 

(woodhed &Fulkner,2000), “assim como, atentar a participação destas no espaço público 

obriga a ter em conta a influência das estruturas que as envolvem” (Sarmento, et al., 2007, p. 

9). 

 

Participação da criança no projeto e implicações. 

 Quando o arquiteto projeta o espaço segundo ideais de estética e função, falha no 

essencial dado que quando falamos de espaços para crianças a função é ainda mais 

importante, pois é por esta que as crianças avaliam o espaço.  É necessário ouvir os 

utilizadores do espaço, para dessa forma determinar as necessidades, espectativas e 

problemas inerentes a cada local ou ambiente. A participação da criança é assim o elemento 

que traz mais vantagens para ela, garantindo que as necessidades serão satisfeitas, 

repercutindo-se numa atitude de proteção e relacionamento com essas áreas através da 

cooperação (Acar, 2013).  

No entanto o processo de participação da criança não é totalmente facilitada, nem 

rápido nem da forma como fica disponível para a ser utilizado. Pois envolver as crianças na 

atividade de participação é necessário o consentimento dos pais ou encarregados de 

educação. Outro dos problemas que pode advir da pesquisa participativa é o envolvimento 

dos sentimentos emocionais, que podem influenciar determinadas opiniões. 
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Como o desafio de ouvir as crianças envolve a busca das várias formas de as ouvir, 

explorando múltiplas linguagens com o objetivo de conhecer o seu ponto de vista (Denzin, 

2014, pp. 25-29). 

O envolvimento das crianças nos processos de criação de espaços exteriores pode 

ser observado por diferentes metodologias. Contudo como pressuposto do acordo de estágio 

com o instituto onde este trabalho foi realizado o mesmo compreende a aplicação do modelo 

proposto pelo projeto MariaAna (ICC).  

 

2.9- Método de planeamento para conceção de espaços de 
recreio- MariaAna-Pequenas Construtoras. 
 

O método de planeamento para a conceção de espaços assenta na metodologia 

MariaAna (do Instituto a Criança na Cidade). A mesma é descrita em quatro etapas distintas 

(Figura 18):  

 

 

Figura 18 Organograma método de planeamento MariaAna (ICC). 

 

2.9.1- Modelo de diagnóstico MariaAna- Pequenas 
Construtoras(ICC).  
 

A metodologia de diagnóstico MariaAna (ICC), inserida na fase 01 (análise da situação 

atual), assenta numa abordagem multimétodo, de natureza qualitativa e quantitativa e na 

coleta de dados de forma a corrigir os desvios conducentes às técnicas utilizadas em cada 

método. O modelo tem como objetivo a compreensão da performance ocupacional e 

organizacional do espaço, bem como, os anseios e expetativas dos usuários dos mesmos, 

através da complementação das informações resultantes. 

O modelo de diagnóstico desta metodologia encontra-se apresentado no segundo 

momento -Identificação das problemáticas e potencialidades da fase (01- Análise da situação 

atual). Este modelo distingue-se por apresentar dois tipos de diagnósticos: diagnósticos 

participativos e diagnósticos técnicos (Figura 19). 
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Figura 19 Organigrama de organização da metodologia de diagnóstico MariaAna(ICC). 

 

Os Diagnósticos participativos, têm o objetivo de aferir e identificar as necessidades e 

expetativas das crianças relativamente ao espaço de recreio da escola, enquanto espaço 

lúdico, através da participação das crianças. As ferramentas a aplicar são:  

 

 

 

 

O Questionário advoga várias temáticas: o espaço cidade, a rua e o recreio em contexto 

escolar. No seguinte quadro é possível observar o conteúdo e objetivos intrínsecos em cada 

bloco, uma vez que têm objetivos distintos. 

 

 

Questionários Desenhos Biomapa
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Tabela 8 Explanação dos objetivos intrínsecos dos questionários. Fonte: Instituto a Criança na Cidade 
 

Desenhos:  

O desenho é um meio de comunicação que se desenvolve num processo de 

construção aberta, onde deve existir uma estimulação da criança com um passeio pelo 

espaço. Deparando-se com as potencialidades e as fragilidades do mesmo, constitui um 

estímulo necessário para o lançamento da motivação para responder à realidade do recreio 

e propor o recreio do seu sonho (Figura 20). A 

projeção do desenho no papel descreve um 

discurso criado pelo seu pensamento, que nos 

permite posteriormente procurar e identificar os 

valores simbólicos que aí estão projetados. Este 

elemento (Figura 21), assenta como base que 

serve como guia de orientação para a 

representação.  

 

Figura 21 Base para desenho Fonte:ICC 

Blocos 
Identificação do conteúdo 
abordado 

Objetivos 

Bloco 1 Identificação sociofamiliar 
Visa caracterizar o agregado 
familiar 

Bloco 2 
Identificação e caracterização das rotinas 
diárias 

Visa caracterizar as rotinas diárias 

Bloco 3 
Identificação e perceção dos espaços de 
jogo e recreio na cidade. 

Visa identificar a imagem dos 
espaços de jogo e recreio em 
contexto cidade 

Bloco 4 
Identificação e caracterização da 
perceção do espaço cidade. 

Visa identificar a imagem da cidade 
segundo a perspetiva da criança 

Bloco 5 
Identificação e caracterização do espaço 
de recreio escolar. 

Visa identificar a imagem do espaço 
de recreio segundo a perspetiva da 
criança 

Figura 20 Foto representativa da elaboração 
do desenho. 
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Biomapas:  

A ferramenta Biomapa tem como um dos objetivos introduzir as crianças na 

participação e planeamento dos espaços, tornando-os participantes e planeadores. Esta 

técnica tem como suporte uma planta humanizada transformada em base cartográfica para 

que as crianças possam ao mesmo tempo que georreferenciam os pontos, visualizar o 

espaço.  Apesar de não ser uma ferramenta 

extremamente exata, é um dos métodos que nos 

permite obter informação de forma mais objetiva. 

Sendo assim, torna-se mais fácil registar e apurar as 

necessidades e expectativas dos utilizadores daquele 

espaço.  Este instrumento de avaliação pode ser 

introduzido já numa fase final do processo de 

diagnóstico percetivo (Figura 22). 

 

Os Diagnósticos técnicos, têm o objetivo avaliar e caracterizar a área de intervenção. 

As ferramentas utilizadas nos diagnósticos técnicos compreendem: 

a) Fichas de caracterização e enquadramento do espaço; 

b) Matrizes de avaliação: da aplicação das normas legais, avaliação da satisfação das 

necessidades de desenvolvimento, e avaliação do índice de satisfação do espaço de 

recreio. 

As matrizes têm por base a observação direta, precedida de um preenchimento da mesma 

in-loco. Devendo ainda constituir o registo fotográfico para registar os elementos constatados 

e para posterior averiguação. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Foto representativa da 
elaboração do biomapa. 
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Figura 24 Diagrama de instrumentos aplicados no caso de estudo 

Capítulo 3- Caso de estudo prático.  

3.1- Abordagem metodológica aplicada ao caso de estudo 

A metodologia aplicada está inerente ao protocolo com o Instituto a Criança na Cidade, 

correspondendo à proposta dos métodos de planeamento do projeto “MariaAna-Pequenas 

Construtoras”, desenvolvido pelo Instituto onde se processou este estágio. 

Dentro das três etapas (Figura 23) que constituem a metodologia “MariaAna” a 

presente tese de mestrado aborda as 3 primeiras etapas. Apoiando-se num modelo de 

pesquisa multimétodos. 

Figura 23 Organograma do modelo de metodologia MariaAna aplicado. 

 

A seguinte ilustração (Figura 24) descreve instrumentos aplicados neste caso de 

estudo:  

 

 

 

A primeira abordagem (1) desta etapa consiste na delimitação da área de estudo. 

Partindo rapidamente para a segunda abordagem (2) com a identificação das problemáticas 

e das potencialidades através da caracterização da área de estudo. Procede-se ao 

enquadramento territorial e sociodemográfico, bem como, ao levantamento dos 

estabelecimentos de ensino (JI e EB1 Vale de Ferreiros e do Seixo) e do modelo de 
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diagnóstico. A fase de diagnóstico detém a sua importância na perspetiva de avaliar a situação 

atual da área de estudo. 

Nos diagnósticos participativos as ferramentas aplicadas neste estudo foram, os 

questionários (crianças), os desenhos e os biomapas (crianças). Os questionários e biomapas 

aos docentes e pais não foram aplicados devido a limitações de tempo, contudo a construção 

dos mesmos encontram-se em anexo 7.  

Diagnóstico técnico, este processo foi aplicado através da utilização de fichas de 

caracterização (anexo 11) para uma avaliação correta dos espaços de recreios das escolas, 

assente em diferentes autores e na legislação em vigor, nomeadamente os DL: 203/2015 de 

17 de setembro, do despacho conjunto 268/97, do DL100/2003 mais o DL 82/2004, e das 

normativas existentes. Conjuntamente com este elemento foi aplicado a avaliação da 

satisfação das necessidades de desenvolvimento. 

 

3.2- Delimitação da área de estudo. 

As escolas alvo fazem parte do Concelho de Gondomar inseridas no agrupamento de 

escola de Rio Tinto nº3, constituído por nove unidades de ensino distintas (Agrupamento de 

escolas de Rio Tinto nº3 (AERT3), 2016) (Figura 25). 

  

 

    Escolas de intervenção  ________ Cursos de água 

_ _ _ Estrada nacional 

_._._ Divisão geográfica das freguesias. 

Figura 25 Planta de localização das escolas objeto de intervenção. 
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3.2.1- Enquadramento territorial, contexto sociodemográfico. 
 

O concelho de Gondomar é constituído 

maioritariamente por estabelecimentos de ensino (JI-Jardins 

de Infância e EB1- Escolas básicas), distribuídos pelas sete 

freguesias (Figura 26). As escola objeto de estudo localizam-

se em duas freguesias distintas, sendo que a escola de EB1-

Vale de Ferreiros(1) é integrada na freguesia de Baguim do 

Monte e a escola do Seixo(2) é integrada na união de 

freguesias de  Fânzeres e S. Pedro da Cova (CM-Gondomar, 

2016). O mesmo concelho possui uma área de 131.09 km2 e 168.027 habitantes segundo o 

Anuário Estatístico da Região Norte (2011).  

A freguesia de Baguim do Monte que integra a escola de Vale de Ferreiros, situa-se 

na periferia urbana da cidade do Porto, com 13.943 habitantes em 2001 nos 5km2 da freguesia 

(Pordata, 2016). Tem características pontualmente rurais demarcadas por uma expansão do 

crescimento urbano, feita sentir pelo aumento do crescimento populacional (Instituto Nacional 

de Estatística, 2016). 

A freguesia de Fânzeres integra a escola do Seixo, pertencente à união de freguesias 

(decreto-lei 115/2006) citada anteriormente fazendo fronteira com quatro freguesias e com o 

concelho vizinho de Valongo.  A freguesia de Fânzeres possui uma população de cerca de 

23.108 habitantes, juntamente com os 16.478 habitantes da freguesia de S. Pedro da Cova, 

numa área de 22Km2 (Pordata, 2016). Existiu igualmente um aumento de população uma vez 

que em 2001 haviam 22.007 habitantes em Fânzeres (Instituto Nacional de Estatística, 2016). 

 

3.2.2- Critérios da escolha do local 
 

A escolha da população alvo e dos estabelecimentos escolares para a aplicabilidade 

da metodologia de diagnóstico participativo, provém da proposta ao agrupamento nº3 de Rio 

Tinto para a participação no programa “Quero mudar a minha Cidade” (anexo 3) lançado pelo 

Instituto a Criança na Cidade (ICC), como projeto piloto a ser desenvolvido em território 

Português. Este programa tem o propósito de trazer a prática projetoal da participação da 

criança em contexto escolar num formato de educação não-formal. A seleção das escolas foi 

apresentada pelo próprio agrupamento destingindo-se por serem as que têm uma 

necessidade mais presente de mudanças, com carências de reformulações das estruturas do 

espaço e meio envolvente. A amostra que serviu de base ao estudo integra crianças inseridas 

no 1º ciclo de ensino, com idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos de idade. Isto 

Figura 26 Enquadramento do 
concelho de Gondomar. 

http://www.cm-gondomar.pt/pages/394
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permite uma maior abrangência dos vários estágios de desenvolvimento, formando uma 

análise de preferências e comportamentos não só de acordo com o estágio de 

desenvolvimento em que a criança se se encontra, mas também com o género. Todas as 

crianças que participaram no estudo tiveram um parecer aceite pelo encarregado de educação 

através do convite e consentimento informado enviado (anexo 1 e anexo 2).  

 

3.2.3- Caracterização e observação do espaço de recreio escolar. 
 

A partir da caracterização geográfica dos locais apresentada no ponto 3.2, analisa-se 

estruturalmente cada espaço. Esta análise tem como objetivo enquadrar os espaços objeto 

de estudo durantes a análise dos diagnósticos participativos. 

 

 

Estabelecimento de ensino Vale de Ferreiros (Figura 27). 

O estabelecimento de ensino (Figura 27) é representativo de uma construção típica do 

Estado Novo, modelo dos Centenários, repercutindo todas as características que o modelo 

engloba. O espaço exterior é desprovido de planificação e parcialmente carenciado de 

vegetação. Ao longo do tempo este espaço foi alvo de obras de recuperação e 

melhoramentos. Atualmente observa-se que o pavimento característico deste modelo (saibro) 

foi convertido num pavimento em aglomerado com gravilhas (amarelas) com resina e a 

inserção pontual de alguma vegetação (anexo 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na atualidade o espaço exterior apresenta carências ao nível projetoal, pelo que não 

transmite ligação ao plano curricular pedagógico da própria escola. Observa-se, que este não 
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Figura 27 Planta humanizada EB1 Seixo 
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possui nenhum elemento marcante que o distinga. O lote possui respetivamente uma área 

livre exterior útil de aproximadamente 1793 m2, observando-se através da Tabela 9 a 

comparação de áreas edificadas, não edificadas, área bruta de construção, área 

impermeabilizada exterior e área permeável.  Este local enquadra uma área com tabelas de 

basquetebol, jogos tradicionais desenhados nos pavimentos e ainda um campo de futebol. 

Inclui também uma faixa permeável que representa 9,4% do espaço total, na qual está inserida 

alguma vegetação e um elemento de compostagem. O local integra ainda uma faixa de terreno 

permeável rematando o talude, transformando-se numa barreira física intransponível que 

delimita o acesso a este mesmo espaço com o espaço útil por ser considerado pouco seguro.  

