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RESUMO 

A presente dissertação é desenvolvida no âmbito da área disciplinar da Arquitetura para a Infância, 

com foco na tipologia de edifício escolar destinado à educação pré-escolar: o jardim-de-infância. Esta 

investigação tem como principal objetivo o estudo da evolução histórica e caracterização da tipologia 

arquitetónica desde o primeiro exemplar construído em 1882 – a Escola Froebel –, contribuindo para o 

registo e inventariação da arquitetura escolar portuguesa. 

Por ter uma implicação direta no desenvolvimento das crianças entre os 3 e os 6 anos, pretende-se 

estudar a conceção e desenvolvimento do jardim-de-infância ao longo dos tempos, e analisar aspetos 

fulcrais na sua caraterização, identificando ainda as influências com impacto na sua idealização. 

O estudo realizado divide-se em três fases: a história da tipologia, a análise da sua evolução no 

panorama nacional, e a análise e comparação de quatro casos de estudo. Na história da tipologia, são 

abordadas algumas influências nacionais e internacionais, direta e indiretamente relacionadas com o 

conceito de jardim-de-infância, e refere pontos importantes na sua história até aos dias de hoje. Na 

análise da sua evolução, é estudada a legislação publicada desde o final do século XIX e são recolhidos 

exemplares da tipologia com interesse arquitetónico, sobre os quais é realizado o traçado geral da 

tipologia. Por último, e de modo a completar o anterior, são apresentados quatro casos de diversas 

épocas sobre os quais é realizada uma comparação mais profunda, da qual são retiradas conclusões 

sobre a evolução da tipologia. 

Palavras-chave:  

Arquitetura escolar, educação pré-escolar, jardim-de-infância, caracterização do jardim-de-infância 
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ABSTRACT 

The present thesis is integrated in the subject of Architecture for Early Childhood, with its focus on the 

school typology dedicated to early childhood education: the kindergarten. The main goal of this 

investigation is to study the historical development and architectural characterization since the first 

sample, built in 1882 – the Froebel School –, while contributing to the portfolio of the school architecture 

in Portugal.  

Because of its great interest as a multidisciplinary area with direct impact in children’s development 

between 3 and 6 years old, this study approaches kindergartens’ conception throughout the decades, 

and analyses significant aspects on its definition, identifying also other important influences regarding 

its idealization. 

The work is divided in three chapters: the typology’s history, its evolution on a national level, and the 

study and comparison of four case studies. The history chapter refers national and international 

influences, directly or indirectly related to kindergartens itself, and states important points throughout its 

history until the present days. The evolution chapter presents a legislation study since the late 19th 

century and collects some of the most interesting kindergarten samples, which, together, bring up the 

definition of its overall characteristics. The case studies chapter compliments the last one by analysing 

the four samples in a more detailed way, in order to conclude some facts about the typology evolution 

and characterization.   

Key-words:  

Early childhood education, school architecture, kindergarten, characterization of the kindergarten 
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INTRODUÇÃO 

A educação pré-escolar constitui uma fase da educação da criança com grande influência e impacto 

no seu desenvolvimento. As áreas disciplinares das ciências da educação, da pedagogia, da psicologia 

infantil e da sociologia são alguns dos domínios que mais intensamente abordam o assunto e que 

desenvolvem intensos estudos e análises sobre este tema. No entanto, o espaço escolar e a sua 

conceção são também fatores de grande importância no desenvolvimento das crianças, dada a 

suscetibilidade das mesmas a diversos estímulos – sensoriais, sociais, de expressão –, dependendo 

da sua idade. 

A tipologia do jardim-de-infância (JI) em Portugal tem como principais antecedentes as instituições de 

solidariedade social, as instituições de assistência a crianças ou as estruturas de apoio a complexos 

industriais no século XIX, ainda que os mesmos não revelassem um perfil educativo (Gomes, 1986). 

As alterações sociais resultantes da Revolução Industrial, e a consciencialização geral para um novo 

estilo de vida - no qual o papel da mulher sofre alterações drásticas e o trabalho infantil é proibido – 

estão na origem do desenvolvimento de soluções e abordagens aos novos problemas do quotidiano 

das famílias, em diversos pontos da Europa. A alfabetização e as reformas educativas assumem um 

papel importante na sociedade, e a acessibilidade ao ensino por parte das camadas inferiores da 

população torna-se um dos principais objetivos. Associados a estes, surgem infraestruturas de apoio à 

1ª infância com novos ideais educativos. Destaca-se o caso alemão - o Kindergarten - estabelecido 

pelo pedagogo Friedrich Froebel (1782-1852) em 1837, cujos princípios e metodologias pedagógicas 

constituíram base de estudo para muitos outros pedagogos.  

“A educação pré-escolar tem por finalidade o desenvolvimento dos sentidos e a robustez 

física da criança, o desenvolvimento harmónico de todas as suas faculdades, como 

auxiliar e preparatório para a entrada na escola primária.” (Felgueiras, 2012) 

Em Portugal, à exceção da Escola Froebel inaugurada a 1882, os primeiros exemplos surgem 

principalmente através de iniciativas privadas, como o exemplo da Associação dos Jardins Escolas 

João de Deus, que inicia a disseminação de jardins-de-infância em 1911, com o primeiro edifício 

construído na cidade de Coimbra. No entanto, o estado Português apenas iniciou um investimento sério 

na educação pré-escolar nos anos 70. Com a reforma na educação iniciada pelo ministro Veiga Simão 

e a massificação do trabalho feminino, é iniciado um movimento de construção de jardins-de-infância 

ao nível nacional. Apesar da grande percentagem de JI construídos de acordo com projetos-tipo, 

destacam-se projetos especiais concebidos por arquitetos de referência da arquitetura portuguesa, que 

contribuíram com as ideias para o desenvolvimento da tipologia, dando particular ênfase às 

metodologias de ensino e psicologia infantil.  

Pretende-se, com a presente investigação, reunir dados que permitam analisar a evolução da tipologia 

de jardim-de-infância em Portugal desde 1882 e traçar a sua caracterização arquitetónica.   
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Objetivos e formulação do problema 

Os jardins-de-infância são uma das tipologias arquitetónicas ligadas à educação cujo desenvolvimento 

e difusão em território nacional se consideram relativamente recentes. O seu estudo e análise evolutiva 

ainda são desconhecidos, começando agora a suscitar o interesse de alguns teóricos da área de 

arquitetura, a fim de completar o inventário dos edificados nacionais que serviram/servem os fins 

educativos. 

A presente dissertação tem como objetivos principais o estudo da tipologia de jardins-de-infância 

construídos entre 1882 e a atualidade, identificando os edifícios mais representativos. A investigação 

procurará responder às seguintes questões: 

 Quais os edifícios destinados a jardim-de-infância que se distinguem na arquitetura 

portuguesa?  

 Quais as condições de produção dos edifícios jardim-de-infância em diferentes períodos de 

conceção? Que relações estabelecem com a histórica da educação pré-escolar, suas 

iniciativas e pedagogia? 

 Como evolui a tipologia de arquitetura escolar do JI em Portugal? 

 Como se caracterizam arquitetonicamente os seus estabelecimentos ao longo do tempo? 

 Que fatores se revelam determinantes na evolução da tipologia? 

Ao desenvolver o estudo e análise dos elementos acima referidos, pretende-se alcançar os seguintes 

objetivos: 

 Identificar os principais contributos arquitetónicos dentro da tipologia; 

 Analisar o desenvolvimento da tipologia e sua caracterização arquitetónica; 

 Compreender as condições de produção de edifícios construídos em distintos momentos; 

 Contribuir para o levantamento arquitetónico dos edifícios educativos em Portugal.  

O presente estudo exclui os edifícios destinados a jardim-de-infância construídos com base em 

projetos-tipo. 
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Estado da Arte 

As monografias e trabalhos de investigações utilizados como referências para o presente estudo 

distinguem-se entre obras de origem pedagógica e educativa, e obras referentes ao campo disciplinar 

da arquitetura. São pouco comuns as publicações que foquem análises que cruzem ambas as áreas 

disciplinares. 

Bernard Spodek (2002) elabora um dos contributos internacionais mais significantes na sintetização da 

evolução da educação de infância, abordando várias áreas de conhecimento dentro daquela área 

principal. O “Manual de Investigação em Educação de Infância”, reúne conteúdos no âmbito do 

desenvolvimento da criança, bases curriculares, bases da política educativa e estratégias para a 

investigação na área. 

No âmbito nacional, contamos com vários grandes contributos, como o de Rómulo de Carvalho (1986), 

com “História do Ensino em Portugal”, e Joaquim Ferreira Gomes (1986), com “A educação infantil 

em Portugal”. Este último consiste numa grande reflexão e registo da história e desenvolvimento da 

educação infantil em Portugal, suas iniciativas e intervenientes, referenciando as origens e influências 

educativas provenientes dos restantes países Europeus.  

José Afonso Brardo (1987) é responsável pela elaboração da “Evolução Histórica do Primeiro 

Ensino e da Educação Infantil em Portugal”, contributo importante para a sintetização da legislação 

referente à educação pré-escolar em Portugal. 

Maria João Cardona (1997) edita a publicação “Para a história da Educação de Infância em 

Portugal”, que traduz a evolução das abordagens educativas adotadas desde 1834 até à década de 

1990, contextualizando as suas bases, ideologias e currículos no panorama sociopolítico do país. 

Teresa Vasconcelos (2005) contribui para o estudo da educação infantil com o trabalho “Das Casas 

de Asilo ao Projecto de Cidadania”, que remete de um modo sucinto para a génese da educação 

infantil em Portugal, e explora a sua evolução e contextualização das políticas adotadas.  

A legislação publicada em 1997 pelo Ministério da Educação inclui diversos documentos de referência 

para a educação pré-escolar, e resultaram em grandes avanços na expansão e evolução da rede 

nacional oficial. São exemplos destas a “Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar”, as “Orientações 

Curriculares para a Educação Pré-Escolar”, o “Programa de Expansão e Desenvolvimento da 

Educação Pré-Escolar”, entre outros. 

No panorama da Arquitetura, Filomena Beja et al. (1987, 1996 e 2010) criam um dos maiores 

inventários de edifícios educativos em Portugal, nos quais se encontram referências à educação pré-

escolar. Os três volumes de “Muitos anos de Escolas” documentam a evolução das tipologias 

escolares, com principal foco nas escolas afetas ao 1º ciclo do ensino básico, e recorre a documentação 

fotográfica e desenhos técnicos para ilustrar os inúmeros casos referidos. É traçada uma evolução 

geral do ensino básico, da arquitetura e iniciativas a este respeitantes, e são referidos alguns pontos 

no âmbito da educação pré-primária. 
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A investigação “Arquitetura Escolar: o Edifício Liceu em Portugal (1882-1978)” elaborada por Maria 

Alexandra Alegre (2009) revela-se um excelente exemplo de estudo de tipologias escolares, com 

referência aos diferentes aspetos e âmbitos a considerar na sua análise.  

Mark Dudek (2000) é o autor de várias obras respeitantes à arquitetura escolar a nível internacional. 

Uma das suas obras dedicadas ao desenho de jardins-de-infância é o “Kindergarten Architecture: 

Space for Imagination”, que constitui um guia arquitetónico da tipologia escolar repleto de casos de 

estudo e diversos ensaios noutros âmbitos. 

A obra “João de Deus Ramos: Vida e Obra”, de Manuela de Azevedo (1997), que retrata a vida e 

perfil de João de Deus Ramos, com recurso a testemunhos e registos. Esta dá a conhecer o percurso 

do mesmo até assumir a direção das Associações de Escolas Móveis criada por seu pai, o poeta João 

de Deus, e relata o novo rumo atribuído ao projeto.  
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Metodologia de desenvolvimento da Investigação 

A investigação apoiou-se nas seguintes fases de desenvolvimento: 

Identificação e recolha de informação 

1. Recolha de informação relativa a JIF concebidos e construídos até à atualidade, identificando os 

que se encontram em funcionamento, os encerrados e os demolidos, recorrendo a registos 

camarários, arquivos, inventários disponíveis em associações e instituições, bibliografia de 

referência, entre outros; 

2. Levantamento geral das características dos edificados, recorrendo a informações disponíveis 

online, registos camarários, arquivos, inventários e outros; 

3. Identificação das referências bibliográficas importantes para o desenvolvimento do tema, quer 

relacionado com o ensino pré-escolar, tipologia e sua história, quer referente às pedagogias que 

poderão ter influenciado a sua conceção arquitetónica.  

4. Recolha da documentação escrita e gráfica (desenhos técnicos, fotografias, esboços), registos 

de construção e outros documentos específicos; 

Identificação dos edifícios de referência. Critérios de seleção e análise de casos de estudo 

1. Caracterização dos edifícios de referência da arquitetura portuguesa, identificados quanto ao ano 

de construção, autoria, tipo de iniciativa, localização e outros; 

2. Compreensão do papel da legislação na conceção arquitetónica e análise das suas 

consequências; 

3. Seleção de um conjunto de casos de estudos respeitando os seguintes critérios: datados de 

diferentes momentos políticos, sociais e arquitetónicos, que se distingam pelos modelos 

pedagógicos adotados, e promovidos por diferentes entidades. Os casos de estudos foram 

analisados segundo os seguintes parâmetros:  

a. História e Contextualização: influências históricas, sociais, económicas e arquitetónicas, e 

apresentação do contexto em que surge a iniciativa; 

b. Localização e Envolvente: fatores importantes na caracterização do espaço em redor do 

JI, acessibilidade e outros; 

c. Programa Educacional e Pedagogia: metodologias de ensino associadas a de cada 

iniciativa, e sua influência na conceção arquitetónica; 

d. Caracterização Formal e Volumétrica: análise do espaço exterior e interior, e 

caracterização arquitetónica 

e. Organização espacial: disposição interior e funcionalidade dos espaços; 

f. Construção e Equipamentos: principais sistemas construtivos, materiais tecnologias 

aplicadas nos distintos casos, e equipamentos próprios para o funcionamento do JI; 
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g. Conforto e Condições de Habitabilidade: aspetos associados ao conforto e bem-estar das 

crianças no edifício bem como as condições físicas do espaço; 

h. Sustentabilidade: aspetos presentes no edificado relacionados com o conceito de 

sustentabilidade em diversos âmbitos. 

Sistematização, tratamento e análise da informação 

1. Descrição geral da evolução da tipologia através de um quadro de sistematização e apresentação 

dos edifícios de referência. Este quadro de sistematização compreende, para cada edifício 

apresentado a seguinte informação: localização, iniciativa e ano de construção 

2. Analisar as influências e contextos que levaram às mudanças assistidas ao longo do tempo. 

Considerações finais / conclusões e desenvolvimentos futuros 
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Estrutura da Dissertação 

A presente dissertação é estruturada em três capítulos, correspondentes a três distintos conteúdos e 

aproximações abordados no estudo da tipologia de JI: 

Capítulo I - Evolução histórica da Educação Infantil 

Aborda aspetos da evolução histórica da educação infantil em Portugal, e suas influências a nível 

nacional e internacional; identifica aspetos importantes para a caracterização e evolução do seu 

património arquitetónico em Portugal. 

Capítulo II - Caracterização e Evolução da Tipologia em Portugal  

O segundo capítulo apresenta o inventário elaborado referente a exemplares da tipologia com 

interesse arquitetónico, construídos de raiz para o uso e de uso exclusivo; elabora o estuda da 

evolução da legislação aplicada à tipologia de JI em Portugal; apresenta uma leitura da 

caracterização do JI baseada nos aspetos analisados. 

Capítulo III – Casos de Estudo  

O último capítulo reúne a análise de quatro casos representativos da tipologia, distribuídos 

equitativamente ao longo do período de estudo, a fim de aprofundar a análise da caracterização e 

evolução dos JI; é apresentada uma leitura-síntese que aborda aspetos importantes da arquitetura 

e conceção da tipologia.  
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EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
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CAPÍTULO I – EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Génese da educação na 1ª Infância 

A educação infantil foi assumida tradicionalmente como dever paternal, segundo o qual a criança 

recebe os cuidados e ensinamentos no seio da família. Apesar das alterações que se têm vindo a 

verificar ao longo dos tempos, a família ainda assume uma posição fundamental nesta relação.  

A disseminação da educação primária e subsequentes é na maioria dos casos associada às ordens 

religiosas na idade média, e desenvolvidas a partir das mesmas. Uma das grandes influências para a 

educação pré-escolar como hoje a conhecemos foi o cuidado infantil de cariz assistencial, como o 

acolhimento de crianças órfãs e abandonadas, criando estruturas de apoio e educação destas. Esta 

tarefa foi assumida pelas ordens religiosas e diversas outras causas desde a idade média, como a 

Roda dos Expostos e a Santa Casa da Misericórdia. 

Após o séc. XVIII, é popularizado o magistério em casas privadas, tanto do próprio mestre, como das 

famílias que a ele recorrem. Contudo, os cuidados da 1ª infância são considerados uma prioridade no 

dever familiar, sendo apenas recorrente o recurso a terceiros em famílias abastadas. Mais tarde, por 

via da necessidade, torna-se comum o serviço de amas, tanto ao domicílio como na sua própria casa. 

Com o Socialismo e várias correntes pedagógicas modernas a emergir em diversos pontos da Europa, 

surgem novas abordagens aos cuidados infantis, agora numa perspetiva lúdica e educacional. Teorias 

como o uso da aprendizagem em contacto com a natureza e o estímulo intelectual com base em 

brinquedos especializados contribuem para desenvolvimento pessoal da criança e o seu crescimento 

saudável, como veremos mais à frente. 

Contudo, o uso de um espaço projetado para o ensino infantil, agora desassociada do cariz assistencial, 

apenas surge em Portugal no final do séc. XIX com um caso experimental: a Escola Froebel.  
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A evolução da Pedagogia Infantil do séc. XIX 

O jardim-de-infância, enquanto tipologia arquitetónica e de ensino, tem como antecessores exemplos 

de infraestruturas de apoio social do início do século XIX, como as instituições de solidariedade e 

estruturas integrantes de complexos industriais. Durante esse século surgem por toda a Europa e 

Estados Unidos várias correntes de pedagogias e métodos educativos, que se destacam pela sua 

inovação e abordagens. Neste contexto referem-se as contribuições de pedagogos como Johann 

Heinrich Pestalozzi (1746-1827), Friedrich Froebel (1782-1852), Maria Montessori (1870-1952), 

Adolphe Ferrière (1879-1960), John Dewey (1859-1952), Decroly (1871-1932) ou Rudolf Steiner (1861-

1925) no desenvolvimento de novas teorias e metodologias educativas. Surgem em diferentes países 

as primeiras escolas destinadas ao ensino infantil como as Infant Schools em Inglaterra, as Casa dei 

Bambini, em Itália, as Salle d’Asile, em França, e os Kindergarten, na Alemanha. 

Também diferentes iniciativas que traduzem uma consciencialização da importância da educação bem 

como das necessidades associadas às diferentes idades e fases de desenvolvimento da criança, 

ocorrem neste período. Preocupado com as condições de vida da população de uma cidade industrial 

na Escócia, Robert Owen (1771-1858) cria a Infant School em 1816, ao mesmo tempo que impõe várias 

reformas sociais, como a limitação da idade mínima de dez anos para começar a trabalhar. A sua 

escola era dedicada às crianças entre os três e os seis anos, com base essencialmente na razão, 

transmitindo as bases para a vida em sociedade, a leitura, escrita, cálculo e ciências, e desenvolvendo 

trabalhos manuais, canto, dança e princípios morais. 

Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) surge como um dos pedagogos pioneiros na reforma da 

educação, assumindo a importância do desenvolvimento infantil (Krusi, 2010). Este atribui-lhe uma 

perspetiva prática e ativa, integrando uma dimensão sentimental no processo educativo que permitiria 

o desenvolvimento das qualidades inatas e naturais da criança. Pestalozzi defende a promoção de um 

ambiente de aprendizagem que transmita à criança segurança e incentivo às suas atividades 

exploratórias, pelo que a adoção de um espaço de cariz semelhante ao espaço habitacional surge 

como um dos locais mais propícios ao ensino infantil.  

Friedrich Froebel (1782-1852), seguidor de Pestalozzi, é 

responsável pelos primeiros grandes estudos em 

pedagogia infantil, assumindo que a criança é, na sua 

grande maioria, naturalmente bondosa e inocente. Estas 

deverão ser moldadas de modo a crescerem 

saudavelmente e a constituírem um espírito curioso e 

perspicaz, com metodologias adequadas a cada etapa 

atribuindo às atividades lúdicas (jogo, brinquedo) uma 

importância fundamental no seu desenvolvimento. 