Os espaços permeáveis, representam aproximadamente 9,67%, uma vez que o P.D.M 

(GIPP Lda, 2015)  não define áreas livres exteriores para o recreio escolar, contudo faz 

referência a “espaços de equipamentos estruturantes”. Através do regime de edificabilidade 

identifica a percentagem máxima de impermeabilização do solo e o índice máximo de 

utilização para espaços vocacionados para a instalação de equipamentos públicos de 

interesse coletivos. Da leitura dos diplomas das “Normas para a programação e 

caracterização de equipamentos coletivos” (DGOTDU, 2002) conclui-se existir um referencial 

das áreas para os equipamentos educativos que abrangem as idades do primeiro ciclo. O 

cruzamento de dados da Tabela 9, permitem concluir que os valores são inferiores ao que a 

legislação propõe. Não se traduzindo numa mais valia no desenvolvimento da criança visto 

que, não é um espaço planeado em diálogo com o plano pedagógico da unidade escolar, 

afastando-se desta forma do objetivo de construir um elemento integrador e estimulador de 

aprendizagens nas várias fases de crescimento da criança.  

Tabela 9 Comparativa das áreas de "espaços verdes", escola Vale de Ferreiros. 

Área total 
Área não 
edificada  

Área 
edificada 

Área bruta 
construção 

Área 
impermeabilizada 

Área 
permeável 

Aprox: 1793m2 1427 m2 365 m2 730 m2 1272m2 173.5m2 

100% 79.58% 20.35%  70.94% 9.67% 

Observação da aplicação do PDM (Espaços e equipamentos estruturantes pág. 43/44- 45/46) 
Percentagem max.de impermeabilização: 65% Índice de máximo de utilização é de 1.4 

Área impermeabilizada= 70.94% IU= 0.2 

PDM: (Áreas verdes de utilização coletiva e índice máximo de ocupação de solo(IO) não superior a 0.1)    

Índice observado =0.2 

Aplicação das normas para programação e caracterização de equipamentos coletivos (DGOTDU, 
2002) 
Referencial: 
Turmas/ alunos 

Área bruta de construção 
=6.2m2/aluno 

Área de Terreno mínima 
por 100 crianças 

Área de Terreno/ aluno 

4 turmas =100 640m2  2200 m2 22.0 m2 

Observado 

4 turmas de 120 
alunos 
(Superado em 20 
alunos) 

Área bruta de construção 
total = 730 m2 

(Área superior) 

Área de terreno mínima 
por 120 crianças= 
1427m2 
(Área mínima inferior) 

Área de Terreno por aluno= 
14.94m2 

(Área mínima por aluno inferior) 

 

 



 
 

39 
 

Estabelecimento de ensino do Seixo (Figura 28). 

Este espaço escolar é representado por uma construção contemporânea, em que a 

escola funciona permanentemente como Jardim de Infância e Escola básica do 1º Ciclo em 

edifícios diferentes, partilhando simultaneamente o mesmo espaço exterior. Este espaço 

possui uma área total de aproximadamente 3675m2 e o espaço disponível para recreio 

representa aproximadamente 76.86% do espaço total.  

Abreviadamente o local possui uma zona de sombra marcada pela presença de 

árvores de grande porte (zona 1), um parque infantil (zona 2), uma área de jogo 

multidesportivo com campo de futebol e basquetebol, abrangido pelo uso das crianças do 1º 

ciclo e jardim de infância (Figura 28; anexo 21).   

 
Figura 28 Planta humanizada JI-EB1-Seixo 

 

Os espaços permeáveis, representam aproximadamente 8.6%, uma vez que o P.D.M 

em vigor (GIPP Lda, 2015, pp. 46-46) como referido não define áreas livres exteriores para o 

recreio escolares. A percentagem máxima de impermeabilização do solo e o índice máximo 

de utilização para espaços vocacionados para a instalação de equipamentos públicos de 

interesse coletivo. Através da leitura dos referenciais da DGOTDU (2002), sobre as áreas para 

os equipamentos educativos JI e EB1 (Tabela 10) conclui-se que os dados estão acima do 

limite referenciado. Reforçando o desfavorecimento quanto ao desenvolvimento da criança 

visto que, não é um espaço planeado em diálogo com plano pedagógico da unidade escolar. 

Afastando-se desta forma de elemento integrador e estimulador de aprendizagens nas várias 

fases de crescimento da criança.  
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Tabela 10 Tabela comparativa das áreas de "espaços verdes", escola do seixo 

Área total 
Área não 
edificada  

Área 
edificada 

Área bruta 
construção 

Área 
impermeabilizada 

Área 
permeável 

Aprox: 3675m2 2824.94 m2 851 m2 1388.1 m2 2508.62 m2 316 m2 

100% 76.86% 23.15%  68.27% 8.6% 

Observação da aplicação do PDM (Espaços e equipamentos estruturantes pág. 43/44- 45/46) 
Percentagem máx.de impermeabilização: 65% Índice de máximo de utilização é de 1.4 

Área impermeabilizada=68.27% IU= 0.2 

PDM: (Áreas verdes de utilização coletiva e índice máximo de ocupação de solo (IO) não 
superior a 0.1)      Índice observado =0.23 

Aplicação das normas para programação e caracterização de equipamentos coletivos (DGOTDU, 
2002) 
Referencial: 
Turmas/ alunos 

Área bruta de construção 
=5.2m2/aluno 

Área de Terreno mínima 
por 100 crianças Área de Terreno/ aluno 

=18 m2/criança 4 turmas = 100 
alunos 

Área bruta Const.= 
860m2  

2200 m2 

Observado: 

4 turmas de 120 
alunos 
(Superado em 20 
alunos) 

Área bruta Const.= 
11.5m2/aluno 
Área bruta de construção 
total = 1388.1 m2 

Área de Terreno mínima 
por 120 crianças= 
2640m2 
(Área mínima inferior) 

Área de Terreno por aluno= 
23.54m2 

(Área mínima por aluno superior) 

 

As escolas funcionam a regime de tempo inteiro, constituindo uma carga horária 

escolar das 9 horas até 17.30h (Tabela 12), representando o funcionamento do horário letivo, 

com um total de 201 alunos distribuídos pelas várias turmas e escolas (Tabela 11).  

Tabela 12 Horário do período escolar 

 

 

 

 

      Dias da 

Semana 

 

Horas 

Segunda a Sexta 

9h -11h Atividades Letivas 

11h-11.30h Recreio 

11.30h-

12.30h 
Atividades letivas 

12.30h-14h Almoço 

14h-16h Atividades letivas 

16h-16.30h Recreio 

15.45h-

17.30h 
Atividades letivas 

Ano letivo Número de alunos 

EB1-Vale de Ferreiros 

1ºano 27 

2º ano 28 

3º ano 22 

4ºano 28 

JI EB1-Seixo 

1º ano 21 

2º ano 21 

3º ano 27 

4º ano 27 

Total de 

alunos 
201 

 

Tabela 11 Número total de alunos por escola e turma 
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3.3- Diagnósticos Participativos; Processo Multimétodos: 

Questionário Lúdico 

 Iniciou-se a primeira fase de levantamento de dados com a aplicabilidade de uma 

atividade que introduzisse o tema objeto de estudo (Figura 30; anexo 4). Assim, identificou-se 

a criança enquanto ser humano e a sua ligação ao espaço físico, resultando dessa intervenção 

o conceito de ambiente escolar. Em seguida introduziu-se o questionário lúdico (anexo 6), 

documento de pergunta e resposta por intermédio de um jogo de imagens, na qual criança 

transmite a sua opinião através da utilização de um tabuleiro de imagens e ainda outros jogos 

pedagógicos (Figura 29). 

  O questionário aplicado às crianças das escolas objeto de estudo, tem como objetivo apurar 

as necessidade e expectativas percecionadas pelas crianças em relação ao espaço de 

recreio. Do instrumento de diagnóstico construído e adaptado do modelo MariaAna são 

relevantes as seguintes perguntas quanto ao tema recreio escolar (Tabela 13): 

Tabela 13 Referencial de questões aplicadas/ não aplicadas. 

 

Os questionários foram realizados individualmente a cada criança, utilizando o suporte 

eletrónico (computador) para registar as respostas. Foi utilizada uma linguagem apropriada 

às várias faixas etárias inseridas na amostra que facilitasse a interpretação e ao dialogo com 

o investigador facilitando posteriormente na análise dos resultados.  

Blocos 
Identificação do conteúdo 
abordado 

Questões 
aplicadas ao 
espaço de recreio 

Questões 
não aplicadas ao 
espaço de recreio 

Bloco 1 Identificação sociofamiliar. Aplicado na totalidade  

Bloco 2 
Identificação e caracterização das 
rotinas diárias. 

4 / 5 / 6 / 6.2 / 7 / 7.2 
8 / 9 

5.1/ 5.2/ 6.1 / 7.1 

Bloco 3 
Identificação e perceção dos 
espaços de jogo e recreio na 
cidade. 

10  

Bloco 4 
Identificação e caracterização da 
perceção do espaço cidade. 

16 

11 / 12 / 12.1 / 12.2 / 13 / 
14 / 15 / 17 / 18 / 19 / 20 
/ 21 / 21.1 / 21.2 / 22 / 23 
/ 23.1 / 24 / 25 / 26 / 27 

Bloco 5 
Identificação e caracterização do 
espaço de recreio escolar. 

Aplicado na totalidade  

Figura 29 Quadros pedagógicos de estímulo. Figura 30 Representação do “Joãozinho” 
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Figura 31 Idade dos utilizadores 
(crianças) inquiridas. 

3.3.1- Resultados do questionário lúdico. 
 

Depois de concluído todos os questionários durante o processo de levantamento 

apresenta-se a análise dos resultados obtidos num total de 191 questionários efetuados às 

crianças participantes, realizados nas escolas objeto de intervenção. Do total das 191 crianças 

participantes, 11 elementos da escola de Seixo não responderam às perguntas do bloco 5 

(referentes ao espaço escolar), por motivos de ausência das mesmas no período letivo.  

Bloco1: Idade e sexo do objeto de estudo. 

Na observação dos dados relativos à idade das crianças questionadas (Figura 31), 

inserem-se na faixa etária dos 6 e os 10 anos, existindo apenas um elemento com 11 anos.  

A faixa etária mais representativa situa-se entre os 8 (25%) e os 9 anos (26%), que 

conjugadas correspondem a um total de 51% do número total de crianças, constituindo a 

maioria dos indivíduos. A faixa etária dos 6 anos representa 16%, a faixa dos 7 anos 19% e a 

dos 10 anos 13%, a criança de 11 anos representa apenas 1%. Quanto ao género dos 

utilizadores verifica-se um equilíbro de crianças do sexo feminino e masculino (51% feminino 

para 49% masculino) de alunos (Figura 32).  

 

 

Contexto Sociofamiliar (Pergunta1). 

A observação dos elementos que 

constituem o seio familiar das crianças, denota-

se que das 191 crianças inquiridas 176 (36%) 

crianças moram com a Mãe e 151 (31%) 

crianças moram com o pai. Cerca de 110 (22%) 

crianças, possui irmãos a morar na mesma 

residência. Observa-se ainda que 8 (2%) estão 

a morar junto com o padrasto, e 7 (1%) moram 

com outros elementos (Figura 33). 

Figura 32 Sexo dos utilizadores (crianças) inquiridas 

Figura 33 Resposta à pergunta: " Quem vive em 
tua casa?". 
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Proximidade com outras crianças (Pergunta 2). 

Observa-se que na totalidade dos 191 

inquiridos, 138 (72%) crianças possuem amigos 

a viver perto da sua residência e 53 (28%) 

crianças não possui qualquer amigo a viver 

perto da sua casa (Figura 34). 

 

 Tipologias de habitação e presença de espaços exteriores (Pergunta 3). 

Observa-se através da Figura 35 que 54% das crianças moram em moradias e 46% 

mora em apartamentos. Dentro destas duas tipologias identifica-se que 78 (76%) crianças 

moram em moradias com espaço exterior e 25 (24%) moram em moradias sem espaço 

exterior. Entre as crianças que moram na tipologia “apartamento” 59 (67%) crianças possuem 

espaço exterior no “apartamento” e 29 (33%) crianças não possuem espaço exterior no 

apartamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 Resposta à pergunta "Em que tipo de habitação moras?". 

 

Bloco 2- Atividades mais realizadas na companhia da família (Pergunta 4). 

 Neste ponto observa-se pela Figura 36 que 

as atividades mais frequentemente realizadas com 

elementos familiares são ir ao supermercado com 54 

(28%) crianças das 191 inquiridas, 51 (27%) 

crianças costumam ir ao centro comercial, com o 

mesmo número encontramos ir ao parque/jardim e ir 

ao Cinema com 24 (13%) crianças. Das atividades 

menos realizadas encontra-se ir ao Teatro com 

apenas 2 (2%) respostas e ir à praia com 13 (6%) 

respostas. Existe ainda 3 (1%) crianças 

responderam a opção “outro”, ir ao café.  

54% das crianças 

moram em Moradias 

Figura 34 Resposta à pergunta " Tens amigos a 
viver perto de tua casa?" 

46% das crianças moram 

em Apartamentos 

Figura 36 Resposta à pergunta "Quais são 
as atividades que mais realizas com a tua 
família?’ 
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Local de estadia após período de aulas (Pergunta 5). 

Observa-se que 112 (60%) das 191 crianças 

no fim das aulas costumam ir para casa, 

seguidamente para a sala de estudo/ATL com 56 

(30%) crianças (Figura 37). Os locais para onde as 

crianças costumam ir menos são, as AEC 5  onde 

nenhum aluno respondeu, ou ainda outras atividades 

identificadas pelos alunos como, o treino de futebol, 

ou outras atividades desportivas correspondendo a 5 

(3%)crianças. 

 

Local onde as crianças passam mais tempo a brincar durante a semana/fim de 

semana (Pergunta 6 - 6.2 / 7 - 7.2) 

Quando as crianças são questionadas sobre o local onde costumam brincar com mais 

frequência durante a semana (segunda a sexta-feira), verifica-se que as duas respostas com 

maior expressão são “brinco em casa”, com 87 crianças das 191 totais que corresponde a 

45% do total de respostas (Figura 39). Seguidamente 61 crianças (32%) consideram a “escola 

como local onde passam mais tempo a brincar”. As respostas menos representativas são: 

“parque infantil” com apenas 3 (2%) crianças, brincar na praia com apenas 2 (1%) crianças. 