Froebel estipula diversos níveis de desenvolvimento (dos 0 aos 6 anos), para os quais adapta materiais 

específicos, exercícios especiais, “dons” e “ocupações” (Spodek, 2002). Estes consistem em objetos e 

jogos desenhados para desenvolver capacidades específicas e valores morais, e foram posteriormente 

difundidos por salas de aula de todo o mundo. Para além disto, Froebel inicia a formação especializada 

Fig. 1 - Froebel's Gifts - Conjunto de brinquedos 
distintos por níveis de evolução cognitiva 
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de “jardineiras”1 a fim de adequar as metodologias de ensino à faixa etária referente. É ainda Froebel 

que introduz a tipologia de arquitetura direcionada ao ensino pré-escolar, sendo o responsável pela 

criação, em 1837, do primeiro espaço construído e pensado de raiz para esta finalidade (Wollons, 

2000). 

No panorama italiano salienta-se Maria Montessori (1870-1952), fundadora das Casa dei Bambini, e 

reconhecida pelo seu método pedagógico pela liberdade de movimentos e expressão, e pela definição 

de diferentes naturezas de desenvolvimento na fase dos zero aos seis anos: a tendência para absorver 

informação, as fases de sensibilidade a diferentes conteúdos e, finalmente, o período de normalização 

e concentração. Defendia que o desenvolvimento da autonomia e a promoção da iniciativa da criança 

são facilitados numa sala de aula livre de mobiliário fixo, que potenciava uma maior fluidez de 

acontecimentos, pro-atividade e sentido exploratório por parte da criança (TIMI, 1998). 

Em paralelo a esta, surge pelas mãos do filósofo Rudolf Steiner (1861-1925) a pedagogia-base das 

escolas Waldorf. Steiner defende o desenvolvimento da criança em três fases principais, refletidas no 

próprio sistema de ensino: a pré-escola dos 0 aos 6 anos, focada na criatividade, atividades práticas e 

interação com os materiais; o ensino elementar dos 6 aos 15, orientado para a expressão artística e 

consciência social; e o ensino secundário, com principal objetivo na criação de raciocínio crítico e 

entendimento empático. As escolas Waldorf permitiram a criação de 2000 jardins-de-infância em 

diversos países, com base na ideologia de Steiner. 

Adolphe Ferrière (1879-1960), educador Suíço, dedicou grande parte da sua vida a uma obra 

pedagógica teórica, consequência do abandono da prática educativa devido à surdez. Foi pioneiro de 

reformulações em todo o ensino estando ligado à definição dos princípios da “Escola Nova” assente 

em quatro pontos fundamentais: “a relação com a natureza e com a vida saudável; a criança, a sua 

experiência e o seu interesse como elementos centrais do trabalho pedagógico; a defesa de uma 

educação integral, se possível em internatos que recriem o ambiente familiar; o princípio do 

autogoverno, o famoso self-government.” (Nóvoa, 2005) A sua obra influenciou o trabalho de vários 

pedagogos, e tinha como base a responsabilização das crianças pelas outras mais novas, o uso de 

atividades do quotidiano adulto e o relacionamento direto com a natureza. (Ferrière, 1965). 

Nos Estados Unidos da América foram importados alguns dos métodos durante o século XIX: a Infant 

School, o Kindergarten e a Casa dei Bambini foram os principais exemplos adotados. Contudo, no início 

do século XX vários educadores começaram a questionar a pertinência e adequação desses métodos, 

criando um movimento reformador. Apoiada nos artigos de Jonh Dewey (1859-1952), a educação 

infantil dos EUA adotou conteúdos disciplinares do ensino básico, jogos, canções tradicionais 

americanas e expressão dramática, otimizando as bases pedagógicas estabelecidas previamente. 

(Spodek, 2002) 

Um outro movimento internacional que é importante referir surge do Congresso Internacional de Higiene 

de 1904, e consiste numa nova abordagem preventiva e educacional: o movimento de Escolas ao Ar 

Livre. Combina as técnicas de medicina de prevenção e cuidado de crianças com pré-tuberculose e 

                                                
1 O termo “jardineiras” corresponde aos atuais educadores infantis. 
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outras doenças contagiosas semelhantes com as novas experiências pedagógicas de ensino em 

estreito contacto com a natureza. Deste modo, também a própria arquitetura do edificado é fortemente 

adaptada, resultando em grandes vãos para iluminação e arejamento, acessos facilitados e 

permeabilidade privilegiada, sistemas de aquecimento projetados para balançar grandes fatores de 

renovação de ar, entre outros detalhes que potenciem um maior conforto aos pequenos transeuntes. 

As experiências rapidamente se propagaram pela Europa e América do Norte, e foram explorados 

problemas e soluções em comités, conferências e outros ao longo dos anos. Algumas das experiências 

mais ilustrativas são a Waldeschule de Charlottenburg na Alemanha, em 1904 (a primeira experiência); 

a School in the Sun, em Cergnat na Suíça; a Uffculme perto de Birmingham, Inglaterra; Escola ao ar-

livre na Cliostraat (1927-30), Amesterdão; e a École de Plein Air de Suresnes (1935) perto de Paris. 

(Châtelet, 2003)  
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O caso português: Enquadramento histórico-legislativo 

ORIGENS E INFLUÊNCIAS 

Em Portugal, o ensino infantil associa-se a uma longa história de infraestruturas e iniciativas de 

acolhimento e solidariedade, ainda que estas não atentem à perspetiva educacional na 1ª Infância. 

Entre as mais antigas, identificamos a Roda dos Expostos como principal ponto de acolhimento de 

crianças em risco, criada em 1504 pelo Hospital de Todos os Santos, cuja administração seria entregue 

meio século mais tarde à Misericórdia de Lisboa (Romão, 2001). Estas ações de acolhimento são 

maioritariamente financiadas pelas ordens e instituições religiosas, de entre as quais se destaca a obra 

da Santa Casa da Misericórdia, fundada a 1498 pela Rainha D. Leonor, beneficiadora de iniciativas 

como a Lotaria, criada a 1783 por D. Maria (Romão, 2001).  

Ainda no âmbito das instituições para apoio à infância (até aos 6 anos), mas recuando agora ao final 

da guerra civil em 1834, podemos referir as Casas de Asilo da Infância Desvalida (Vasconcelos, 

2005) como os primeiros exemplares de estabelecimentos para a infância, nos quais a sua função 

assistencial continua a prevalecer sobre a valência educativa.  

No final do séc. XIX, pouco antes da Implantação da República em Portugal, surgem medidas 

marcantes no âmbito da assistência à infância, saúde e higiene. Pela mão da Rainha Dona Amélia, 

a legítima regente do país após o regicídio de D. Carlos I e seu filho primogénito, são criadas leis e 

bases de ação contra a Tuberculose, doença que atingia proporções drásticas na altura. Com elas 

surgem novos hospitais, sanatórios e dispensários, e é fundada a Assistência Nacional aos 

Tuberculosos (ANT). Outras experiências precedentes do conceito pedagógico-espacial de jardim-de-

infância são os infantários criados em grandes complexos industriais no final do séc. XIX, à luz da 

nova legislação, como resposta às questões sociais e económicas da época. São exemplos disso o 

infantário da Fábrica de Loiça de Sacavém (1876), da Fábrica de Sedas em Lisboa (1879) e da Voz do 

Operário (Beja, 1996).  

Em 1911, após a queda da Monarquia Constitucional e o estabelecimento da 1ª República, os 

republicanos introduziram o ensino infantil no sistema público de ensino cujo objetivo era, segundo o 

Decreto de 29 de Março de 1911, “a educação e desenvolvimento integral, físico, moral e intelectual 

das crianças, desde os quatro aos sete anos de idade”. Este ensino era facultativo e gratuito. As escolas 

infantis deveriam ser “instaladas em edifícios próprios, construídos em terrenos vedados, que sejam 

isolados de outras construções e da via pública, e com espaços bastantes para plantações, recreios e 

jogos ao ar livre” e deveriam existir em cada bairro das cidades de Lisboa e Porto, nas capitais de 

distrito e de concelho. (Carvalho, 1986) Esta legislação não teve efeitos práticos mas é representativa 

do pensamento republicano acerca do ensino infantil, bem como da valorização da educação das 

crianças enquanto futuros cidadãos. 

No panorama europeu, Portugal situava-se no grupo de países com maior taxa de analfabetos, o que 

chamou a atenção de vários intelectuais e regentes da época. A educação e alfabetização da população 

nacional foram fortemente impulsionadas pelo trabalho de João de Deus (1830-1896), que redige a 

Cartilha Maternal em 1876, adotada como método de ensino durante décadas, que sucede a outras 
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iniciativas, como o Método Português de Castilho de 1850, baseado igualmente no uso de uma cartilha. 

O envolvimento de João de Deus na educação em Portugal reflete-se essencialmente no combate ao 

analfabetismo com a criação em 1882 da Associação de Escolas Móveis pelo Método de João de Deus, 

que percorriam o país com o objetivo de aumentar o número de pessoas habilitadas a ler, 

principalmente entre os mais novos. 

É pela mão do seu filho, João de Deus Ramos, que observamos a criação de um dos contributos mais 

marcantes na história da educação infantil portuguesa: os Jardins Escolas João de Deus, fruto do 

seu estudo e interesse pela pedagogia infantil no início do século XX, e pelo desenvolvimento da obra 

da Associação de Escolas Móveis pelo Método de João de Deus, que se estende até aos dias de hoje. 