Verifica-se ainda que 4 (2%) crianças consideram que não brincam durante este período de 

tempo. 

Relacionando o período (escolar) de brincar com a observação dos resultados à 

pergunta “com quem costumam brincar” conclui-se que 86 (45%) crianças “brincar com os 

amigos da sua idade”, seguindo-se “brincar com o irmão/irmã” correspondendo a 36 (19%) 

crianças e isoladamente (sozinho) a 18 (17%) crianças. 

Durante o período de fim de semana (Figura 38) é possível observar um acréscimo 

das crianças que “brincam em casa”, tendo aumentado para 98 (51%) crianças das 191 totais. 

No entanto desaparece o número de crianças que brincam na escola passando para 0 (0%). 

Com uma percentagem menor 28 (15%) crianças é possível ainda verificar, que também 

costumam brincar no jardim/parque ou no parque infantil com cerca de 20 (10%) crianças. Por 

sua vez as duas respostas juntas correspondem a um total de 25%. Quanto ao brincar na rua 

corresponde a 20 (10%) crianças. As respostas menos expressivas são o não brinco com 4 

(2%) crianças. E outro local com 5 (3%) crianças. 

                                                
5 AEC- Atividades Extra Curriculares 

Figura 37 Resposta à pergunta "Depois das 
aulas para onde vais?" 
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Relacionando o período de brincar, com a companhia de com quem brincam nesse 

período de tempo, verifica-se que ao fim de semana 55 (29%) crianças passam mais tempo 

quer a “brincar com os pais”, quer a brincar com o “irmão/irmã”. As que brincam sozinhas 

diminuíram para 36 crianças (19%) comparativamente com o período de tempo escolar. Os 

elementos com quem brincam menos é com os avós, com cerca de 6 (3%) de respostas e ou 

outros elementos como os: primos e/ou animais que corresponde a 5%(10 respostas). 

 

 

 

Quais as atividades que as crianças mais gostam e mais praticam nos tempos 

livres (Pergunta 5). 

Na análise das quatro atividades que “mais gostam de praticar nos tempos livres”, 

verifica-se através da Figura 41 que as crianças têm preferências significativas por “Jogar 

Futebol” com 103 (15%) das escolhas e “brincar com tablets/equipamentos eletrónicos” obtém 

98 (14%) escolhas correspondendo as duas atividades a 29% das escolhas das crianças. 

Segue-se as atividades ouvir música com 8% (58 escolhas das crianças), ver filmes com 7% 

(47 escolha das crianças) e saltar a corda com 5% (33 escolhas) (Figuras 40). As respostas 

menos representativas encontram-se, brincar ao faz de conta com apenas 5 (1%) crianças e 

trocar cromos com 7 (1%) das crianças.  

 

 

 

 

Figuras 40 Representação das quatro atividades que as crianças mais gostam de praticar 
nos tempos livres 

  Onde gostas mais de brincar      Com quem brincas. 

Figura 39 Resposta à pergunta " Indica o local 
onde costumas brincar mais vezes no período da 
escola (segunda a Sexta-feira)?” e “Com quem 
costumas a brincar nesse local?" 

Figura 38 Resposta à pergunta " Indica o local 
onde costumas brincar mais vezes no período de 
fim de semana?” e “Com quem costumas a 
brincar nesse local?" 
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As atividades em que se verifica uma 

maior prática nos tempos livres, correspondem às 

atividades que mais passam tempo a praticar. 

Sendo o futebol uma das atividades que mais 

praticam no tempo livre, onde 54 (28%) crianças 

apresenta esta preferência. Segue-se a atividade 

de “jogar tablet” com 23% (43 crianças), saltar à 

corda 22 (5%), brincar as escondidas 14 (7%) e 

ouvir musica (6%) com menor expressão que as 

anteriores. Entre as atividades que menos 

praticam encontram-se o voleibol e a resposta 

“outro” sendo o nadar, o jogo do galo, o ténis, ir 

ao parque infantil, o andebol e o karaté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloco 3 / 4 / 5: Existência de parques infantis próximos da habitação, 

proximidade casa-escola e abertura da escola ao fim de semana para atividades de 

recreio (Pergunta 10 / 16 / 28). 

Na observação dos dados relativos à “existência de algum parque infantil perto de 

casa”, verifica-se através da Figura 42 que 35% (66 crianças) possuem parques infantis 

próximos de casa. No entanto é possível observar 

que 57% correspondendo a 108 crianças não 

possuem qualquer parque infantil nas proximidades 

do local onde moram. É de salientar que 3% não 

respondeu e 5% não sabem. 

Na observação da percentagem de crianças 

que moram perto da escola (Figura 42), verifica-se 

que a maior parte das crianças tem proximidade 

com a escola, sendo que 69% (132 crianças) 

Figura 41 Respostas às perguntas "Indica as quatro 
atividades que mais gostas de praticar nos tempos 
livres?” e “Qual delas mais praticas nos tempos livres?” 

Figura 42 Resposta à pergunta "Perto de 
tua casa existe algum parque infantil para 
tu brincares?" 
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respondem que moram perto da escola, e apenas 

27% (52 crianças) considera que mora longe da 

escola e 4% (7 crianças) não responderam à 

pergunta. 

Na análise da percentagem de crianças que 

gostava que a escola estivesse aberta durante o 

período de fim de semana (Figura 44) observamos 

que 62% (119 crianças) gostavam que a escola 

estivesse aberta ao fim de semana para poder 

brincar no recreio da escola. Porém observa-se que, 

a percentagem de crianças que não gostava de vir 

para escola brincar no recreio ao fim de semana é 

de 32%, salientando que já passam muito tempo na 

escola, ou mesmo associando a existência de terem 

que ir às aulas letivas nesse período de tempo. 

 

 

 

 

 

Avaliação do espaço físico e condições do recreio da escola (Pergunta 29). 

Na análise dos dados relativos à percepção do tamanho do recreio da escola pelas 

crianças (Figura 45) observa-se que, no espaço escolar de Vale de Ferreiros, 77 crianças 

(78%) percepcionam que o espaço de recreio é grande, sendo que 22 crianças (22%)  

consideram que é pequeno. Quanto ao 

estado/condições em que o recreio se 

encontra 34 crianças (34%) 

percepcionam que o recreio se encontra 

danificado e 65 crianças  (66%) 

consideram em boas condições. 

Na escola do seixo, 58 crianças 

(63%) percecionam que o espaço de 

recreio é grande, e 23 (25%) consideram 

que o recreio é pequeno. Quanto ao 

estado/condições em que o recreio se 

34% 

Figura 44 Resposta à pergunta 
"Gostavas que a tua escola estivesse 
aberta ao fim de semana para poderes 
brincar no espaço do recreio com os teus 
amigos?" 

Figura 45 Resposta à pergunta "Como 
caracterizas o recreio da tua escola?" 

Figura 43 Resposta à pergunta "A tua 
casa fica perto da escola?" 
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encontra 21 crianças (23%) percepcionam que o recreio se encontra danificado e 60 crianças 

(65%) concideram em boas condições. 

 

Existência de caixa/baú com brinquedos, oportunidade de instalação (Perg 30). 

Na análise dos dados relativos a existência de materiais ou brinquedos disponíveis na 

escola, observa-se na Figura 46 que de um total de 191 crianças inquiridas, 175 (92%) 

identificam a não existência de nenhuma caixa/ baú ou correspondente nos espaços escolares 

analisados. As 5 (2%) crianças observadas correspondem, ao facto de cogitarem a existência 

de brinquedos (jogos de tabuleiro) na biblioteca da escola.  As crianças associaram o 

significado do mesmo aliando os dois, facto referente na escola de Vale de Ferreiros. 

Apesar de praticamente a 

totalidade das crianças afirmem que 

não existe baú, fica expresso através 

da análise que 89% gostavam que 

existisse uma caixa com brinquedos 

respondendo à pergunta sobre qual 

brinquedos preferem. Não obstante 10 

crianças (6%) não gostavam que a 

escola tivesse baú e 6% delas não 

responderam a esta pergunta. 

Brinquedos preferenciais para caixa/baú partilhado (Pergunta 30.1.1). 

Na escolha dos objetos (Figura 48) do total de 191 crianças inquiridas totalizando 

aproximadamente 764 objetos escolhidos, observa-se uma maior frequência na resposta 

pelos brinquedos “Bolas” com 111 escolhas (16%), seguindo-se “Monopólio” com cerca de 

metade 68 (10%), “Arcos” 65 (9%) incidências e “cordas” com 57 (8%) incidências, sendo 

estes os quatro brinquedos mais requisitados (Figuras 47). Verifica-se ainda que as crianças 

gostavam que a escola possuísse brinquedos como instrumentos musicais, disfarces, 

raquetes ou aparelhos de som.  

 

 

 

 

 

 

Figuras 47 Representação dos quatro brinquedos que as crianças mais gostam de praticar nos 
tempos livres 

Figura 46 Resposta às perguntas “A tua escola tem 
algum baú de materiais / Se a tua resposta foi não 
gostavas que tivesse?" 
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Figura 48 Resposta à pergunta "Se a tua resposta foi sim, escolhe os quatro que mais gostavas de ter 
no baú?"  

 

Os jogos tradicionais e a sua preferência (Pergunta 31).  

Na observação das preferências pelos 

“jogos tradicionais que mais gostam de realizar”, 

analisa-se as quatro brincadeiras que mais gostam 

de praticar (Figura 49). Verifica-se que a apanhada 

apresenta 95 (13%) escolha, a cabra cega 

apresenta (12%) 88 escolhas de crianças, “outro 

jogo tradicional” representando o esconde-

esconde com 74 (11%) e o jogo puxa à corda com 

61 (9%) das escolhas. São os quatro jogos que 

mais ocorrências têm (Figura 50). Verifica-se ainda 

que as crianças gostam também de jogar à macaca 

e à malha, com uma percentagem menor que as 

anteriores (8%) e à argola com 7%. Os jogos que 

gostam menos de realizar são o brincar com o pião 

com 22 crianças (3%) e a corrida do ovo com 29 

respostas (4%). 

 

 

 

Figura 49 Resposta à pergunta " Assinala 
quatro jogos tradicionais que mais gostas 
de realizar?" 
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Existência de parque infantil no espaço escolar e apetência para introdução do 

parque. Participação na construção do parque infantil e influência na escolha dos 

equipamentos. (Pergunta 32 /32.2 e Pergunta 33)  

No total das respostas recebidas verifica-se que 99 crianças (100%) da escola de Vale 

de Ferreiros consideram que não existe um parque infantil (Figura 51). Por sua vez 88 crianças 

(89%) gostavam que a escola tivesse um parque infantil e 11 (11%) delas não gostavam que 

a escola tivesse um parque infantil. Verificou-se que, essa percentagem de crianças que não 

gostava que a escola tivesse parque infantil indicavam preferências por campos de futebol. 

Sendo esse o lugar preferencial para passar o tempo no recreio. Dentro destes 11% 

encontramos ainda crianças que têm vergonha de brincar no parque infantil por considerarem 

este um espaço para crianças com idade 

inferior à delas. 

  Na escola do Seixo verifica-se 

que todas as 92 crianças (100%), 

reconhecem a existência de um parque 

infantil no espaço escolar. Nesta escola 

não se verifica a existência da resposta de 

“gostava que tivesse um parque infantil”, 

devido a todas as crianças (100%) ter 

respondido sim à pergunta “existe um 

parque infantil na tua escola?”. 

No que confere à construção de 

um novo espaço de recreio escolar 

(Figura 52) no total de 191 crianças, 169 

(88%) respondem sim ao facto de 

quererem construir um novo parque 

infantil com diferentes equipamentos. Das 

22 restantes (12%), 11 crianças (6%) 

respondem que não querem um novo 

espaço de recreio e as outras 11 (6%) não 

responderam a esta pergunta. 

 

 

 

 

Figura 50 Representação dos quatro jogos que as crianças mais gostam de realizar. 

Figura 51 Percentagem alunos que consideram a 
existência de recreio escolar na escola/ alunos que 
gostavam que existisse (Considerando apenas as 
respostas efetuadas). 

Figura 52 Resposta à pergunta "Gostavas de construir 
um novo parque infantil com diferentes 
equipamentos?” 
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Figura 54 Resposta à pergunta " Escolhe quatro equipamentos que não podiam faltar ao 
desenho do teu parque infantil?" 

Percepção das condições do parque infantil e relação do tamanho do espaço 

(Pergunta 32.1). 

Uma vez que na escola de Vale de Ferreiros não existe um parque infantil (Figura 53), 

não é possível efetuar a análise destes dados. Na escola do Seixo observa-se a presença do 

parque infantil, verificando-se que 56 das 92 crianças inquiridas na escola do seixo (61%), 

consideram que o parque infantil está em boas condições. Sendo que, as restantes 25 

crianças (27%) consideram que o parque 

infantil está danificado. 

Na mesma escola quando foram 

interrogadas relativamente ao tamanho 

do espaço do parque infantil, das 92 

crianças, 48 (52%) respondeu que o 

espaço de recreio é grande. No entanto, 

um total de 33 (36%) crianças 

consideram o parque infantil pequeno, 

sendo que 11 (12%) crianças não 

responderam a estas perguntas. 

 

Identificação de preferências nos espaços, materiais e equipamentos na construção 

de um novo espaço de parque infantil (Pergunta 34).  

Através da tabela (Figura 54) é possível observar que, os quatro equipamentos 

preferências são, o “baloiço” com 81 (12%) escolhas, seguindo-se os “escorregas” com 62 

(9%) escolhas, as “pontes móveis” com 60 (9%) e o jogo de barras com 52 (8%) das 

preferências.  Os equipamentos que obtém uma menor preferência são o painel didático com 

4 (%) preferências e os instrumentos musicais com 8 (%) preferências (Figura 55).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53 Resposta à pergunta "O recreio da tua escola 
tem um parque infantil?" 
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Figura 57 Representação dos quatro espaços preferenciais que as crianças gostavam que o recreio 
tivesse 

 

 

 

 

 

 

 

Identificação dos espaços de recreio preferenciais no projeto de recreio 

(Pergunta 35). 