Ainda no campo da assistência à infância refere-se a obra de Fernanda de Castro que contribuiu para 

a disseminação do ensino infantil na cidade de Lisboa no período compreendido entre as décadas de 

30 e 70 criando o conceito de Parques Infantis – espaços próprios para acolher crianças dos 3 aos 10 

anos, inspirados nos “Square d’enfants” de Paris, mas caracterizado por um ambiente mais alegre e 

colorido (Nóvoa, 2003). Este programa tinha como principal objetivo acolher gratuitamente durante o 

dia as crianças pobres que se mantinham nas ruas de Lisboa durante o horário de trabalho das suas 

mães. Entre os objetivos dos Parques Infantis contavam-se a assistência à saúde e higiene, 

alimentação, o conforto e a formação moral das crianças, e a garantia de que as crianças frequentavam 

a escolaridade obrigatória nas escolas oficias mais próximas. A importância atribuída às atividades de 

recreio e lúdicas (como brincar, jogar e ler) para o desenvolvimento saudável da criança é uma dos 

princípios educativos do programa. Estas atividades ocorriam, quando o tempo o permitia, em espaços 

exteriores localizados em jardins de Lisboa – Jardim São Pedro de Alcântara, Campo Grande, Tapada 

das Necessidades – onde se encontravam os pavilhões de apoio. (Beja, 1996) 

No contexto de um regime ditatorial, de fortes raízes nacionalistas e religiosas, o desejo de implantação 

de uma rede nacional de jardins-de-infância por parte do estado português foi adiado, através da 

extinção oficial da educação infantil a 1937 no Dec. Lei 28 081. Defendia-se então que a educação das 

crianças até aos sete anos deveria ser da inteira responsabilidade das famílias, reforçando neste ponto 

o papel da mulher/mãe na preservação dos valores de um dos princípios ideológicos mais defendidos 

pelo Estado Novo - a família como elemento estrutural da sociedade. (Carvalho, 1986) 

Cardona (1997) estuda o cariz e evolução do ensino infantil em Portugal, e caracteriza-o como 

historicamente independente dos outros setores do sistema educativo, fruto de uma identidade e 

objetivos diferenciados. De um modo geral, refere-se ao ensino pré-primário português como sistema 

resultante da evolução social e económica, sofrendo influências de serviços complementares e 

concorrentes a este, no qual são distintos dois grupos principais iniciais: o jardim-de-infância de serviço 

às camadas mais abastadas, e o jardim-de-infância como apoio aos estratos sociais mais carenciados.  

 

A ASSOCIAÇÃO DE JARDINS ESCOLAS JOÃO DE DEUS E A OBRA DE JOÃO DE DEUS RAMOS  

Na segunda metade do século XIX, com o início da industrialização e um rápido desenvolvimento das 

maiores potências industriais, surgem novas necessidades e preocupações sociais e económicas. As 
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necessidades básicas de higiene, saúde e educação tornavam-se cada vez mais urgentes, ao analisar 

fatores como a elevada taxa de mortalidade infantil ou a taxa de alfabetização2 num dos mais baixos 

níveis registados na Europa.  

Urgiam novas medidas, eficazes, económicas e fáceis de aplicar e expandir pelo território do Reino. O 

Método Português de Castilho (1850), inspirado no sistema francês de Lemare, foi reconhecido e 

popularizado devido à eficácia do seu modo de ensinar a ler, ao que se sucederam outros, entre os 

quais se destaca a Cartilha Maternal de João de Deus (1876), que se propagou por Portugal e Brasil, 

difundida e utilizada durante décadas. (Carvalho, 1996) É reconhecida a obra de João de Deus na 

alfabetização e instrução popular, dando origem à Associação de Escolas Móveis pelo Método de João 

de Deus, com o apoio de Casimiro Freire. Entre 1882 e 1920, a Associação foi responsável pela 

alfabetização de cerca de vinte e oito mil crianças e adultos portugueses. (AJEJD, 2008) 

Em 1908, João de Deus Ramos (1878-1953), filho de João de Deus, assume a direção da Associação 

de Escolas Móveis pelo Método João de Deus e decide estudar a situação educativa noutros países 

da Europa - visita escolas na Suíça e em Itália, e contacta com diversos novos métodos pedagógicos: 

Pestalozzi, Froebel, Decrolly, Montessori, entre outros. No entanto a sua intenção é clara: não pretende 

imitar ou copiar modelos já desenvolvidos por pedagogos estrangeiros, antes sintetizar e adaptar o que 

entende ser adotável em Portugal, criando bases teóricas para um novo sistema escolar (Azevedo, 

1997). Procura “uma escola que seja um jardim, onde a criança recolha alegria, conforto e, ao mesmo 

tempo, amor e respeito pelas plantas e pelo exercício espiritual das suas mãos nos trabalhos manuais”. 

A fim de conceber o projeto arquitetónico que servisse plenamente os propósitos pedagógicos, 

estabeleceu contacto com o arquiteto Raul Lino que em 1909 lhe apresenta um projeto para o jardim-

escola: um edifício de cariz habitacional desenvolvido ao nível térreo, de cores claras, grandes vãos, 

organização simples e interiormente centrado num grande espaço denominado de “Museu”. Defendia 

que o edifício do Jardim Escola (JE) deve adotar uma fisionomia próxima à imagem de uma habitação, 

construído e planeado à escala da criança, que transmitisse um ambiente acolhedor e familiar para 

uma mais fácil adaptação (Carvalho, 2014). 

O primeiro edifício foi construído em Coimbra em 1911, junto ao Jardim Botânico, seguindo-se a 

Figueira da Foz, Alcobaça e Porto (Azevedo, 1997). Durante o período à frente da associação, João de 

Deus Ramos construiu um total de 11 jardins-escolas, o Museu João de Deus, e outras obras 

relacionada com a educação. Até aos dias de hoje, a Associação integra um conjunto de 41 jardins-

escolas, 7 centros infantis e creche familiar, ludotecas, museus e outros estabelecimentos e projetos 

educacionais (AJEJD, 2008). 

Reflete-se nesta obra o facto da construção e funcionamento de estabelecimentos de ensino pré-

primários no século XX serem principalmente da responsabilidade de instituições particulares ou 

associações operárias, não tendo o estado português capacidade de sustentar a criação dos mesmos 

(Beja, 1987). 

  

                                                
2 Em Portugal, a taxa de analfabetismo em 1878 era de 78%, em 1890 de 76% e em 1900 de 74%. (Nóvoa, 
2005) 
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OUTRAS AÇÕES PRIVADAS INFLUENTES 

Apesar do assumido interesse do Estado Português, as iniciativas e fundos investidos na criação de JI 

revelaram-se muito abaixo das espectativas, quer ainda na Monarquia Constitucional, quer já na 1ª 

República. Por outro lado, a Associação de Jardins Escola João de Deus (AJEJD) encontravam-se em 

plena expansão nos primeiros anos da 1ª República, e difundira-se pela grande maioria dos distritos 

de Portugal continental. Apesar de se revelar a iniciativa mais significante, não havia sido a única. 

Outros movimentos pontuais surgiram a níveis regionais, com resultados igualmente interessantes. 

Apesar de alguns destes não se integrarem no conceito de JI, surgem ao serviço da infância, apoiado 

as necessidades nacionais ainda muito carentes e subdesenvolvidas. 

A pedagogia e ideais do Movimento da Educação Nova surgidos na década de 80 do século XIX, com 

inspiração nas teorias de Froebel e Pestalozzi e explorada por Adolphe Ferrière, têm influências 

profundas na educação em Portugal. Segundo os estudos apresentados por Figueira (2004), são várias 

as escolas em que se denota a aplicação dos ideais da Escola Ativa, tanto nos diversos níveis de 

ensino, como na própria formação dos mestres e assistentes. A ideologia tem em consideração vários 

aspetos, como o nível evolutivo dos alunos e suas características individuais, a aprendizagem pela 

ação direta, valorizando as questões práticas, e o papel do ambiente na educação do aluno (Ferreira, 

1989). O ensino infantil é também influenciado pelos seus princípios, o que se verifica na criação do 

primeiro curso de Jardineiras a 1911 (Dec. de 29 de Março) na Escola Normal do Porto, onde é 

posteriormente criado um dos primeiros JI, para que as jardineiras em formação possam exercer a 

prática do curso (Beja, 1987).  

No Porto é de salientar a ação da Sociedade de Instrução do Porto (SIP), com membros de grande 

influência, como Carolina Michaelis e Joaquim de Vasconcelos, pela sua obra e iniciativa junto da 

burguesia do Porto. No ano de 1882 era previsto a abertura de uma Escola Froebel na cidade, à 

semelhança de Lisboa, que acabou por não se concretizar. Contudo, este mesmo ano foi marcante 

para a educação na região do Norte. De entre toda a obra da SIP relacionada com a infância, uma da 

ações mais significativas foi o envio de estagiários ao estrangeiro para o estudo e desenvolvimento das 

metodologias educacionais, com especial destaque para o contributo de Carlota Saavedra e João 

Clemente Saavedra, que analisaram o caso da França, Suíça e Espanha com o objetivo principal de 

estudar e compreender a aplicação do Método Froebel e o funcionamento dos JI e das Escolas Normais 

(Gomes, 1986). 

Uma das grandes personalidades reconhecida pela sua ação e obra na zona centro é Bissaya Barreto 

(1886-1974). Médico-cirurgião e ativamente ligado à política, teve uma especial dedicação à proteção 

de crianças e implementação de estratégias preventivas referentes a doenças com elevadas taxas de 

mortalidade, como a tuberculose. Foi colega e apoiante de Salazar, membro do Parlamento e 

Presidente da Junta de Província da Beira Litoral. As suas principais prioridades foram a proteção da 

criança e o desenvolvimento da região: ergueu hospitais, escolas, sanatórios, casas de acolhimento 

para a infância, e muitos outros. De entre as suas obras destacam-se a rede de Casas da Criança e 

outras infraestruturas de apoio à infância, como o Ninho dos Pequenitos, o Portugal dos Pequenitos, 

os preventórios, entre outros (Silva, 2013). Desenvolveu o seu trabalho com uma grande sensibilidade 
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arquitetónica, com a colaboração do arquiteto Luís Benavente (1902-1993) na maioria dos casos. Como 

resultado dos tempos e dos sucessos comprovados das teorias anteriores, a ideologia e conceção dos 

seus projetos educativos e assistenciais apresentam fortes influências das diversas experiências 

pedagógicas internacionais, como Froebel, Rosseau, Pestalozzi e Montessori, e nacionais, como a 

Associação de Jardins Escola João de Deus. (Silva, 2013) 

Como já referido, Fernanda de Castro é reconhecida pelo grande contributo à criação de infraestruturas 

de apoio à infância em Lisboa. O seu projeto foi concebido com um número reduzido de recursos, 

contando com alguns contributos privados e uma vontade nobre de cuidar e educar a camada mais 

desprovida de meios financeiros. O primeiro Parque Infantil foi construído e inaugurado a 1933 na 

plataforma inferior do Jardim de S. Pedro de Alcântara, com o apoio financeiro de Ricardo Espírito 

Santo e o terreno cedido por Luís Pastor Macedo, então vice-presidente da CML. A este, outros se 

seguiram, situados em diversos pontos da cidade e apoiados por fundos públicos e privados, como o 

Parque do Campo Grande, Parque das Necessidades, de Santa Catarina e de Alcântara, acolhendo 

um total de 750 crianças entre os 3 e os 10 anos. Após 40 anos de atividade e dedicação, Fernanda 

de Castro cede todo o projeto e instalações à Santa Casa da Misericórdia. Mas a sua obra prossegue, 

centrando-se em outras iniciativas como a Colmeia ou o Pássaro Azul, escolas de artes e ofícios com 

a finalidade de desenvolver os talentos e educar crianças provenientes de famílias com maiores 

dificuldades financeiras, de modo a evitar problemas reincidentes como a exploração infantil (Alegre, 

2016). 

 

O PAPEL DO ESTADO NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

Em 1878 é assinada a Carta de Lei que responsabiliza as autarquias pela criação de estabelecimentos 

de apoio à 1ª infância, à semelhança das casas de asilo: “as Juntas Gerais e as Câmaras Municipais 

promoverão a criação de Asilos de Educação, como auxiliares da educação primária, para acolher 

crianças dos 3 aos 6 anos” (Beja, 1996). Na sequência desta, e assinalando o tricentenário de Luís Vaz 

de Camões, em 1880 a Câmara de Lisboa anuncia a criação do 1º jardim-de-infância pelo método de 

Froebel, já estudado e reconhecido no âmbito educativo. O projeto 

é do arquiteto José Luís Monteiro (1848-1942). Dois anos mais 

tarde, e à data do centenário do nascimento de Froebel, é 

inaugurado o estabelecimento no Jardim da Estrela, inovando pela 

sua conceção formal e metodologia educativa (Bandeira, 1999). 

Apesar da extensa publicação de leis e regulamentos para a 

criação do sistema público de educação infantil (analisado mais 

aprofundadamente no Capítulo II), conclui-se que a ação 

governamental não é suficientemente representativa, permanecendo uma grande carência de 

estabelecimentos em todo o país. Ainda durante a 1ª República são verificadas algumas ações 

pontuais, das quais se destaca a criação de JI por parte do município do Porto.  

Fig. 2 - Escola Infantil do Passeio Alegre, 
Porto, 1916 
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Já no regime do Estado Novo, é acordado o término do programa de ensino infantil oficial em 1937, 

apesar de uma intenção clara quanto ao seu desenvolvimento e a sua importância até aí assumida. Em 

vez de se responsabilizar pela construção e funcionamento de uma rede nacional de JI, o Estado passa 

a fiscalizar os estabelecimentos e criar incentivos à sua fundação, por parte de associações e iniciativas 

privadas. Um exemplo disso foi o acentuado crescimento do número de estabelecimentos na década 

de 50, através de associações como o Instituto de Educação Infantil, ligado ao Noelismo, e da Escola 

de Educadoras de Infância, de ação católica (Gomes, 1986). Refere-se ainda o apoio do Estado na 

Obra das Mães pela Educação Nacional, oficializada a 1936 para “estimular a ação educativa da 

família”, “assegurar a cooperação entre esta e a Escola” e “preparar melhor as gerações femininas para 

os seus futuros deveres maternais, domésticos e sociais” (Pimentel, 2009). Esta, com grande influência 

sobre a Mocidade Portuguesa Feminina, era um importante instrumento de instrução feminina e 

assistência, tanto à mulher como às crianças, reeducando à maternidade e acolhendo as crianças mais 

desprovidas, preparando-as para o ensino primário.  

As iniciativas públicas durante o regime do Estado Novo 

focaram-se essencialmente na alfabetização da população, 

tendo como objetivo a disseminação da rede de escolas 

primárias a nível nacional com diversas campanhas de 

construção, e o reforço da obrigatoriedade do ensino 

(Decreto-lei nº 38/968, de 27 de Outubro de 1952). Visto que 

a taxa de analfabetismo em Portugal se revelava das mais 

baixas em toda a Europa (em 1900, cerca de 74% da 

população não sabia ler), o Estado decide centrar os seus 

esforços no ensino primário, ignorando a intenção anterior de desenvolvimento da educação pré-

escolar. Para além disso, a educação infantil era vista como um conceito oposto aos ideais defendidos 

pelo regime: a importância assumida pela estrutura familiar faz da figura maternal a principal 

responsável pela educação e transmissão de valores aos seus filhos, devendo esta dedicar o seu tempo 

aos mesmos, e não os entregar a associações ou instituições cujas lições e cuidados não são 

controlados por si. 

Apenas com a reforma de Veiga Simão (1929-2014), no final do regime do Estado Novo, se iniciam 

algumas experiências e incentivos à criação oficial de uma rede nacional pública de JI.  

 

A REFORMA DE VEIGA SIMÃO 

A 1960 encontravam-se a frequentar o ensino infantil cerca de 6000 crianças. Contudo, um terço destas 

encontravam-se abrangidas pelos sistemas de apoio à infância desprotegida. (Nóvoa, 2005) 

Apenas com Veiga Simão como Ministro da Educação em 1970, e a reforma que posteriormente aplicou 

no sistema de ensino português, se retoma o programa oficial de educação pré-escolar. Após o 25 de 

abril, o número de jardins-de-infância aumenta exponencialmente, agora da responsabilidade do 

Fig. 3 - Curso de Graduadas da Mocidade 
Portuguesa Feminina 
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Ministério da Educação (ME) e do Ministério do Trabalho e Segurança Social (MTSS), e é claro o 

objetivo de expansão da rede a todo o território nacional.  

Para assegurar todas as mudanças aos diferentes níveis, Veiga Simão cria divisões respeitantes a 

cada nível de ensino, nos quais se inclui a “Divisão da Educação Pré-Escolar”, e cria casos 

experimentais para que servissem como modelos de implantação das novas medidas (Brardo, 1987). 

À Divisão cabe a responsabilidade de criação dos estabelecimentos, regulamentação e formação dos 

profissionais. 

A criação oficial do sistema público é associada ao decreto que estabelece as bases do Sistema Público 

de Educação Pré-Escolar em 1977, após o 25 de abril de 1974, que apresenta como principais objetivos 

o “favorecer o desenvolvimento harmónico da criança” e “contribuir para corrigir os efeitos 

discriminatórios das condições socioculturais no acesso ao sistema escolar”. Após este, são aprovados 

os Estatutos dos Jardins-de-infância em 1979 (Brardo, 1987). 

Segundo o Ministério de Educação e Cultura, entre 1975 e 1986 o número de alunos a frequentar o 

ensino pré-escolar sofreu aumentos bastante significativos, e o panorama das diferentes iniciativas é 

também alterado, passando agora a rede de estabelecimentos públicos a acolher a maioria das 

crianças: 

 

Rede 
1975/1976 1985/1986 

Nº % Nº % 

Oficial 3.503 8,3 90.418 80,7 

Particular 38.816 91,7 21.647 19,3 

Total 42.319 100,0 112.065 100,0 

Tab. 1 - Nº de Alunos no Ensino Pré-Escolar (Continente), 1986 

Os projetos-tipo e as campanhas de construção de JI estenderam-se até aos anos 90 e seguintes, 

apoiados por várias iniciativas públicas e programas governamentais, como a Lei-quadro da Educação 

Pré-Escolar de 1997 e o Despacho nº 5220 do mesmo ano – Orientações Curriculares para a Educação 

Pré-Escolar.  

 

A EVOLUÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR APÓS 1977 

Com a criação oficial do sistema público da Educação Pré-Escolar (EPE) a 1977, observa-se um 

crescimento exponencial no número de estabelecimentos e crianças que os frequentam. Surgem, um 

pouco mais tarde, alguns conjuntos de projetos estandardizados, fruto da necessidade de prover o 

território nacional de estabelecimentos destinados a JI e da escassez de recursos monetários e técnicos 

por parte dos municípios. De modo a combater estes fatores, foram criados os Gabinetes de Apoio 

Técnico (GAT) em 1979, instituição que se expandiu por vários pontos do território, com a função de 

capacitar as regiões dos meios necessários ao seu desenvolvimento, servindo diferentes municípios 

em simultâneo. As suas obras aplicam-se não só a estabelecimentos escolares, como a outras áreas 

de intervenção que requeressem a participação de engenheiros, arquitetos e técnicos especializados. 
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Estes gabinetes conheceram o auge da sua atividade nos anos 80, sendo maioritariamente extintos na 

década seguinte (Ramos, 2008). 

Em 1989, 30% das necessidades nacionais da educação pré-escolar encontravam-se satisfeitas, e é 

traçada pelo Governo uma nova meta para triplicar esse mesmo rácio até 1993 (Felgueiras, 2012). No 

contexto sociodemográfico verifica-se um aumento da população após o 25 de abril de 1974 pelo 

retorno de residentes nas ex-colónias, mas acentua-se a já denotada quebra da natalidade. A 

atualidade económica obriga ainda mais a mulher a empregar-se, para aumento dos rendimentos 

familiares, não permitindo a guarda das crianças até ao seu ingresso no ensino primário (Mata, 2009). 

 

Segundo os registos estatísticos nacionais, compilados por Mata (2009), é claro o aumento do número 

de crianças a frequentar o ensino pré-escolar no início da década de 80, fruto do desenvolvimento da 

rede de JI, que se estende por grande parte do território nacional. Apesar da verificação de intervalos 

com aumentos mais intensos e períodos de menor desenvolvimento da rede de educação pré-escolar, 

o início do século XXI revela uma estabilização da taxa de escolarização em cerca de 77% até 2007.  

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Taxa % 77,7 79,0 82,3 83,9 85,7 89,3 88,5 87,8 

Tab. 2 – Taxa real de escolarização, nº de alunos matriculados face à população da respetiva faixa etária 

 

Com base nos dados acessíveis na plataforma estatística online PORDATA3 (FFMS, 2009), é 

comprovado um desenvolvimento após o período de estabilização de 2000 a 2007. Este reflete 

principalmente a criação de mais salas de aula, resultado do regulamento aprovado a 9 de outubro de 

2007 para o Programa Nacional de Requalificação da Rede Escolar para o 1º ciclo do Ensino Básico e 

Educação Pré-escolar. Com esta ação, são criados de norte a sul do país novos complexos 

educacionais, incluindo geralmente 1º ciclo e EPE no mesmo estabelecimento: os Centros Escolares. 