Na análise da escolha do “tipo de espaços de recreio pedagógicos que a escola possa 

contemplar” (Figura 56), observa-se que os quatro equipamentos com maior preferência são 

“áreas de equipamentos infantis” (Figura 57), 155 (21%) escolheram este espaço como 

preferencial, seguindo-se o “Campo de jogo” com 145 respostas (20%), o espaço de “Área de 

sombra com árvores” com 125 (17%) e do espaço relvado com 98 preferências (13%). Dentro 

das hipóteses oferecidas estas quatro destacam-se por terem obtido mais escolha (Figura 

57).  

Dos sete espaços, os que obtêm uma menor preferência são: Jardim de aromáticas 

com 41 respostas (7%) e a horta com 71 respostas (10%). A escolha destes espaços 

demonstra pontualmente os 

pontos de fragilidade que as 

crianças sentem nos espaços 

existentes, nomeadamente a 

necessidade de espaços com 

mais qualidade, com maior 

diversidade temática e ao mesmo 

tempo que ofereçam conforto 

bio/climático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55 Representação dos quatro equipamentos que as crianças gostavam que o recreio tivesse 

Figura 56 Resposta à pergunta "Indica quatro espaços que     
gostavas que o teu recreio da tua escola tivesse?" 
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Preferência pela superfície de impacto no espaço escolar (Pergunta 36).  

Na análise das preferências pelo tipo de 

material de revestimento que o recreio deveria ter, 

é possível observar através da tabela (Figura 58) 

que no total das 191 crianças, 90 (47%) destas tem 

preferência por pavimentos de borracha 

(sintéticos), em detrimento dos outros três 

revestimentos. Seguem-se 54 crianças (28%) que 

tem preferência por um revestimento relvado 

(Figura 59). Os revestimentos com menor 

preferência são os de terra batida e de cimento 

ambos com apenas 18 (10%) crianças cada e 11 

(6%) não responderam.  

 

 

 

 

Modo preferencial de interação da criança com espaço físico de recreio e 

participação destas na construção do espaço de recreio (Pergunta 37/38). 

Na necessidade de perceber qual o 

modo preferencial de interação durante o ato 

de brincar os dados do Figura 60 demonstram 

que das 191 inquiridas, 172 (90%) têm 

preferências por brincar com os amigos, 

participando nas atividades com eles. Apenas 

8 (4%) gostam de brincar sozinhas e 11 (6%) 

crianças não responderam à pergunta.  

A Figura 61, tem o propósito de 

perceber estatisticamente se as crianças 

"gostavam de ajudar os arquitetos no desenho 

e construção de um novo recreio/parque 

infantil”, nos quais 170 (89%) crianças 

respondem que gostavam de participar na 

construção do seu espaço escolar, 10 (5%) 

não gostavam de participar e 11 (6%) não 

responderam a esta pergunta. 

Figura 59 Representação dos pavimentos 
com maiores preferências. 

Figura 58 Resposta à pergunta "Indica qual 
o pavimento que preferias que o recreio 
tivesse?" 

Figura 61 Resposta à pergunta " Gostavas de 
ajudar os arquitetos a desenhar um recreio novo 
para brincares com os teus amigos na escola?" 

Figura 60 Resposta à pergunta " Gostas de 
brincar?" 
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3.3.2- Discussão dos resultados dos questionários. 
 

Embora o objetivo inicial fosse a realização dos questionários a todas as crianças nas 

escolas em estudo, verificou-se que tal não foi possível. Sendo que a percentagem de alunos 

que não participou seja baixa, é um facto que os pais de alguns alunos não permitiram a 

participação das crianças no processo de diagnóstico participativo.  Durante todo o processo, 

como citado no ponto anterior, verificou-se que existiram crianças que não concluíram todo o 

questionário devido às limitações por ausência no período escolar.  

Através da análise dos resultados obtidos é possível refletir e objetivar sobre as várias 

questões levantadas.  A reflexão sobre o modo como as crianças observam o espaço, o que 

é para elas o espaço de recreio, a importância que atribuem à estrutura que compõem o 

recreio escolar e a importância no seu quotidiano escolar através dos seus hábitos e usos, 

são também algumas das conclusões possíveis de observar através das questões levantadas 

no questionário. 

  Todos os dados recolhidos foram obtidos nos meses de Maio e Junho do ano de 2016. 

 

Identificação do contexto sociofamiliar. 

Concluiu-se que existe uma grande percentagem de crianças que vive com a mãe e/ou 

com o pai. Paralelamente observa-se que grande percentagem de crianças têm irmãos a 

habitar consigo. O facto de existirem irmãos próximos do seu círculo de interação, aliada à 

grande percentagem de amigos que residem perto de casa, afere a possibilidade de existir 

interação entre os vários pares, podendo também promover a interação com os equipamentos 

do território. A avaliação do contexto sociofamiliar serve como fator de enquadramento das 

condições socias e parentais a que as crianças estão enquadradas. 

 

Identificação do tipo de habitação predominante e existência de “jardim”.  

O conceito de espaço exterior foi abordado junto das crianças conotado ao significado 

de um jardim ou espaço verde na habitação. Este procedimento permitiu identificar se as 

crianças percebem o seu significado, permitindo avaliar a existência ou não da proximidade 

com este tipo de espaços. Quando observamos os dados, verifica-se que existe uma 

predominância de habitações com espaços exteriores “jardins ou espaços verdes”.  Esta 

constatação é refletida por 137 das 191 crianças totais questionadas. Em termos de 

comparação existe 54 (28%) crianças que habitam em locais sem espaço exterior. Contudo, 

é levantada a dúvida quanto à interação destas com esse espaço, uma vez que a existência 

deste espaço não significa que dele usufruam ou que este ofereça condições que permitam o 

desenvolvimento das capacidades cognitivas ou estimule a interação.  
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Caracterização das rotinas diárias: 

- Atividades mais realizadas na companhia da família: 

 A observação da atividade com maior incidência nas saídas com os elementos 

familiares comporta o objetivo de compreender os hábitos e movimentos das atividades mais 

realizadas no seio familiar. Constata-se que as atividades com maior incidência são, ir ao 

“centro comercial” e ir ao “mercado”. O que confere maior incidência pela frequência de 

espaços fechados no quotidiano das crianças. Aqui deveria acontecer o oposto, pois seria 

importante existir uma maior utilização de espaços naturais ou de lazer nas atividades 

realizadas nas saídas com os elementos familiares. As duas atividades citadas reúnem um 

total de 55% das respostas totais. Comparativamente, as crianças que frequentam espaços 

abertos ou naturais são 23% e costumam ir ao parque infantil/jardim-parque, as restantes 6% 

que costumam ir à praia.  

 

 Locais onde costumam brincar mais: 

Quanto ao local para onde as crianças se deslocam no fim das aulas, denota-se maior 

predominância das que vão para casa. Este facto torna passível observar que as crianças na 

sua maioria realizam movimentos pendulares casa-escola, escola-casa, uma vez que, mais 

de metade (60%) têm este comportamento. No entanto, verifica-se que 30% vão para o ATL 

ou para salas de estudo. Estes movimentos são limitativos quanto ao tempo e ao espaço de 

interação das crianças, quer para a realização de atividades lúdicas, quer no tempo disponível 

para brincar.  

Questionadas qual o local em que as crianças consideram passar mais tempo a brincar 

durante a semana tem o objetivo de perceber qual o espaço onde decorrerem 

maioritariamente as suas brincadeiras.  Através desta pergunta é também possível observar 

se compreendem e assimilam o conceito de “brincar”. Os gráficos refletem uma dissonância 

entre o que era esperado à partida e o que é observado. Esperava-se que durante a semana 

as crianças brincassem mais tempo na escola, nomeadamente no recreio, uma vez que é 

onde acabam por passar maior parte do seu tempo durante o período da semana, dado que 

foi observado durante o período de pesquisa, existirem crianças que permanecem na escola 

das 8.30/9horas até as 19horas da tarde (praticamente período de funcionamento do espaço 

escolar). Contudo, esse aspeto não é diretamente refletido. A conclusão retirada é, que as 

crianças ou consideram o tempo de recreio escolar insuficiente relativamente ao tempo que 

brincam em casa ou depreende-se efetivamente que o espaço de casa é o que lhes oferece 

mais tempo para brincar, com as suas próprias coisas (brinquedos) ou brincadeiras. 

Contraposta a este local, observa-se que passam mais tempo a brincar com os amigos da 
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sua idade, quer seja na brincadeira com vizinhos, amigos ou até mesmo com os irmãos no 

local onde habitam. 

Comparativamente ao período de fim de semana, observa-se que as crianças passam 

maior parte do tempo a brincar em casa. Esta observação leva a ponderar-se uma a 

predisposição ao sedentarismo ou até mesmo a uma baixa relação e interação com o espaço 

verde ou espaço público urbano. Esta 

é uma constatação feita por 

aproximadamente metade das 

crianças que responderam. No 

entanto, brincar nos espaços públicos 

anteriormente referidos, (parques 

infantis, jardins, parques urbanos ou 

até mesmo na rua), adquire uma 

maior expressão, refletindo 

aproximadamente 30% dos locais 

onde brincam ao fim de semana. 

 

  Identificação de elementos que proporcionam ou reúnam condições para a 

utilização e abertura do espaço escolar como elemento de utilidade pública para 

recreio. 

De modo a perceber a aptidão dos espaços escolares no uso do domínio público para 

o ato de recreio relacionou-se várias questões importantes, tais como o “facto de as crianças 

morarem perto da escola”, o “facto de possuírem parques infantis perto de casa” e “se 

gostavam que a escola estivesse aberta ao fim de semana”. Juntamente com os dados das 

questões anteriores (em que locais passas mais tempo a brincar) ou (depois das aulas para 

onde vais) e os dados da observação do levantamento da localização das moradias das 

crianças, permite perceber a existência de condições e público alvo próximo do edifício 

escolar para abrir o recreio da escola nos tempos não letivos. Verifica-se que mais de metade 

das crianças 57% alegadamente não possuem parques infantis próximos das casas, aliado 

ao facto de 69% responderem que a sua casa se situa perto da escola e que mais de metade, 

cerca de 62% das crianças gostavam que a escola estivesse aberta ao fim de semana. Inclui-

se ainda a observação de 28% das crianças habitarem em residências sem espaço exterior, 

que conjugados entre si, permitem constatar a existência de público alvo com potencial para 

a utilização do espaço de recreio, como parque infantil ou jardins de proximidade, oferecendo 

multi-apropriações ao espaço de recreio escolar.  

 

Para onde vão as crianças no fim das aulas

Crianças vão para casa

Periodo semanal onde as brincam mais

Maioria das crianças
brinca em casa

Seguidamente no
espaço escolar

Periodo fim- semanal onde as 
crianças brincam mais

Maioria das crianças
brinca em casa

Seguidamente
brincam no expaço
exterior

Figura 62 Quadro de referências levantadas. 
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 Caracterização do espaço de recreio escolar. 

 Quanto às condições do espaço de recreio nas escolas de intervenção constata-se 

que, em Vale de Ferreiros a maioria das crianças (78%) consideram o recreio da escola um 

espaço grande. Comparativamente com a escola do Seixo a percentagem desce para 63%. 

Este aspeto não é coincidente com o tamanho real do recreio, uma vez que o tamanho do 

espaço de recreio da escola do Seixo é maior que a de Vale de Ferreiros. Apura-se que o 

modo de como as crianças vêm o espaço é diferente da realidade. Na escola do Seixo embora 

o espaço seja maior, este encontra disposto numa forma longitudinal, com um comprimento 

maior e largura menor. Além deste fator, a presença de árvores e o facto de existirem crianças 

da pré-escola diminui a noção de profundidade que as crianças têm sobre lugar. Por sua vez, 

a disposição da escola de Vale de Ferreiros evidencia uma maior amplitude sobre o espaço 

exterior por se encontrar numa altitude superior ao espaço exterior. O facto de o recreio da 

escola circundar o edifício sem a existência de elementos que diminuam a noção de escala 

que as crianças têm, torna-o consequentemente maior. Comparativamente também é 

verificado que grande parte (aprox. 65%) das crianças de Vale de Ferreiros e do Seixo 

consideram que o espaço se encontra em boas condições. 

 

 Materiais e brinquedos- Preferências.  

O facto de perceber se existe uma caixa/baú com brinquedos no espaço de recreio é 

importante para delinear quais os objetos e equipamentos que as crianças mais gostariam de 

encontrar e ter nesse local para uma utilização que sirva os seus interesses. Através desta 

observação é possível concluir que, não existe qualquer “caixa/bau” ou similares que albergue 

este conjunto de objetos nos dois espaços escolares.  

Após a análise de que objetos escolhiam para pôr dentro dessa caixa, conclui-se que 

existem preferências que se destacam, como é o caso das bolas, o monopólio (jogos de 

tabuleiros), arcos ou cordas.  Estas tal como as anteriores fornecem dados para o instrumento 

de planeamento do espaço, como é o caso da introdução de um campo de jogo e a criação 

de áreas livres que promovam as várias 

atividades citadas. Estas áreas podem 

passar pela construção de espaços 

abertos que permitam jogar a bola ou 

possibilitem às crianças brincar com as 

cordas, já na disponibilização de jogos de 

Não existe caixa ou baú

Oportunidade de introdução

Escola de vale de Ferreiros

Bolas 

Jogos de Tabuleiro

Cordas 
Arcos

Figura 63 Quadro de referências levantadas 
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tabuleiro é interessante ser disponibilizado em dias com chuva que não permitam às crianças 

usufruir do recreio.  

Atividades que mais gostam de praticar. 

As atividades em que as crianças passam mais tempo livre, são: o futebol e o brincar 

com os dispositivos eletrónicos.  É também de salientar que as atividades, ouvir música, jogar 

as escondidas, correr, ver filmes ou ler estão entre as atividades mais praticadas possuindo 

uma expressão considerável no panorama geral, devendo assim, entrar na aferição das 

atividades que as crianças mais gostam de brincar com o objetivo de ampliar o leque de 

ofertas passiveis de implementar no espaço de recreio.  

 

Identificação de jogos tradicionais mais praticados.  

Quando são analisadas as preferências sobre que jogo tradicional as crianças mais 

gostam de jogar, constata-se que a apanhada, a cabra cega, o esconde-esconde e o puxa a 

corda são os jogos mais referenciados. A 

predisposição pela preferência deste tipo de 

jogos, permite aferir quais os jogos ou 

equipamentos/estruturas/espaços com maior 

apetência a ser disponibilizados. 