Estes fundos foram disponibilizados pelo Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) para as 

intervenções de 2007 a 2013.  

                                                
3 A PORDATA – Base de Dados de Portugal Contemporâneo – é uma iniciativa da Fundação Francisco Manuel 
dos Santos (FFMS) que recolhe, organiza e divulga informação estatística nacional, proveniente de fontes oficiais 
como o Instituto Nacional de Estatística (INE) 

Fig. 4 - Taxa de Escolarização, segundo o nível, por ano letivo 
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No panorama da Área Metropolitana de Lisboa foram criados e intervencionados 89 estabelecimentos 

(ME, 2006) integrados no âmbito do investimento do QREN. Ao analisar os tipos de estabelecimento 

em questão, verifica-se a tendência geral para a integração das salas de aula da EPE no mesmo 

complexo direcionado ao ensino básico (EB). De um total de 89 casos, em que todos se destinam ao 

1º ciclo do ensino básico, 77 possuem salas de aula destinadas à EPE, recebendo em média duas a 

quatro turmas de 25 crianças. Não são, portanto, registados projetos para edifícios exclusivos a jardins-

de-infância. 

 

 
Fig. 5 - Evolução de alunos matriculados no ensino pré-escolar, segundo as áreas NUTS III 

 

É ainda interessante comparar os números relativos ao sistema de EPE público e privado nas últimas 

décadas, já estabelecidas as bases do sistema de educação pré-escolar oficial. Com base nos dados 

disponibilizados na plataforma estatística PORDATA, é possível assumir um equilíbrio de alunos 

matriculados entre ambos os sistemas.  

 

 2000* 2007 2014 

Nº Alunos - Público 113644 138168 141999 

Nº JI - Público 4469 4684 3934 

Nº Alunos - Privado 114815 125719 123415 

Nº JI - Privado 2105 2172 2367 
*Dados respetivos apenas ao Continente 

Tab. 3 - Evolução do sistema de educação público e privado, segundo dados do PORDATA 

 

No entanto, ao analisar estes dados por sistema, verificamos que o ensino privado disponibiliza metade 

do número de estabelecimentos em comparação com o público. Tal facto reflete o investimento privado 

em áreas de maior densidade populacional, o que é demonstrado pela concentração de um total de 

53,8% de alunos matriculados nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, em contraposto com um 

total de 35,5% da rede de ensino público nas mesmas áreas. Este investimento leva à criação de 

estabelecimentos de grandes capacidades em zonas com maiores necessidades, aumentando a 
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rentabilidade económica. Por outro lado, a rede pública de JI tem como objetivo cobrir as necessidades 

de toda a extensão territorial, o que resulta em estabelecimentos de menores capacidades em 

povoações pouco densas.   
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CAPÍTULO II 
 

CARACTERIZAÇÃO E EVOLUÇÃO DA TIPOLOGIA EM PORTUGAL 
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CAPÍTULO II - CARACTERIZAÇÃO E EVOLUÇÃO DA TIPOLOGIA EM PORTUGAL 

Inventariado de Jardins de Infância em Portugal 

Ao analisarmos o ensino primário em Portugal, reparamos que a sua literatura existente é volumosa, 

verificando a existência de várias obras dedicadas ao estudo desta tipologia escolar. A sua importância 

e história é assumidamente superior à EPE, razão pela qual os conteúdos respetivos a este último se 

encontram tão fragmentados entre obras. São poucos os estudos respetivos à caracterização 

arquitetónica dos JI ao longo dos tempos, devido à sua disseminação tardia e secundarizada, e é ainda 

desconhecida qualquer compilação de inventários do seu património arquitetónico a nível nacional.  

A presente dissertação pretende contribuir para esta inventariação e reunir alguns dos exemplares mais 

representativos da tipologia. O estudo da tipologia do JI integra obrigatoriamente a análise dos edifícios 

construídos de raiz para esta finalidade. Como tal, foi efetuado um levantamento de edifícios a nível 

nacional, cujo projeto de arquitetura revela algum interesse formal e concetual. São ignorados os casos 

construídos com base em projetos-tipo provenientes de gabinetes técnicos municipais ou semelhantes, 

ou a readaptação de espaços pré-existentes com diferentes usos. 

Esta recolha é apresentada cronologicamente desde a construção da Escola Froebel no Jardim da 

Estrela em 1882 até alguns dos exemplos mais recentes. Para uma melhor organização e 

compreensão, as iniciativas são divididas por fases:  

 De 1882 a 1937, que integra o período entre a construção do primeiro exemplar da tipologia 

em Portugal, ainda no regime de Monarquia Constitucional, passando pela Primeira República, 

até à descontinuação do ensino infantil oficial em 1937, já com o Estado Novo; 

 De 1937 a 1977, período caracterizado pela ausência da iniciativa pública, ficando o 

desenvolvimento do ensino infantil à responsabilidade de iniciativas privadas; 

 De 1977 a 2007, demarcado pela reforma educacional e publicação da Lei nº 5/77 que cria o 

Sistema Público de Educação Pré-Escolar, com o objetivo de cumprir as necessidades mínimas 

em território nacional, e cuja ação e preparação se iniciaram em 1973, ainda sob o regime do 

Estado Novo; 

 De 2007 ao presente, sendo 2007 marcado pelo Programa Nacional de Requalificação da Rede 

do 1º Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-escolar, que efetua obras de reabilitação e 

construção, e cria uma nova tipologia na arquitetura escolar: o Centro Escolar.  

Contudo, de modo a compreender a génese da tipologia e perceber algumas das influências 

provenientes de outras experiências, são acrescentados exemplos complementares e antecedentes da 

tipologia, alguns deles já referidos no capítulo anterior. Esta secção antecede as fases anteriormente 

referidas, mas não se limita a nenhum período cronológico, podendo abordar exemplos 

contemporâneos aos jardins-de-infância recolhidos. 

As principais fontes de informação utilizadas foram obras bibliográficas como os Muitos Anos de Escola 

(vol. I, II e III) de Filomena Beja (1987, 1996 e 2010) e A educação infantil em Portugal de J. Ferreira 

Gomes (1986), bases de dados de arquitetura como o website SIPA – Sistema de Informação para o 

Património Arquitetónico [www.monumentos.pt] ou ArchDaily [archdaily.com]. Uma importante fonte de 
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informação sobre as obras mais relevantes foi a Associação de Jardins Escolas João de Deus, que 

forneceu detalhes importantes sobre as suas obras realizadas, muitas das quais por arquitetos de 

renome. É ainda de referir a importância do arquivo fotográfico da Biblioteca de Arte da Fundação 

Calouste Gulbenkian, disponível na plataforma online Flickr [flickr.com/photos/biblarte], e o blog Restos 

de Colecção, do historicista João Leite [restosdecoleccao.blogspot.pt]. 

A recolha apresentada integra um reduzido número de casos, em comparação com o número de JI em 

funcionamento no presente ano letivo de 2015/2016: funcionam um total de 5 974 estabelecimentos 

com ensino pré-escolar, integrando os sistemas público e privado (DGEstE, 2015). Esta discrepância 

de números reflete vários fatores já referidos, tais como a construção de edifícios com base em projetos-

tipo, ou a adaptação de espaços pré-existentes a esta tipologia. Um outro obstáculo que dificultou a 

recolha elaborada foi a falta de bases de dados disponíveis referentes à origem e construção dos 

estabelecimentos por parte do Estado. 
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ANTECEDENTES E TIPOLOGIAS COMPLEMENTARES 

Dispensário de Alcântara, 1893 
Arq. Carlos Ramos 
Av. Infante Santo, Lisboa 
Iniciativa: ANT e Rainha D. Leonor 
Esta obra acolheu os cuidados 
infantis e as ações antituberculosas 
promovidas pela ANT. Encontra-se 
ao abandono e à venda, e em vias 
de classificação pela CML/IGESPAR 
como património de interesse.  

Fig. 6 - Dispensário de Alcântara, séc XX 
  

 
Fig. 7 - Dispensário de Alcântara, 
atualmente 

 

Casa dos Plátanos, 1921 
Arq. Ressano Garcia 
Alto do Pina, Lisboa 
Iniciativa pública 
Obra de iniciativa pública para fins 
assistenciais, mas cedida à SCML 
em 1928 a título precário. Acolhe 
ainda hoje crianças até aos 7 anos e 
diversas outras valências da SCML.  

 
Fig. 8 - Casa dos Plátanos, perspetiva 

 
Fig. 9 - Casa dos Plátanos, 2007 

 

 

Casa da Criança, 1937 
Arq. Luís Benavente 
Projeto-tipo, distrital 
Iniciativa: JPBL e Bissaya Barreto 
Como meio de combate ao 
abandono das crianças durante o 
período laboral e às restantes em 
situações precárias, Bissaya Barreto 
desenvolveu uma rede de parques 
infantis na região centro. A sua 
maioria seguiu este projeto-tipo. 

 

 

Fig. 12 - Planta-tipo da Casa da Criança 
 

Fig. 13 - Casa da Criança de Santa 
Clara, atualmente 

 

Parque infantil, 1943 
Arq. Jorge Segurado 
Tapada das Necessidades, 
Lisboa 
Iniciativa: Fernanda de Castro 
Com recurso a todos os apoios 
públicos e privados que conseguia 
para desenvolver o projeto, a atual 
Escola Básica Fernanda de Castro é 
um dos exemplares da sua obra 
preservados.  

 
Fig. 14 - EB Fernanda de Castro 

 
Fig. 15 - EB Fernanda de Castro  

 

Colónia Balnear, 1927 
Arq. Inácio Peres Fernandes 
S. Pedro do Estoril, Cascais 
Iniciativa: Jornal “O Século” 
Criada pelo diretor do jornal João da 
Rosa, a colónia pretendia oferecer 
às crianças mais desfavorecidas 
períodos de atividades e diversão 
por vezes nunca vivenciados. Serve 
o mesmo propósito, agora com uma 
ala para alojamento turístico. 

 
Fig. 10 - Colónia Balnear Infantil "O 
Século", início do séc. XX 

 
Fig. 11 - Colónia Balnear Infantil "O 
Século", atualmente 
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Colónia Balnear, 1950 
Desconhecido 
Cabedelo, Figueira da Foz 
Iniciativa: JPBL e Bissaya Barreto 
Outro programa explorado por 
Bissaya Barreto foram as colónias 
para férias, dando a oportunidade a 
crianças mais carenciadas de 
brincarem e receberem doses 
saudáveis de sol e brisa marinha. 
Nesta funciona um centro Geriátrico, 
com as devidas adaptações. 