A introdução de espaços que admitam a 

fluidez das crianças, conjugando áreas abertas, 

modeladas horizontal ou verticalmente, através 

de volumes e formas, permitem que as crianças se 

possam esconder ou ocultar dos colegas permite 

cumprir essa função 

 

Caracterização do parque infantil. 

Na prossecução dos pontos anteriores, para o planeamento do espaço de recreio 

eficaz, existe uma necessidade de debruçar o olhar sobre o parque infantil e respetivos 

equipamentos infantis e a sua ligação com o restante espaço efetuando o levantamento dos 

equipamentos preferenciais. Constata-se que apenas uma das duas escolas tem parque 

infantil (escola do Seixo), apurando por 61% das respostas dadas estar em bom estado. No 

entanto importa referir que o índice de crianças que acham que está danificado é de 27%, não 

devendo este valor ser descartado. 

 Comparativamente ao tamanho do parque infantil verifica-se que estas (52%) 

consideram que o parque é grande. Contraposto 36% das crianças consideram o parque é 

infantil pequeno. 

Jogos mais favoritos

Apanhada

Cabra cega

esconde esconde

puxa a corda

Estruturas preferênciais 

Criação de espaços fluidos

Criação de espaços modelados

Criação de volumes

Criação de pavimentos com suporte 
a jogos tradiicionais

Figura 64 Quadro de referências 
levantadas 
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Uma vez que se constatou não existir parque infantil na escola de Vale de Ferreiros, 

conclui-se que 89% das crianças gostavam que este existisse. Neste caso não é possível 

avaliar a perceção e a interação das crianças com o mesmo. No entanto verificou-se durante 

o diagnóstico que um pequeno grupo de 6% de crianças não quer construir um novo espaço 

de recreio, pois consideram que este espaço é para crianças de idades inferior à delas apesar 

do sentimento de infantilidade que lhes é característico nestas idades.  

Conclui-se assim que, o parque infantil 

da escola do Seixo carece de manutenção dos 

equipamentos e sucessivamente de uma 

ampliação do espaço quer em tamanho, quer 

em equipamentos do parque infantil. Na escola 

de Vale de Ferreiros existe a oportunidade de 

introduzir este espaço no recreio da escola 

uma vez que o mesmo não se encontra 

disponível. 

 

Na persecução da escola da construção 

ou não de um novo espaço de parque infantil, 

visto que a escola de Vale de Ferreiros não tem 

este equipamento, constata-se que a maioria 

das crianças (88%) gostavam de construir um 

novo espaço de recreio escolhendo os 

respetivos equipamentos para esse local. 

 

Preferências de equipamentos e espaços no planeamento do espaço de recreio 

 Através dos gráficos analisados constata-se que existem preferências pelos seguintes 

equipamentos infantis: baloiços, escorregas, pontes móveis, jogos multifunções, jogos de 

barras ou de equilíbrio uma vez que são os jogos que se encontram com uma maior taxa de 

escolha.  Os espaços de recreio que 

obtiveram maior preferência nos 

questionários são: as de áreas com 

equipamentos infantis e campo de jogos 

seguindo-se áreas com sombra e áreas 

relvadas. Observa-se a preferência destes 

por espaços que proporcionam a realização 

de atividades tanto de desenvolvimento físico 

Construção do espaço

Construção de um novo recreio;

Introdução de novos equipamentos

Escola do seixo 

Necessidade emergente de manutenção

oportunidade Ampliação do espaço

introdução de novos equipamentos 

Escola de vale de Ferreiros

Oportunidade de Introdução do parque 
infanttil  e equipamentos no espaço fisico

Equipamentos com maior preferência

Baloiço 

Escorregas 

Ponte Moveis

Espaços de recreio com maior preferência

Área com equipamentos infantis

Campo de jogos 

Espaços de sombra

Figura 65 Quadro de referências levantadas 

Figura 66 Quadro de referências levantadas 

Figura 67 Quadro de referências levantadas 
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quer lúdicas. A observação da presença de espaços de sombra, como áreas preferenciais 

deve-se ao facto, das crianças afirmarem que existe uma enorme exposição solar que os afeta 

em dias de sol, conjugado com os espaços relvados para conforto pedonal e pelo contacto 

com a natureza. 

 

 Preferências de superfícies de impacto 

A maioria das crianças (75%), tem preferência por superfícies de impacto constituídas 

por pavimentos macios (Pavimento de borracha e Relvado) relativamente a superfícies com 

pavimentos duros (25%) (Cimento e Terra batida saibro). Estas incidências reforçam o 

desagrado das crianças pelos pavimentos duros e abrasivos presentes nos dois espaços de 

recreio. Verificando-se que são obstáculos à total liberdade de movimentos das crianças no 

ato de brincar, pois as crianças referem observações relativamente a dureza do “chão”, ao 

facto de quando caírem se aleijarem e ficarem com os joelhos magoados. O facto de 

demonstrarem preferências por pavimentos em borracha (macios) reflete a vontade de 

contrariar a realidade observada. Os elementos desenhados e as formas que o pavimento 

pode assumir são também elementos passíveis de serem construídos e de se tornarem 

elementos diferenciadores do espaço.  

 No panorama geral verifica-se que praticamente a totalidade de crianças preferem 

brincar com os amigos em detrimento de 

brincar sozinhos, correspondendo ao estado de 

interação associativa (estática ou dinâmica). 

Sendo que apenas uma pequena percentagem 

prefere o estado de interação individual (5%). 

Praticamente todas as crianças gostavam de 

ajudar os arquitetos no desenho e construção 

de um novo recreio e parque infantil. 

Através da análise e da observação dos quadros de referências levantadas (Figura 62; 

Figura 63; Figura 64; Figura 65; Figura 66; Figura 67; Figura 68) produziu-se o seguinte quadro 

de síntese onde se observa as fraquezas / forças / oportunidades aferidas pelo questionário 

a ser utilizado como um dos os elementos base utilizado no planeamento da proposta do 

plano estratégico. 

 

 

 

Superficies de impacto

Prefrenci por pavimentos macios;

Pavimento de Borracha

Relvado

Estado de interação

Interação dinâmica

Figura 68 Quadro de referências levantadas 
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Tabela 14 Quadro de avaliação Fraquezas/ Forças/ Oportunidades, pelo método do questionário. 

 

. 

  

Através da conjugação dos elementos obtidos nas perguntas referenciadas obtêm-se as seguintes 

oportunidades: 
Apetência para tornar/transformar o recreio da escola num espaço de recreio público 

Integração do espaço escolar na esfera pública 

Integrar o espaço escolar como um espaço//jardim de proximidade. 

 
Através da conjugação dos elementos obtidos nas perguntas referenciadas obtêm-se as seguintes 

oportunidades: 
Predisposição para a criação de estruturas coletivas 

Criação de espaços flexíveis 

Criação de espaços modelados 

Criação de volumes 

Criação de pavimentos com suporte a jogos tradicionais. 

  

 

 

Predisposição para a criação de estruturas coletivas 

Criação de espaços fluidos 

Criação de espaços modelados 

Criação de volumes 

1 

2 
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3.4- Processo multimétodos: Desenho 
 

3.4.1- Análise dos dados dos desenhos realizados pelas 
crianças. 
 

 O recreio da minha escola / como eu gostava que o recreio da minha escola fosse. 

O desenho é para as crianças uma forma de expressão e comunicação frequente 

(tanto maior, quanto menor for a idade da criança), permitindo aceder aos mundos 

socias e culturais. (Fernandes, 2005, p. 323) 

O meio de comunicação “Desenho” desenvolveu-se num processo de construção 

aberta, através do estímulo da criança num “passeio” efetuado no espaço de recreio. Onde 

se depara com as suas potencialidades e 

fragilidades do mesmo. Este estímulo constituiu o 

lançamento da motivação para responder à 

realidade do recreio e propor o recreio dos seus 

sonhos, através de um instrumento pictórico. A 

projeção deste desenho no papel descreve o 

discurso criado pelo seu pensamento, que permite 

ao investigador posteriormente identificar os 

valores simbólicos que aí estão projetados.  

Considerou-se essencial utilizar esta ferramenta do desenho, tendo em conta que esta 

representa o formato mais adequado à comunicação com as crianças, permitindo exponenciar 

a espontaneidade criativa que é vinculada na expressão que a criança ofere ao desenho. A 

interpretação das representações das crianças e do discurso que produziram através do 

desenho representa as suas vozes, que são influenciadas pelos fatores sociais, culturais e 

emocionais decorrentes durante o levantamento. É de salientar que a utilização desta 

ferramenta encontra-se associada a um fator preponderante, respetivamente a liberdade de 

expressão visto que não lhe é atribuída qualquer elemento no auxílio da representação gráfica 

elaborada pela mesma. Este fator não se aplicou no questionário lúdico, sendo este orientado 

por uma grelha de elementos de escolha que balizaram a resposta das crianças. A base de 

trabalho apresenta duas secções (anexo 9), permitindo a esta a representação da realidade 

vivenciada e da realidade imaginária. O conjunto dos elementos levantados permite-nos 

avaliar, a escala de desejos e necessidades da criança. 

Assim esta ferramenta cumulativamente com os outros instrumentos de diagnóstico 

permitem-nos chegar a uma solução mais credível transmitida de uma forma direta por 

representações gráficas. Os dados são sintetizados através de uma grelha de análise (anexo 

10) na qual se avalia os conteúdos observados nos desenhos (Tabela 15). Através da análise 

Figura 69 Representação da aplicação dos 
desenhos. 
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desta grelha observa-se que, aproximadamente 95% das crianças representam elementos da 

natureza nos seus desenhos, visto que a representação de elementos naturais, quer sejam 

árvores, quer seja relva é uma constante. Outro aspeto observável nos desenhos é a presença 

de equipamentos sensoriais (equipamentos infantis) em grande parte dos desenhos (Tabela 

15). Como já vem a ser demonstrando quer pelo questionário, e posteriormente pelo biomapa, 

o parque infantil é um dos elementos de maior importância e significado no recreio. 

Revelando-se com um forte potencial na garantia de interação com o par da socialização, bem 

como um elemento estimulador de exercício físico. 

Ao compararmos as duas realidades, observa-se que as crianças têm uma grande 

tendência para representar elementos de água no espaço e tempo recreativo da criança, 

através do desenho simbólico de lagos e piscinas. Afere-se também que os equipamentos 

fixos mais representados são: baloiço, escorregas e trampolim, seguindo-se por 

equipamentos de trepar. Denotando-se um desequilíbrio entre os diversos 

espaços/equipamentos).  

Tabela 15 Resultados da análise dos desenhos. 

Descrição Nº total de desenhos analisados= 38 
Nº total de desenhos não analisáveis=15 

Percentagem de 
representação 

Equipamentos 
fixos 

Equipamentos infantis:  

Equipamentos Sensoriais:  

Baloiços  26 68.4% 

Molas 1 2.6% 

Balancés 4 10.5% 

Escorregas 17 44.5% 

Equipamentos de rotação 4 10.5% 

Pontes móveis 0 0% 

Slide 6 15.7% 

Trampolim/ Colchão elástico 12 31.5% 

Areia 0 0% 

Outros 0 0% 

Total equipamentos sensoriais: 70  

Equipamentos de representação estática  

Animais (Representação) 0 0% 

Esculturas 0 0% 

Troncos de árvores 1 2.6% 

Jogos horizontais (pavimento) 0 0% 

Pneus 2 5.2% 

Total equipamentos representação. 
estática: 

3 7.8% 

Criação de Intimidade   

Cabanas 1 2.6% 

Abrigos 1 2.6% 

Torres 0 0% 

Túneis 4 10.52% 

Outro 0 0% 

Total equipamentos de intimidade: 6  

Equipamentos estimuladores de 
exercício  

 
 

Equipamentos de equilíbrio 1 2.6% 

Equipamentos de trepar 11 31.5% 

Equipamentos de barras 2 5.2% 

Total equipamentos est. exercício.: 14  
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Figura 70 Representação da 
construção de um biomapa. 

Amovíveis Bolas 0  

Rodas 0 0% 

Cordas 0 0% 

Jogos tradicionais 0 0% 

Total elementos amovíveis: 0  

Didáticos Brinquedos 0 0% 

Total elementos didáticos: 0  

Desportivos Jogos / equipamentos desportivos  

Campo futebol 7 18.4% 

Tabelas de basquetebol 2 5.2% 

Rampas de Skate 0 0% 

Voleibol 0 0% 

Outro 0 0% 

Total elementos desportivos: 9  

Espaços 
verdes/naturais 

Elementos vegetais  

Relvado  15 39.4% 

Árvores  17 44.7% 

Flores 4 10.5% 

Outro 0 0% 

Total elementos vegetais. 36  

Água 9 23.6% 

Animais 5 13.1% 

 Outros elementos externos 5 13.1% 

 

 

3.5- Processo multimétodos: Biomapa 
 

Relativamente à posição comportamental da 

criança para com o instrumento biomapa (Figura 70), 

denotou-se um entusiasmo e valorização da tarefa por 

se tratar de um elemento que as transportava para o 

mundo imaginário de projeto e arquitetura. Este 

instrumento de avaliação foi aplicado na fase final do 

processo de levantamento de dados. 

 

Produção dos biomapas participativos. 

 O conjunto de instrumentos base são constituídos por: uma planta humanizada, com 

referências do espaço construído, cobertura vegetal e localização dos elementos arbóreos 

(Figura 72), utilizando-se como elemento orientador da construção do biomapa um quadro de 

questões reflexivas (anexo 5) e papel vegetal onde se faz a transposição da planta de trabalho 

(Figura 71). Para além deste elemento, também conta com um conjunto de marcadores 

coloridos, utilizado na demarcação das anotações.  



 
 

65 
 

 

 

 
  

A construção do biomapa foi efetuada de forma organizada e individual, em que os 

grupos de trabalho (crianças) são distribuídos pelos lugares (mesas), recebendo indicações 

acerca dos objetivos do trabalho e dos pontos importantes do mapa e sua legenda.  No 

decorrer do levantamento tornou-se importante que os alunos assinalem na folha, indicações 

ou comentários específicos sobre cada uma das questões.  Visto que se estava a trabalhar 

com crianças era necessário acompanhar de perto todo o processo construindo o mapa passo 

a passo, pergunta a pergunta.  

As cores utilizadas nos biomapas das crianças variam consoante a turma registada 

por motivos de limitação do número de materiais existentes, e pela degradação através do 

manuseio dos materiais. No entanto, tinham como exemplo base a seguinte tabela de 

representação (Tabela 10 Tabela comparativa das áreas de "espaços verdes", escola do 

seixo). 

Tabela 16 Exemplo da relação entre as cores utilizadas na identificação das questões reflexivas. 

Cores Questões assinaladas  

Vermelho O que gosto menos no espaço de recreio?  

Azul O que gosto mais no espaço de recreio?  

Amarelo Qual a área que brincas mais?  

Lilas Espaço que considero mais calmo?  

Castanho Onde gostavas que tivesse uma área coberta?  

Verde Representação dos espaços verdes ou 

ajardinados 

 

 

3.5.1- Resultados preliminares dos biomapas: 
 

Figura 73 exemplos de alguns biomapas levantados durante o processo 

representativos do biomapa final construídos pelas crianças, transmissores do modo como 

vêem o espaço. 

Portão/Entrada 

 

Portão/Entrada 

Edifício 
principal  

 

Parque infantil  

 

Parque infantil  

Edifício da pré- 
escolar 
 
Edifício da pré-escolar 

Campo de jogos  

 

Campo de jogos  

Espaço horta/ pomar. 

 

Espaço permeável 

Figura 72 Representação da planta 
humanizada base. 

Figura 71 Representação da base utilizada 
no levantamento. 
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Análise dos Biomapas 

Este instrumento reuniu uma amostragem de 37 biomapas, abrangendo um total de 

47 crianças, onde foram incluídos elementos de diferentes idades e géneros, de modo a 

construir uma amostragem o mais equilibrada e representativa possível. Através da leitura da 

amostragem levantada, são criados dois instrumentos de síntese para a compreensão das 

questões reflexivas aplicadas. O primeiro é o quadro de representação gráfica (Tabela 17) e 

o segundo é o biomapa síntese (anexo 23). 

A construção do primeiro instrumento, é efetuada a partir de todas as informações, 

coletadas pelos biomapas reunidos e transposta para símbolos gráficos a todas as questões 

abordadas de forma a serem representados no segundo instrumento.   

Tabela 17 Relação entre as questões aplicadas e representação gráfica atribuída 

                                                
6 - Questões registadas por anotações 

Questões abordadas Alínea 
Representação 

gráfica. 

Qual o espaço de recreio onde passas mais tempo a brincar? 1 
 

O que brincas?6 1.1  

Qual o espaço de recreio que a teu ver está mais danificado? 2 

 

Porquê que achas que está mais danificado?5 2.1  

Qual o espaço de recreio que tu escolhias para colocar um espaço 

ajardinado?5 3  

Onde colocavas uma horta? 3.1 

 

Onde colocavas um jardim? 3.2 

 

Onde colocavas árvores? 3.3 

 

Qual o espaço de recreio que tu escolhias para colocar um sítio 

calmo? 
4 

 

Qual o espaço que gostava que tivesse uma cobertura para os dias de 

chuva poderes brincar? 
5 

 

Se te deixassem ter um animal doméstico na tua escola, qual o amigo 

que trazias para viver no espaço da tua escola?5 6  

Qual das áreas do recreio deveria ser maior? 7.1 

 

Qual destas áreas do recreio deveria ser menor? 7.2 
 

Local que mais gosto --- 
 

Local que gosto menos --- 
 

Figura 73 Exemplo final do biomapa construído. 
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Depois dos dados coletados são transpostos para um único biomapa (síntese), 

utilizando as representações gráficas atribuídas (Figura 74). 

 

Figura 74 Representação do Biomapa síntese aplicado à escola do Seixo 

 

É através deste que é possível observar individualmente os locais de maior incidência 

afeta a cada questão reflexiva:  

Na análise quanto ao local onde as crianças passam mais tempo a brincar “    ” 

observa-se que a área onde existe maior incidência de respostas é o parque infantil (área 2). 

Comparativamente a este facto é também o reflexo do local que mais gostam “     “ no recreio 

(Figura 75), embora na área 3 também se registe um grande número de incidências quanto 

ao local que gostam mais. 

Dentro destes, observa-se que os motivos 

ou as razões dadas são, o facto de gostar do 

parque infantil ou dos equipamentos presentes. 

Aferindo respostas do tipo “gosto muito do 

escorrega”, “gosto do túnel porque podemos 

brincar aos policias e ladrões” e “gosto de andar à 

volta nos “barões””, apresentando de certa forma 

uma área que promove diferentes interações. Por 

sua vez, verifica-se que a área 3 é o local preferido 

essencialmente pelas crianças que mais gostam 

de jogar futebol.  

Figura 75 Representação do local com 
maior incidência de respostas (área 2) no 
biomapa de análise. 
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Contraposto a este, o local que as crianças 

gostam menos “     “ no recreio é a zona da horta/ 

pomar (área 4) (Figura 76), seguindo-se a zona de 

campo desportivo (área 3) como a área que as 

crianças gostam menos. 

Dentro da área 4 verifica-se que motivos 

citados são “tem muito lixo”, “não podemos lá 

brincar” e “porque cheira mal”. Na segunda área 

observa-se opiniões de “não gosto do campo/ não 

tem jogos para brincarmos”, e “porque jogam futebol” 

e “ os rapazes chutam a bola com muita força.  

 

Quanto à pergunta qual o espaço de recreio 

que a teu ver está mais danificado? nesta questão 

observa-se que existe diversos pontos na escola 

com problemas, representados por  “     ” estão 

presentes nas áreas 4/1/2 , referenciadas por ordem 

decrescente. O local onde não foram encontradas 

referências é a área 3.  Os motivos sinalizados 

nestas áreas são, a “horta está danificada ou 

estragada”, “os muros estão a cair” e “os muros 

estão estragados” (Figura 77) 

 

Espaços verdes - Onde colocavas uma horta? 

Na observação da disposição do local onde 

as crianças gostavam usufruir de espaços verdes no 

espaço escolar explana-se o seguinte. Através das 

referências levantadas observa-se em primeiro lugar 

disposição da horta “              “. 

Através das representações denota-se que o 

local com maior predisposição para colocar a horta 

mantém-se na área 4 (local com pré-existência de 

um pomar), como é possível observar pelo biomapa 

(Figura 78).  

 

Figura 76 Representação do local com 
maior incidência de respostas (área 4) no 
biomapa de análise. 

 

Figura 77 Representação de um dos locais 
com problemas (área 1) no biomapa de 
análise 

Figura 78 Representação do local com 
maior incidência de respostas (área 4) no 
biomapa de análise. 
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Onde colocavas um jardim?  

Por sua vez o local onde se observa maior 

incidência para colocar um jardim “       “ descreve 

uma distribuição homogénea pelas várias áreas 

assinaladas. No entanto, é possível salientar a 

área 2 e a área 1 (Figura 80; Figura 79 e Figura 

81), como as áreas com mais representações. 

Dentro destas, podemos observar que tipo de 

elementos que as crianças mais gostariam que 

estivessem presentem são, as áreas de jardim com 

parque verde e jardim de flores. 

 

 

 

Onde colocavas árvores? 

         Quanto à distribuição de árvores “        ” no 

espaço escolar é possível observar que as 

crianças gostavam que a escola tivesse uma 

distribuição uniforme por todo o recinto. Esta 

disposição reflete os enormes problemas de 

incidência direta do sol sem oferecer espaços de 

sombra ou proteção do sol em dias de maior calor. 

Ao verificar-se a localização dos pontos de 

inserção das árvores denota-se que estes pontos 

são encontrados em locais onde potencialmente 

existem maior concentração de crianças e onde 

estão instalados os equipamentos. Sendo esses 

locais o parque infantil, o campo de jogos, a 

“casinha” e na porta de entrada do edifício do 

primeiro ciclo (Figura 82). 

Figura 80 Representação do local com 
maior incidência de respostas (área 2) no 
biomapa de análise.  

Figura 81 Representação do local com 
maior incidência de respostas (área 1) no 
biomapa de análise. 

Figura 79 Representação do local com maior 
incidência de respostas (área 1) no biomapa de 
análise. 

Figura 82 Representação do local com 
maior incidência de respostas (área 3) no 
biomapa de análise. 
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Qual o espaço de recreio que tu escolhias para colocar um sítio calmo? 

Quanto à escolha do 

local que as crianças gostariam 

de colocar um sítio calmo“    “ 

verifica-se que são 

pontualmente distribuídas nas 

3 áreas (1/3/4), assinaladas no 

mapa da Figura 83.  

 

Qual o espaço que gostava que tivesse uma 

cobertura?  

Constata-se que o local onde se encontra 

maior incidência desta resposta “     ”é a área 1, 

com uma inserção descrita junto à entrada do 

edifício principal (Figura 84). Esta constatação é 

refletida pela proximidade com a saída do edifício. 

Contudo, quando observado em termos técnicos e 

funcionais a escolha reflete ser a mais acertada 

pelo ponto de vista de ligação com o restante 

edifício impedindo que estas apanhem chuva 

quando vêm ao intervalo. 

 

Qual das áreas do recreio deveria ser 

maior/ menor? 

Observando os dados relativos a estas 

perguntas, verifica-se que coincidem com as 

respostas às perguntas “qual é o local que mais 

gostas / menos gostas?” e ainda com o “local onde 

brincas mais vezes?”. Posto isto identifica-se que a 

área que deveria ser mais pequena é a área 3 

(Figura 86). Por sua vez corresponde ao local do 

campo de futebol e contraposta a esta, observa-se 

a área 2 (Figura 85) como o local que gostavam que 

fosse aumentado. 

Figura 83 Representação dos locais com maior incidência de 
respostas no biomapa de análise 

Figura 84 Representação do local com 
maior incidência de respostas (área 1) no 
biomapa de análise. 

Figura 86 Representação do local com maior 
incidência de respostas (área 3) no biomapa 
de análise. 

Figura 85 Representação do local com 
maior incidência de respostas (área 2) no 
biomapa de análise. 



 
 

71 
 

Tabela 18 Síntese dos dados aferidos pelos bioamapas 

 

Quanto às questões não representadas pictoricamente e registadas pelo método 

escrito observamos as seguintes; “O que brincas?”, “Porquê que achas que está mais 

danificado?” e “Se te deixassem ter um animal doméstico na tua escola, qual o amigo que 

trazias para viver no espaço da tua escola?”.  

Dentro da primeira questão verificamos as seguintes observações relativas às 

atividades que as crianças mais gostam de brincar são; jogar a macaca, brincar nas barras, 

jogar ao caça caça, jogar futebol, às cordas ou andar no escorrega. 

Na segunda questão registada observa-se que as crianças apresentam como 

principais motivos: “o muro está a cair/ ou estragado”, “a horta está estragada/ em mau estado/ 

que o local cheira mal ou tem muito lixo”. Verifica-se ainda que as crianças consideram que o 

escorrega do parque infantil está danificado. 

Na terceira questão registada observamos que os animais que as crianças mais 

gostavam que estivessem presentes no espaço escolar são os gatos e cães com maior 

expressão e em menor expressão os esquilos, tartarugas, papagaios e coelhos. 

 

Conclusões observadas. 

A tabela 18 permite observar as conclusões levantadas pelos biomapas de uma forma 

mais sintetizada. A apresentação desta tabela tem como objetivo, de mais facilmente transpor 

os dados obtidos, para a elaboração do planeamento do plano estratégico. 



 
 

72 
 

3.6- Diagnósticos Técnicos. 
 

A análise e avaliação do espaço de recreio escolar obriga a observação e 

aplicabilidade de um elevado número de indicadores, que permitam obter as respostas 

necessárias para traçar um plano estratégico de intervenção. Plano de ação que se traça em 

diálogo com as necessidades dos utentes desse espaço, apuradas através do diagnóstico 

participativo e com os constrangimentos conceptuais, apurados pelo diagnóstico técnico.  

No diagnóstico técnico utilizaram-se como instrumentos de avaliação, a ficha de 

caracterização construída pelo autor, as grelhas de avaliação do enquadramento legal e 

as necessidades de desenvolvimento da criança, sendo que estas últimas constituem uma 

adaptação das grelhas construídas anteriormente por Ribeiro (2013) para avaliar parques 

infantis em contexto cidade, adaptando-as para a aplicação em espaços de recreio escolar.   

A ficha de caracterização (anexo 11) é subdividida em três blocos de avaliação. Num 

primeiro bloco, realiza-se o enquadramento do espaço de recreio com a envolvente, tipologia, 

dimensionamento e orientação solar. O segundo bloco é direcionado para a avaliação dos 

conteúdos legislativos com aplicabilidade neste local e com uma caracterização dos espaços 

verdes/naturais quanto à tipologia, espécies vegetativas e manutenção. Os dados resultantes 

da ficha de caracterização serão transportados para as grelhas de avaliação, permitindo aferir 

de forma quantitativa e qualitativamente o grau de satisfação do recreio escolar quanto ao 

cumprimento das disposições legais e necessidades de desenvolvimento da criança, 

constituindo o terceiro bloco de avaliação.  

A grelha de avaliação do enquadramento legal teve por base quatro parâmetros que 

seguem as normas legislativas dos decretos de lei; 

-Localização e Implantação: Decreto-Lei nº203/2015, artigos nº5/6/8/9 

-Conceção e organização: Decreto-Lei nº203/2015, artigos nº10/11/13. 

-Pavimentos: Decreto-Lei nº203/2015, artigos nº17/25/28/29. 

-Equipamentos: Decreto-Lei nº203/2015, artigos nº18/19/20/21/22/24/29. Decreto de lei 

100/2003 e DL nº82/2004 artigos nº4/5/7/8/9. 

Atribuiu-se aos indicadores uma escala de pontuação de 1 a 3, sabendo que os 

indicadores têm todo o mesmo peso. No caso da avaliação do domínio legal o valor mínimo 

obtido no somatório dos quatro parâmetros é de 4, sendo este o grau menos favorável, e o 

máximo obtido é de 12, correspondente ao grau mais favorável. O grau favorável situa-se 

entre o valor 10 e 11, exigindo-se neste, que pelo menos dois parâmetros atinjam o valor 3, 

assegurando desta forma que o conjunto de parâmetros cumpra satisfatoriamente os mínimos 

exigidos legalmente (Tabela 19, obtendo uma avaliação qualitativa do domínio em avaliação 

pela Tabela 20. 
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Tabela 19 Quadro com os parâmetros de avaliação das disposições legais aplicadas ao objeto de 
estudo. 