  

 

Fig. 16 - Colónia Balnear "Doutor O. 
Salazar", planta de implantação 

 
Fig. 17 - Colónia Balnear "Doutor O. 
Salazar", imagem de postal publicitário 

 
 

Infantário Maria Helena Rufino, 
1958 
Arq. Manuel Laginha 
Olhão, Faro 
Iniciativa pública e privada 
O edifício em questão destina-se a 
crianças até aos 3 anos de idade, e, 
tal como o anterior, integra o plano 
de assistência social do Algarve, a 
cargo das Comissões Municipais de 
Assistência. 

 
Fig. 18 - Infantário Maria Helena Rufino  

 
Fig. 19 - Infantário Maria Helena Rufino 

 

EB e JI Chasfa, 2010 
Arq. CM Olhão 
Olhão, Faro 
Iniciativa CMO 
O estabelecimento integra os 
programas de EB e JI, partilhando 
do mesmo espaço e valências. A 
intervenção integra-se no âmbito do 
programa de reabilitação da rede 
escolar de 2007.  

Fig. 20 - EB e JI de Chasfa  
 

Fig. 21 - EB e JI de Chasfa, projeto  
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DE 1882 A 1937     

Escola Froebel, 1882 
Arq. José Luís Monteiro 
Jardim da Estrela, Lisboa 
Iniciativa do Município de Lisboa 
Integrado no Jardim da Estrela, com 
ampla área ajardinada, é inaugurado 
na celebração do centenário de 
Froebel e representa a primeira 
experiência assumida no campo da 
educação e pedagogia infantil.  

Fig. 22 - Escola Froebel, 1882  
Fig. 23 - Escola Froebel, 2002 

 

JE João de Deus, 1911 
Arq. Raul Lino 
Al. Dr. Júlio Henriques, Coimbra 
Iniciativa AJEJD 
A primeira obra da Associação de 
Jardins Escola João de Deus, 
proposta por Raul Lino a 1909, veio 
inaugurar uma extensa rede de 
jardins-de-infância com métodos e 
características únicas. 

 

 
Fig. 24 - JEJD Coimbra 1, Alçado, 1911 

 
Fig. 25 - JEJD Coimbra 1, 2011  

 

 

JE João de Deus, 1914 
Arq. Raul Lino 
Figueira da Foz 
Iniciativa AJEJD 
Mais um projeto da colaboração de 
Raul Lino e João D. Ramos, com 
estreitas semelhanças com o 1º 
JEJD de Lisboa. 

 
Fig. 28 - JEJD Figueira da Foz 1, 1914 

 
Fig. 29 - JEJD Figueira da Foz 1, 2014 

 

JE João de Deus, 1914 
Arq. Raul Lino 
P. João Deus Ramos, Alcobaça 
Iniciativa AJEJD 
Segue o projeto-base dos Jardins 
Escola de Raul Lino. Demolido nos 
anos 50, no lugar do qual são 
construídas novas instalações, de 
novo à responsabilidade do arq. 
Raul Lino.  

Fig. 30 - JEJD Alcobaça, enquadramento 
 

Fig. 31 - JEJD Alcobaça, frente 

 

JI Passeio Alegre, 1914 
Autor desconhecido 
Foz do Douro, Porto 
Iniciativa do Município do Porto 
Este exemplar integra uma das 
primeiras grandes iniciativas 
públicas a nível nacional. O JI do 
Passeio Alegre e o da Praça da 
Alegria são os únicos dois casos 
construídos de raiz para a finalidade.  

Fig. 26 - JI do Passeio Alegre, 1917  
 

Fig. 27 - Alçado Norte, projeto de 1914  
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JE João de Deus, 1915 
Arq. Raul Lino 
Av. Pedro Álvares Cabral, Lisboa 
Iniciativa AJEJD 
Primeiro JE construído em Lisboa, é 
parte do complexo da sede da 
associação, que inclui o JE, o 
Museu e a Escola Superior de 
Educação João de Deus (ESEJD). 

 
Fig. 32 - JEJD Estrela, fachada principal 

 
Fig. 33 - Museu João de Deus e ESEJD 

 

 

JE João de Deus, 1927 
Arq. Raul Lino 
Alhadas, Figueira da Foz 
Iniciativa AJEJD 
Segue a mesma expressão dos 
anteriores exemplares de Raul Lino, 
mas sem adotar os tradicionais 
painéis de azulejos, atribuindo uma 
linguagem mais depurada. 

 
Fig. 34 - JEJD Alhadas, 2009 

 
Fig. 35 - JEJD Alhadas, 2014 

 

JI Nª Srª de Fátima, 1933 
Desconhecido 
Viseu 
Iniciativa pública 
Criado como Lactário-creche de 
Viseu, mas rapidamente cedido à 
gestão da SCM. Foi encerrado para 
obras de requalificação em 1982. 
Funciona como Creche e JI. 

 
Fig. 36 - JI Nª Srª de Fátima, 1999 

 
Fig. 37 - JI Nª Srª de Fátima, 2011 

 

JE João de Deus, 1936 
Arq. Ernesto Korrodi e Raul Lino 
Av. Marquês de Pombal, Leiria 
Iniciativa AJEJD 
Surge por desejo da Câmara 
Municipal na criação de JI 
municipais. Considerado edifício de 
Valor Concelhio pelo PDM de Leiria. 

 
Fig. 38 - JEJD Leiria, 1ª metade séc. XX 

 
Fig. 39 - JEJD Leiria, 2008 
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DE 1937 A 1977 

 

JE João de Deus, 1943 
Arq. Raul Lino 
Viseu 
Iniciativa AJEJD 
Localiza-se nas traseiras do JI Nª 
Srª de Fátima da SCM e numa zona 
suburbana da cidade de Viseu, 
envolvido por áreas verdes. Foi 
adicionada uma nova extensão, 
mantendo a linguagem estilística.  

Fig. 40 - JEJD Viseu, 2007 
 

Fig. 41 - JEJD Viseu, com extensão 

 

JE João de Deus, 1948 
Arq. Raul Lino 
Mortágua, Viseu 
Iniciativa AJEJD 
Com estreitas semelhanças ao 1º JE 
João de Deus, em Coimbra, o JE de 
Mortágua é o segundo no distrito de 
Viseu. Sofreu amplificações e 
integra também serviço de Creche 
atualmente.  

Fig. 42 - JEJD Mortágua, frente 
 

Fig. 43 - JEJD Mortágua, parque exterior 
e anexo (à esquerda) 

 

JE João de Deus, 1948 
Arq. Raul Lino 
Chaves, Vila Real 
Iniciativa AJEJD 
Implantado na periferia do centro 
urbano, este JE possui um recinto 
exterior de generosas dimensões, e 
recebeu várias intervenções, entre 
as quais a criação de extensões. 

  
Fig. 44 - JEJD Chaves, 2011 

 
Fig. 45 - JEJD Chaves, enquadramento 

 

École Maternelle, 1952 
Arq. M. Cuminal e N. Groer 
Amoreiras, Lisboa 
Iniciativa LFCL 
A escola maternal do Lycée 
Français Charles Lepierre de Lisboa 
encontra-se integrada no complexo 
destinado também aos ciclos de 
ensino básico e secundário. 

  
Fig. 46 - École Maternelle 

 

 
Fig. 47 - Recreio da École Maternelle 

 

JE João de Deus, 1955 
Arq. Raul Lino 
Rua de Leiria, Tomar 
Iniciativa AJEJD 
O JE de Tomar revela uma nova 
variante em relação aos projetos 
elaborados por Raul Lino até então. 
Em 2010 o JE foi atingido por um 
tornado, que destruiu todo o telhado, 
reabrindo de novo em Setembro de 
2011. 

 
Fig. 48 - JEJD Tomar, projeto de 1953 

 
Fig. 49 - JEJD Tomar, 2015 
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JE João de Deus, 1958 
Arq. Raul Lino 
Figueira da Foz 
Iniciativa AJEJD 
Projeto realizado à semelhança do 
primeiro JEJD de Coimbra, quarenta 
e sete anos depois. 

 
Fig. 50 - JEJD Figueira da Foz II, 2011 

 
Fig. 51 - JEJD Figueira da Foz II, 
implantação e anexo 

 

JE João de Deus, 1960 
Arq. Raul Lino 
Alcobaça 
Iniciativa AJEJD 
Após a demolição do anterior 
edifício de Raul Lino, datado de 
1914, são construídas novas 
instalações, projetadas igualmente 
por este. 

 
Fig. 52 - JEJD Alcobaça, 2006 

 
Fig. 53 - JEJD Alcobaça, 2009 

 

JE João de Deus, 1965 
Arq. Raul Lino 
Alvalade, Lisboa 
Iniciativa AJEJD 
Criado na então recente zona de 
Alvalade, o JEJD recebe atualmente 
o programa de creche, JI e ensino 
básico. A sua construção é paralela 
a várias escolas na zona, para servir 
os diferentes blocos.  

Fig. 54 - JEJD Alvalade 
 

Fig. 55 - Vista aérea do JEJD Alvalade 

JE João de Deus, 1968 
Arq. João Santos 
Matosinhos 
Iniciativa AJEJD 
A 1987 a Associação construiu junto 
ao este um novo edificado destinado 
ao ensino básico. 

 
Fig. 56 - JEJD de Matosinhos, entrada 

 
Fig. 57 - JEJD e EB1 de Matosinhos 

 

JI da SCM, 1976 
Desconhecido 
Porto de Mós, Leiria 
Iniciativa SCM de Porto de Mós 
Projeto da SCM para servir a zona 
de Porto de Mós. Sofreu 
remodelações interiores e exteriores 
em 2014. 

 
Fig. 58 - JI da SCM Porto de Mós, 2014 

 
Fig. 59 - Vista aérea do JI da SCM de 
Porto de Mós, 2016 

  



32 
 

DE 1977 A 2007 

JE João de Deus, 1980 
Arq. Carlos Almeida 
Rua Dom João III, Coimbra 
Iniciativa AJEJD 
Segundo estabelecimento 
inaugurado em Coimbra, junto ao 
estádio municipal. 