 

Tabela 20 Quadro de avaliação qualitativa de satisfação nos espaços de recreio. 

 

 

Avaliação das necessidades de desenvolvimento.  

A grelha de avaliação das necessidades de desenvolvimento da criança (Tabela 21) 

compreende seis parâmetros, sendo eles: 

A presença de elementos naturais: Muitas vezes estão presentes, no entanto, a sua 

presença não significa a promoção de contato. A importância deste parâmetro revela ser um 

elemento indispensável ao seu crescimento e desenvolvimento, adquirindo através desta o 

contacto com a realidade utilizando como elemento de recreação no seu dia a dia. 

Topografia e fisiografia do espaço: O espaço recreio é tanto mais estimulador do 

desenvolvimento da imaginação, criatividade e sentido de orientação da criança quanto mais 

diferenças de modelação do terreno apresentar. Este pode passar por elementos como: 

pequenas elevações no terreno, contrastes espaciais, patamares com possibilidade de subir 

e descer, recantos menores, incluídas nas áreas de sol ou nas áreas de sombra. 

Espaço para o desenvolvimento do jogo físico: Este espaço caracteriza-se pela 

existência de estruturas impulsionadoras e estimuladoras da atividade física, nomeadamente, 

cordas e elementos de salto, árvores para trepar redes ou barras, baloiços, escorregas e 

balancés, promotores do desenvolvimento do equilíbrio, agilidade, força, entre outras. 

Espaço de desenvolvimento do jogo social: caracterizado pela existência de 

estruturas promotoras do jogo coletivo, permitindo desenvolver a capacidade de linguagem e 

sentido de cooperação/representação do imaginário social. 

Espaço para o desenvolvimento do jogo cognitivo: caracteriza-se pela existência 

de elementos de areia, blocos, madeiras geralmente representadas por elementos 

móveis/moldáveis ou de uma manipulação lógica. Para além destes, a presença de elementos 

Escala de 

pontuação: 
Localização e 
implantação 

Conceção e 
organização 

Pavimento Equipamento 

1 

Não segue as normas 

legislativas dos 

Decretos de Lei (D.L.) 

em vigor. 

 

Não segue as 

normas legislativas 

dos D.L. em vigor. 

 

Não segue as 

normas 

legislativas dos 

D.L. em vigor 

 

Não segue as 

normas legislativas 

dos D.L. em vigor 

 

2 

Cumpre apenas 

algumas normas 

legislativas dos D.L. em 

vigor 

 

Cumpre apenas 

algumas normas 

legislativas dos D.L. 

em vigor 

 

Cumpre apenas 

algumas normas 

legislativas dos 

D.L. em vigor 

 

Cumpre apenas 

algumas normas 

legislativas dos D.L. 

em vigor 

 

3 

Compre todas as 

normas legislativas dos 

D.L. em vigor  

 

Compre todas as 

normas legislativas 

dos D.L. em vigor  

 

Cumpre todas as 

normas 

legislativas dos 

D.L. em vigor  

 

Cumpre apenas 

algumas normas 

legislativas dos D.L. 

em vigor 

 

Escala Quantitativa 4-9 10-11 12 

Escala Qualitativa 
Não cumpre as 
disposições legais. 

Enquadra-se satisfatoriamente 
nas disposições legais. 

Cumpre as disposições 
legais. 
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musicais é também importante para que a criança desenvolva o jogo criativo e cognitivo, a 

sensibilidade, a habilidade e a comparação através da manipulação destes elementos. 

Espaço para o desenvolvimento do jogo calmo: Este espaço promove o recreio 

passivo, estimulador do espaço e tempo individual de cada criança.  

A definição dos parâmetros seguiram as metodologias dos seguintes autores: 

Moras(2007); Marion (2008) e Bruchartz (1994) citados por (Ribeiro, 2013). 

Tabela 21 Quadro de avaliação quantitativa das necessidades de desenvolvimento da criança. 
 

De igual forma atribuiu-se aos parâmetros uma escala de pontuação de 1 a 3, sabendo 

que os parâmetros têm todos o mesmo peso. No caso da avaliação das necessidades de 

desenvolvimento, o valor mínimo obtido no somatório dos quatro parâmetros é de 6, sendo 

este o grau menos favorável. O máximo obtido é 18, o que correspondente ao grau mais 

satisfatório, situando-se o grau razoável entre o valor 16 e 17, exigindo-se neste, que pelo 

menos três parâmetros atinjam o valor 3, assegurando desta forma que o conjunto de 

parâmetros cumpra satisfatoriamente os mínimos necessários para um desenvolvimento 

                                                
7 Considera-se que os elementos vegetativos desenvolvem as competências na criança quando estes são 
diversificados nas espécies e permitem desenvolver em simultâneo habilidades sensoriais, físicas, sociais 
e cognitivas. 
8 Considera-se cumprir este parâmetro quando o terreno do espaço de recreio possui muitas diferenças de 
nível, modelação no pavimento e contraste espaciais permitindo que as crianças brinquem com jogos de 
escala. 
9 Cumpre este parâmetro quando se encontra espaços auxiliados por materiais soltos, como cordas e 
elásticos, ou equipamentos de exercício físico; elementos de equilíbrio, trepar ou de barras. 
10 Cumpre este parâmetro quando o espaço é auxiliado por equipamentos de intimidade ex: cabanas 
casinhas, ou elementos que incentivem a cooperação e/ou o diálogo entre pares.  
11 Cumpre este parâmetro quando o espaço oferece equipamentos moldáveis, de manipulação lógica ou 
musicais. 
12 Cumpre este parâmetro quando os espaços de recreio passivo, possuem elementos que proporcionem a 
estadia, e se situa numa área resguardada dos espaços de agitação. 

Esc. 
Pontu-
ação 

Elementos 

vegetativos 

Modelação 

do terreno 

Espaço. de 

desenvimento 

do jogo físico 

Espaço para 
desenvolvimento 

do jogo social 

Esp. para o 
desenvol. do 
jogo criativo-

cognitivo 

Espaço 
desenvol. 
do jogo 
calmo 

1 Não possui 
Não possui 

diferenciação 
de modelação. 

Não possui Não possui Não possui Não possui 

2 

Possui, mas não 
estimula o 

desenvolvimento 
das várias 

competências. 

Possui 
diferenciação 
de planos de 
modelação, 
mas sem 

diversidade de 
contrastes 
espaciais 

Possui espaços com 
elementos e são 
estimuladores do 

desenvolvimento das 
competências, mas 
em mau estado de 

conservação 

Possui espaços com 
elementos e são 
estimuladores do 

desenvolvimento das 
competências, mas em 

mau estado de 
conservação 

Possui espaços com 
elementos e são 
estimuladores do 

desenvolvimento das 
competências, mas 
em mau estado de 

conservação 

Possui, áreas 
de recreio 

passivo, mas 
não 

estimuladores à 
estadia  

3 

Possui, e estimula 
o desenvolvimento 

das várias 
competências.7 

Possui 
modelação 

diferenciada 
com diversidade 

de contrastes 
espaciais.8  

Possui espaços com 
elementos e são 
estimuladores do 

desenvolvimento das 
competências, em 

bom estado de 
conservação.9 

Possui espaços com 
elementos e são 
estimuladores do 

desenvolvimento das 
competências, em bom 

estado de 
conservação.10 

Possui e os 
elementos 

estimuladores do 
desenvolvimento das 

competências 
sociais, mas e em 

bom estado de 
conservação.11 

Possui, 
elementos 

estimuladores à 
estadia.12 

Total:       
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capaz (Tabela 21). Desta forma obtemos uma avaliação qualitativa do domínio pela Tabela 

22. 

Tabela 22 Quadro de classificação final da avaliação qualitativa das necessidades de 
desenvolvimento 

 

3.6.1- Análise das fichas de caracterização.  

Das respostas extraídas da aplicação da ficha de caracterização ao objeto de estudo 

(anexo 13), conclui-se que, os pavimentos são pobres enquanto elementos estimuladores da 

recriação, desprovidos de cor e de desenhos ou jogos didáticos. Para além deste aspeto 

verifica-se um nível reduzido de permeabilidade do terreno, uma vez que os pavimentos são 

predominantemente constituídos por pavimentos asfálticos e pavê (Figura 88), sendo que os 

mesmos apresentam problemas de conservação (Figura 87). 

  

 

 

 

Relativamente à zona de equipamentos recreativos fixos, são em número e tipologia 

insuficiente para o número de utilizadores e faixas etárias que o assistem. Cumulativamente 

a este aspeto verifica-se que os mesmos apresentam deteriorações pontuais, necessitando 

de manutenção. 

Quanto aos equipamentos fixos observou-se que são em baixa quantidade e pouco 

diferenciados, limitando-se a um equipamento multifunções (Figura 92), embora com 

diferentes atividades e ainda um equipamento de trepar, que necessitam de manutenção 

devido a degradação do seu estado de conservação (Figura 90). Observa-se ainda, a 

presença de um equipamento de criação de intimidade através da pré-existência de uma 

cabana (Figura 97). 

O espaço desportivo (Figura 98), é constituído por duas balizas e tabelas de 

basquetebol, contudo o mesmo encontra-se implantado numa área central sem delimitação 

física que evite conflitos com os usuários das áreas adjacentes.  

 O mobiliário de apoio ao espaço de recreio é escasso resumindo-se a bancos, 

bebedouro, sendo que estes não cumprem a sua função devido ao estado elevado de 

Escala Quantitativa 6-15 16-17 18 

Escala Qualitativa 
Nível de desenvolvimento 

insatisfatório  

Nível de desenvolvimento 

razoável 

Nível de desenvolvimento  

Muito satisfatório  

Figura 87 Estado de conservação 
representativa do pavimento asfáltico.  

Figura 88 Pavimentos mais 
representativos no espaço de recreio 
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degradação (Figura 96). Considera-se necessária a substituição dos bancos, a reparação do 

bebedouro, bem como a colocação de papeleiras e candeeiros junto às áreas funcionais.  

As superfícies de impacto necessitam de manutenção higienossanitária e técnica, 

nomeadamente a substituição e limpeza do pavimento amortecedor (Figura 91) derivado à  

degradação do material de impacto e acumulação de detritos. Os espaços ajardinados são 

constituídos maioritariamente por zonas de terra batida em que a vegetação é praticamente 

inexistente (Figura 94). Quando existe, estamos perante vegetação herbácea “tipo prado”, 

sub-arbustiva e algumas plantas aromáticas, elementos que possuem uma localização 

fragmentada, denotando-se a ausência de enquadramento projetoal coerente que responda 

às necessidades de desenvolvimento.  Cumulativamente com um deficiente grau de 

conservação desta vegetação (Figura 95), contudo não se apurou a existência de espécies 

vegetais proscritas para plantação em áreas de recreio infantil (anexo 12). 

Denota-se ainda a intenção do espaço constituir uma “horta” (Figura 93), que deixou 

de cumprir a sua função pedagógica, por ausência de manutenção, não resistindo desta forma 

ao abandono e a tornar-se um depósito de detritos orgânicos e não orgânicos.  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Figura 89 Foto banco 
instalado no parque 
infantil 

Figura 90 
Deterioração do 
equip.de trepar. 

Figura 91 Superfície 
de impacto e 
condição técnica. 

Figura 92 Equipamento 
multifunções. 

Figura 93 Representação do 
espaço de horta. 

Figura 94 Exemplo de 
vegetação existente no 
espaço tipo prado. 

Figura 95 Exemplo da 
degradação dos espaços 
ajardinados. 

Figura 96 Exemplo da ausência 
de espécies vegetativas de 
enquadramento. 

Figura 97 Equipamento de 
criação de intimidade. 

Figura 98 Enquadramento do 
Espaço desportivo. 
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Resultados da aplicabilidade da ficha de avaliação. 

  A seguinte Tabela 23 apresenta os resultados obtidos quanto ao cumprimento ou 

não das disposições legais aplicada unicamente à escola do Seixo. 

Tabela 23 Quadro com os resultados dos parâmetros de avaliação das disposições legais aplicadas. 

Através da mesma tabela 23 conclui-se que este espaço não é capaz de cumprir as 

disposições legais avaliadas. Perante esta obtém uma pontuação de 8 pontos, 

correspondendo à escala qualitativa de “Não cumpre as disposições legais” na Tabela 24. 

Tabela 24 Quadro com os resultados da avaliação qualitativa de satisfação nos espaços de recreio 

  

3.6.2- Análise das necessidades de desenvolvimento das crianças: 

A Tabela 25 apresenta os resultados obtidos quanto à observação das necessidades 

de desenvolvimento da criança. 

Tabela 25 Quadro do resultado da avaliação das necessidades de desenvolvimento. 

Escala de 

pontuação: 
Localização e 
Implantação 

Conceção e 
organização 

Pavimento Equipamento 

1 

Não segue as normas 

legislativas dos 

Decretos de Lei (D.L.) 

em vigor. 

 

Não segue as 

normas 

legislativas dos 

D.L. em vigor. 

 

Não segue as 

normas 

legislativas dos 

D.L. em vigor 

 

Não segue as 

normas legislativas 

dos D.L. em vigor 

 

2 

Cumpre apenas 

algumas normas 

legislativas dos D.L. em 

vigor 

x 

Cumpre apenas 

algumas normas 

legislativas dos 

D.L. em vigor 

x 

Cumpre apenas 

algumas normas 

legislativas dos 

D.L. em vigor 

x 

Cumpre apenas 

algumas normas 

legislativas dos 

D.L. em vigor 

x 

3 

Compre todas as 

normas legislativas dos 

D.L. em vigor  

 

Compre todas as 

normas 

legislativas dos 

D.L. em vigor  

 

Cumpre todas as 

normas 

legislativas dos 

D.L. em vigor  

 

Cumpre apenas 

algumas normas 

legislativas dos 

D.L. em vigor 

 

Resultado: 8  

Escala Quantitativa 4-9 10-11 12 

Escala Qualitativa 
Não cumpre as 

disposições legais. 

Enquadra-se satisfatoriamente 

as disposições legais. 

Cumpre as disposições 

legais. 

Esc. 
Pontu-
ação 

Elementos 

vegetativos 

Modelação 

do terreno 

Espaço. de 

des. do jogo 

físico 

Espaço. para 
desenvolviment
o do jogo social 

Esp. para o 
desenvol. do 
jogo criativo-

cognitivo 

Espaço 
desenvol. 
do jogo 
calmo 

1 Não possui 
Não possui 

diferenciação de 
modelação. 

Não possui Não possui Não possui Não possui 

2 

Possui, mas não 
estimula o 

desenvolvimento 
das várias 

competências. 

Possui 
diferenciação de 

planos de 
modelação, mas 
sem diversidade 

de contrastes 
espaciais 

Possui espaços com 
elementos e são 
estimuladores do 

desenvolvimento das 
competências, mas 
em mau estado de 

conservação 

Possui espaços com 
elementos e são 
estimuladores do 

desenvolvimento das 
competências, mas em 

mau estado de 
conservação 

Possui espaços com 
elementos e são 
estimuladores do 

desenvolvimento das 
competências, mas 
em mau estado de 

conservação 

Possui, áreas 
de recreio 

passivo, mas 
não 

estimuladores à 
estadia  

3 

Possui, e 
estimula o 

desenvolvimento 
das várias 

competências. 

Possui modelação 
diferenciada com 
diversidade de 

contrastes 
espaciais.  

Possui espaços com 
elementos e são 
estimuladores do 

desenvolvimento das 
competências, em 

bom estado de 
conservação. 

Possui espaços com 
elementos e são 
estimuladores do 

desenvolvimento das 
competências, em bom 

estado de 
conservação. 

Possui e os elementos 
estimuladores do 

desenvolvimento das 
competências sociais, 
mas e em bom estado 

de conservação. 

Possui, 
elementos 

estimuladores à 
estadia. 

Valor: 2 1 2 2 1 2 

Total: 10 
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 Através da análise da Tabela 25, conclui-se que o índice de desenvolvimento obtido 

é 10 pontos, correspondendo a um nível qualitativo de desenvolvimento insatisfatório pela 

Tabela 26. 

 

Escala Quantitativa 6-15 16-17 18 

Escala Qualitativa 
Nível de desenvolvimento 

insatisfatório  

Nível de desenvolvimento 

razoável 

Nível de desenvolvimento  

Muito satisfatório  

Tabela 26 Quadro do resultado da avaliação qualitativa das necessidades de desenvolvimento. 
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Capítulo 4- Proposta: 
 

O presente capítulo destina-se ao desenvolvimento do plano estratégico para o recreio 

da escola JI-EB1 do Seixo.  Este plano sustenta-se nos conceitos e análises anteriormente 

observadas e pretende dar resposta aos resultados obtidos dessas análises indo ao encontro 

dos objetivos definidos.  

A proposta apresenta dois níveis, o primeiro nível a identificação das grandes áreas 

de intervenção e os fluxos de circulação (Figura 99). No segundo nível é definido o plano 

estratégico de intervenção (Figura 99). Esta ferramenta é importante como instrumento de 

discussão pública utilizado no modelo MariaAna para a apresentação do plano final de 

atuação. 

O primeiro elemento (anexo 24) apresenta 

um diagrama que distingue os principais 

movimentos e fluxos pedonais, previstos para o 

espaço de recreio. As áreas propostas 

assinaladas, diferenciam-se pela observação das 

necessidades aferidas e elementos dominantes, 

traduzindo-se em áreas funcionais.  

   O plano proposto (Figura 100), (anexo 

25), tem como objetivo fundamental, identificar e 

enumerar os elementos conceptuais propostos 

para cada área, para além destas, é proposto as 

alterações técnicas pertinentes necessárias ao 

espaço. Este plano concretiza a definição das 

áreas enumeradas pelo diagrama, procurando 

que em conjunto se complementem. A planta 

assenta sobre o conceito de tornar o espaço 

mais desafiador e funcional. Não esquecendo a 

opinião dos utilizadores, tornando-o mais coeso 

pelos elementos que os ligam, uniformizando-os. 

Esta uniformização poderá passar pela ligação 

dos espaços através da projeção de fluxos de 

circulação mais orgânicos e criativos, integrando 

elementos de natureza (vegetação). 

 

Figura 100 Plano estratégico de intervenção, 
proposto para o espaço de recreio. 

Figura 99 Diagrama de fluxos e zonamento 
do espaço de recreio. 
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São propostas 9 áreas funcionais distintas, cada uma afere os seguintes elementos e 

estímulos (assente na observação do anexo 14): 

A área 1 função semi-ativa, propõe a requalificação dos muros de suporte, a 

remodelação do acesso de entrada adaptado às condições de mobilidade e acessibilidade, 

com declives mais favoráveis (esta sugestão tem por objetivo assegurar o acesso a todas as 

pessoas com diferentes dificuldades de mobilidade). Nesta área, sugere-se ainda a introdução 

de espaços ajardinados. Este local visa promover pontualmente o desenvolvimento das 

competências percetivo motoras através da orientação espacial e a competência sensório 

motora através do estímulo visual e tátil.  

Na área 2, existe uma forte apetência pela introdução de espaços ajardinados com 

espécies de floração, podendo ainda albergar estruturas construídas que utilizem modelação 

ou promovam o equilíbrio. Este espaço visa promover as competências sensório e percetivo 

motoras através do estímulo da coordenação motora e agilidade, o sentido visual e tátil. 

Na área 3, a ampliação do espaço coberto é uma das necessidades observadas, no 

entanto este espaço pode ainda acolher também elementos que incentivem o jogo tradicional, 

com a disponibilidade de jogos didáticos e a disponibilidade de aparelho de som para as 

crianças dançarem. Este espaço visa promover as competências social/afetivas, estimulando 

o associativismo, a cooperação, a competição e também a competência cognitiva através da 

construção e utilização de jogos didáticos (Figura 101). 

 

Figura 101 Simulação proposta. 

 

Na área 4, propõem-se a introdução de novos equipamentos fixos e a ampliação do 

espaço de equipamentos infantis. Dentro deste, os equipamentos que têm mais apetência 

para satisfazer as crianças salientam-se o baloiço, os escorregas, as pontes ou jogos de 

equilíbrio e jogos de barras ou suspensão (aferidos pelos questionários e biomapas). No 

entanto, na utilização do equipamento multifunções deve garantir-se que este permita uma 

utilização por crianças das diferentes faixas etárias. Devendo ainda existir uma requalificação 

e manutenção quer dos equipamentos existentes e da superfície de impacto. Propõem-se de 
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igual forma nesta área a introdução de espécies arbóreas que permitam fazer sombra sobre 

o local, complementado através de espaços ajardinados. As competências desenvolvidas 

neste espaço são as percetivas motoras, estimulando a coordenação, agilidade, força e 

coordenação, desenvolvendo ainda a competências social, estimulando a cooperação e 

associativismo.  

Na área 5, observa-se a existência de condições favoráveis à pela instalação de uma 

zona calma de recreio passivo. Na qual se propõem a instalação de elementos de modelação 

do pavimento, bancos ou outro tipo de estruturas de apoio introduzindo ainda novas espécies 

vegetativas de ensombramento (Figura 102). Este espaço pode ainda enquadrar locais 

ajardinados utilizando espécies sensoriais aromáticas e de floração não melífera, que 

promovem a fauna. Para maior conforto das crianças poderá ser incluído uma barreira física, 

que delimite o espaço, utilizando para esta delimitação elementos que possa ser manipulado 

e utilizado meio de desenvolvimento de competências. Exemplo deste, são a utilização de 

equipamentos sonoros ou estruturas de interação. As competências que este espaço visa 

desenvolver são: competências sensório-motor, para o estímulo do sentido tátil, visual, 

olfativo, auditivo e coordenação motora, agilidade e coordenação. Assim como, o estímulo 

das competências cognitivas, através do raciocínio lógico.  

 
Figura 102 Simulação proposta.  

A área 6, caracteriza-se pelos elementos desportivos, não compreende alterações 

estruturantes, contudo o espaço revela a necessidade de manutenção dos equipamentos 

existentes. Este espaço estimula as competências percetivo-motoras, como é exemplo da 

coordenação motora, da velocidade, flexibilidade, agilidade, força e resistência. Assim como, 

as competências social/afetivas, como é ocaso do associativismo e cooperação. 

Na área 7, propõem-se a introdução de espaços de recreio ativo/passivo, através da 

introdução de jogos didáticos no pavimento. A utilização deste espaço como área de clareira 

relvada poderá também potenciar o desenvolvimento das competências percetivo motora 

através dos jogos de apanhada ou similares. Conjugando com a utilização de jogos 
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horizontais, estímulo dos elementos de cooperação e coordenação motora. A proximidade 

com a vegetação pode ainda estimular as competências sensório motoras (visuais, táteis). 

Na área 8, para colmatar o problema analisado da elevada exposição solar neste local 

propõem-se a instalação de elementos de vegetação arbórea como elementos de sombra 

(Figura 103). A introdução de outros elementos vegetativos complementarmente á vegetação 

arbórea permite para alem de melhorar o conforto bioclimático e o visual fomentar o 

aparecimento da fauna e estimular as competências sensório motoras, através do estímulo 

visual, auditivo, olfativo, tátil. 

 

Figura 103 Simulação proposta.  

Na área 9, propõem-se a requalificação do espaço existente. Esta requalificação visa 

recuperar o local como horta pedagógica utilizando as espécies frutícolas já existentes com 

novas espécies (Figura 104). Este espaço visa igualmente a introdução de espécies hortícolas 

assim como a utilização de outros materiais de revestimento de solo (aparas, terra, gravilha) 

promovendo o contacto com diferentes texturas. Este espaço visa promover as competências 

Sensório motoras através do estímulo tátil visual e olfativo. As competências cognitivas 

através do raciocínio e as competências sociais, através da cooperação. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 104 Simulação proposta. 
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Conclusão final.  

Sendo o espaço de recreio escolar o local dedicado à brincadeira e ao lazer, conclui-

se que para o abordar de forma conveniente se torna necessário além de levantar a 

informação inerente às características físicas do espaço e analisar as verdadeiras 

necessidades dos seus utilizadores – as crianças. 

Uma vez que esta metodologia permitiu criar uma maior ligação entre as crianças, o 

planeador e o espaço. A metodologia permite um maior rigor das respostas, levando em 

consideração os elementos de estímulo e interação criados durante todo o processo.  

Paralelemente foi possível observar que as crianças apresentam um elevado interesse 

pela participação e por dar a sua opinião, na expetativa que a mesma se torne relevante. A 

aplicação do questionário individualmente permitiu que o técnico fosse aferindo várias 

informações relacionadas com o espaço e o conhecimento dos utilizadores sobre este. Por 

outro lado, a aplicação dos desenhos e dos biomapas, demonstrou-se um elemento 

importante no levantamento quer das necessidades dos utilizadores, quer dos problemas do 

espaço objeto de estudo. 

 A elaboração dos instrumentos de diagnóstico técnicos revelou ser essencial para o 

conhecimento e caracterização do espaço de forma qualitativa, sendo que, durante a 

construção deste elemento se apuraram referências importantes quanto às boas práticas de 

arquitetura do espaço, seja pelos elementos projetuais, legislativos ou elementos 

estimuladores de desenvolvimento. 

A aplicação da metodologia permitiu concluir existir uma grande deficiência quanto a 

qualidade dos estímulos ao desenvolvimento oferecidos pelos espaços em questão. Os dados 

recolhidos permitiram aferir aspetos importantes como sejam:  a existência de índices baixos 

de espaços verdes por criança, a existência de espaços com enormes níveis exposição solar 

durante o verão, e a quase total inexistência de elementos de proteção para o conforto 

bioclimático no recreio. Foi ainda possível concluir que a grande maioria dos equipamentos e 

pavimentos apresentam um estado de degradação bastante considerável, situação que se 

verifica também ao nível das estruturas de suporte de terras. Este estado de degradação 

verifica-se em parte pela falta de intervenção ao nível de manutenção, o que leva à 

degradação da qualidade do espaço tanto física como visualmente. Os elementos contruídos 

são insatisfatórios quanto ao desempenho no desenvolvimento das capacidades e 

competências da criança, revelando insuficiências notória quer quanto ao número de 

equipamentos quer face às necessidades dos utilizadores, o que no final se traduz por uma 

baixa capacidade de fomentar o desenvolvimento de novas atividades e brincadeiras, 

impelindo essa competência e responsabilidade para a criança. 
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 Paralelamente a estas conclusões, denota-se que o espaço de recreio escolar tem 

uma apetência para a utilização recreativa fora dos períodos escolares. O cruzamento de 

todos os dados obtidos (diagnósticos participativos e diagnósticos técnicos), permitiram 

propor critérios de planificação dos espaços, apresentados sob a forma de uma proposta.  

O plano proposto teve como conceito fundamental tornar o espaço mais desafiador, 

funcional e uniformizado, recorrendo a uma conceção mais orgânica e envolvida por 

elementos de vegetação, promovendo o contacto entre as crianças e a flora, através das 

diferentes áreas temáticas. A utilização da metodologia proposta permitiu assim desenvolver 

um projeto capaz de passar à fase de discussão pública de modo a aferir a concordância do 

plano pela população.  

Neste sentido as opções tomadas tentaram ir ao encontro às necessidades e 

expetativas dos utilizadores e não do que o projetista ou planeador pressupõem ser como 

correto. De facto, importa aqui perceber que mais do que o conhecimento técnico do projetista, 

as vontades daqueles que são efetivamente os utilizadores do espaço devem servir de base 

ao desenvolvimento dos programas, pois, mais do que construir um espaço de recreio escolar, 

importa conceber um local de que as crianças possam disfrutar, que estimule o 

desenvolvimento integral e sobretudo se adeque aos seus utilizadores, de forma a que estes 

o entendam como seu.  

O trabalho desenvolvido permitiu ainda despertar o interesse tanto dos órgãos de 

planeamento, como dos órgãos de políticos para a problemática do planeamento dos espaços 

escolares. O presente trabalho abriu ainda possibilidades para que estudos posteriores 

possam dar continuidade ao desenvolvimento de diretrizes para a elaboração e planeamento 

destes espaços.   

 

Nota: 

 Embora os objetivos deste trabalho considerassem apenas a elaboração dos 

diagnósticos participativos/técnicos, a realização do estágio dentro do qual se desenvolveu o 

presente trabalho, contemplou a elaboração de um conjunto de materiais ou eventos que 

embora não diretamente integrados nos objetivos da presente dissertação, constituíram 

atividades importantes ao nível de estágio e saber através da participação na elaboração de: 

vídeos promocionais, flayers, posters, organização de eventos, apresentação de artigos em 

seminários e conferencias expostos em anexos: 15/16/17/18/19/20.  
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