 
Fig. 60 - JEJD de Coimbra 2 

 
Fig. 61 - Vista aérea do JEJD, 2016 

 

Creche e JI da SCM, 1981 
Desconhecido 
Vila Nova de Cerveira, Viana do 
Castelo 
Iniciativa SCM de V. N. de Cerveira 
O presente estabelecimento 
privilegia do espaço verde 
envolvente e de um recreio amplo 
para as crianças. Recentemente o 
pátio interior foi coberto por uma 
estrutura metálica e tela.  

 
Fig. 62 - Creche e JI da SCM de Vila 
Nova de Cerveira 

 
Fig. 63 - Recreio da Creche e JI, 2014 

 

Creche e JI da SCM, 1981 
Desconhecido 
Monção, Viana do Castelo 
Iniciativa SCM de Monção 
O conjunto apresentado não revela 
um grande cuidado arquitetónico, 
baseando-se na disposição de 
volumes que criam um pátio de 
recreio recolhido. 

 
Fig. 64 - Creche e JI da SCM de Monção 

 
Fig. 65 - Pátio traseiro e recreio 

 

JE João de Deus, 1991 
Arq. Siza Vieira 
Penafiel, Porto 
Iniciativa AJEJD 
A construção do JEJD de Penafiel 
contou com um dos mais 
conceituados nomes da arquitetura 
portuguesa para a sua conceção, 
resultando num exemplar 
contemporâneo da tipologia com 
grande qualidade arquitetónica. 

 
Fig. 66 - JEJD de Penafiel, 2011  

 
Fig. 67 - JEJD de Penafiel, 2011  

 

Creche e JI da UA, 1992 
Arq. José Lopo Prata 
Aveiro 
Iniciativa Universidade de Aveiro 
O edifício integrado no complexo 
educacional da Universidade de 
Aveiro encontra-se no limiar do 
campus, mais próximo das zonas 
habitacionais circundantes. 

 
Fig. 68 - Creche e JI da UA, 2012  

 
Fig. 69 - Creche e JI da UA, 2012  
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JI da Estação, 1997 
Desconhecido 
Bragança 
Iniciativa pública 
Apesar de uma economia de 
recursos, é de notar a inovação nos 
jogos volumétricos e disposição de 
espaços.  

 
Fig. 70 - JI da Estação, 2011 

 
Fig. 71 - JI da Estação, 2011 

 

JI de Telheiras, 1998 
Arq. CML 
Telheiras, Lisboa 
Iniciativa CML 
O equipamento foi criado para o 
serviço da freguesia, e tem 
capacidade para 120 crianças. 
Destaca-se o extenso recreio, 
repleto de árvores. 

 
Fig. 72 - JI de Telheiras  

 
Fig. 73 - JI de Telheiras  

 

JI da Falagueira, 2001 
Arq. Sebastião Quintas 
Amadora, Lisboa 
Iniciativa CM Amadora 
O edifício escolar encontra-se 
inserido num contexto urbano 
consolidado. Salienta-se o uso de 
gradeamentos para proteção das 
crianças durante a sua estadia nos 
recintos exteriores. Inclui serviço de 
creche e jardim-de-infância. 

 
Fig. 74 - JI da Falagueira, 2015  

 
Fig. 75 - JI da Falagueira, vista aérea  

 

Infantário de Bicesse, 2005 
Atelier Central 
Estoril, Lisboa 
Iniciativa SCM de Cascais 
O projeto internacionalmente 
reconhecido já foi alvo de várias 
análises e estudos no tema da 
tipologia. Recebe um total de 85 
crianças, entre os quatro meses e os 
seis anos.   

Fig. 76 - Infantário de Bicesse  
 

Fig. 77 - Infantário de Bicesse, recreio a 
sul  

 

JI de Alcanena, 2005 
Arq. Pedro Mendes 
Alcanena, Santarém 
Iniciativa CM Alcanena 
O JI vive intensamente a ligação 
com o pátio interior, privilegiando a 
ligação entre as salas de aula e o 
mesmo.  

 
Fig. 78 - JI de Alcanena  

 
Fig. 79 - JI de Alcanena, axonometria 
explodida  
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JI Popular, 2005 
Arq. Nadir Bonaccorso e Sónia 
Silva 
Cacém, Sintra 
Iniciativa CM Sintra 
Apesar de construído em dois pisos, 
o piso térreo destina-se 
estrategicamente às crianças de 
menor idade. 

 
Fig. 80 - JI Popular, frente  

 
Fig. 81 - JI Popular, alçado sul  

 

JI em Mexilhoeira da 
Carregação, 2006 
Arq. João Ornelas 
Mexilhoeira da Carregação, 
Lagoa 
Iniciativa CM Lagoa 
A conceção do JI teve como grande 
limitação a reduzida área do lote a 
que se destinava, razão pela qual é 
desenvolvido em dois pisos. 
Localiza-se junto da já existente EB, 
da qual usufrui do serviço de cantina 
e outros. 

 
Fig. 82 - JI em Mexilhoeira da 
Carregação  

 
Fig. 83 - JI em Mexilhoeira da 
Carregação, projeto  
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DE 2007 AOS DIAS DE HOJE 

JI Bairro do Armador, 2009 
Arq. CML 
Marvila, Lisboa 
Iniciativa CML 
O JI integra o Centro Escolar do 
Bairro do Armador, mas distingue-se 
por ser um edifício independente 
das restantes valências 
educacionais. É constituído por 6 
salas de aula.  

Fig. 84 - JI do Bairro do Armador  
 

Fig. 85 - JI do Bairro do Armador  

 

Cresce e JI da Ramalha, 2010 
Arq. Victor Mestre e Sofia Aleixo 
Ramalha, Almada 
Iniciativa CMA e Centro Social 
Paroquial Padre Ricardo Gameiro 
O projeto resulta na reabilitação da 
Quinta e da Capela de São João da 
Ramalha, um dos últimos vestígios 
da paisagem rural da Ramalha. O JI 
recebe 50 crianças.  

Fig. 86 - JI da Ramalha  
 

Fig. 87 - JI da Ramalha  

 

JI do Lumiar, 2010 
Arq. CML 
Lumiar, Lisboa 
Iniciativa CML 
O equipamento foi criado para o 
serviço da comunidade da freguesia, 
e tem capacidade para 100 crianças, 
com cozinha, refeitório e sala 
polivalente. 

 
Fig. 88 - JI do Lumiar  

 
Fig. 89 - JI do Lumiar, recreio  
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Evolução arquitetónica da tipologia 

INFLUÊNCIA DAS NORMAS E LEGISLAÇÃO NACIONAIS 

A regulamentação do ensino nacional por parte do Estado atua não só como um dos principais fatores 

influentes na orientação dos diferentes níveis de ensino (descreve os principais objetivos pedagógicos 

e estabelece orientações curriculares), como também na conceção arquitetónica e organização do 

espaço dos edifícios escolares. Providenciar o ensino infantojuvenil das condições básicas necessárias 

a um desenvolvimento saudável e enriquecedor tornou-se o objetivo governamental mais urgente, 

aliado à formação de profissionais apropriados a cada fase escolar.  

A evolução legislativa associada à educação pré-escolar reflete contextos político-sociais próprios da 

época em que se integram, assim como uma intenção de adaptação à realidade social em mutação. 

Muitas vezes, essa vontade não abandonou o formato legislativo, por diversos motivos, como 

analisaremos em seguida. 

Ainda distante da realidade que hoje conhecemos como “Jardim-de-infância”, as primeiras formas 

educacionais referentes às idades dos 3 aos 6 anos centram-se na natureza assistencial da Sociedade 

das Casas de Asilo da Infância Desvalida, criada em 1834. Três décadas após a aprovação dos seus 

estatutos em Carta de Lei, é refletida a importância da criação de estabelecimentos de cariz 

educacional, quer por parte do Estado ou outras associações – 1880, Carta de Lei 11/06: as 

assembleias gerais Distritais e os municípios foram responsabilizados pela criação de incentivos à 

construção dos estabelecimentos, quer privados quer públicos (Gomes, 1986). 

O interesse no desenvolvimento da educação de infância e preparação da criança para o ensino 

primário era claro entre os órgãos governamentais, refletidos nos decretos de lei emitidos ao longo da 

1ª República: 1911, 1917, 1916, 1919, 1920, 1924, 1926, entre outros, respeitantes à criação de 

escolas, formação de professoras, etc. Salienta-se o Decreto de 29 de Março de 1911, do Ministério do 

Interior, que cria a categoria de Ensino Infantil destinado a crianças entre os quatro e os sete anos. 

Este grau de ensino destinava-se aos dois sexos e tinha como objetivo principal “a educação e 

desenvolvimento integral, físico, moral e intelectual da criança” (Capítulo II). O mesmo Decreto refere 

ainda a necessidade de criação de escolas infantis ou jardins escolas para crianças de ambos os sexos 

em cada um dos bairros de Lisboa e Porto, em todas as capitais de distrito e nos centros dos principais 

concelhos. Aponta também algumas exigências a nível das instalações referindo que as escolas 

deveriam ser instaladas em “edifícios próprios, construídos em terrenos vedados, que sejam isolados 

doutras construções e da via pública, e com espaço bastante para plantações, recreios e jogos ao ar 

livre.” (Capítulo IV). 

A Janeiro de 1917, no Decreto nº 2:947, são aprovadas as “Normas técnicas, higiénicas e 

pedagógicas”, já conhecidas desde 1914 através da sua publicação e discussão na revista “A 

Construção Moderna” e no “Boletim Oficial do Ministério da Instrução Pública”. O trabalho levado a 

cabo pela equipa interdisciplinar nomeada em 1912 permitiu reunir um conjunto de preceitos essenciais 

para o funcionamento escolar. Com o projeto-tipo da escola primária de Adães Bermudes como um 

dos exemplos de funcionalidade comprovada, os diferentes preceitos são referentes à higiene e bem-
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estar, inovações tecnológicas e conceitos progressistas (alojamento para professores, abertura da 

escola à comunidade, etc.). São de notar algumas das principais condicionantes arquitetónicas 

(Filomena, 1987): 

 Escolhas de terrenos estáveis e afastados de estabelecimentos que prejudiquem o conforto e 

desenvolvimento saudável das crianças (fábricas, cemitérios, matadouros, tabernas, etc) e áreas 

mínimas de 8 m2 / aluno, para uma máxima capacidade de 600 alunos; 

 As salas de aulas exigiam um mínimo de 1 m2 / aluno, com um formato standard de 8 x 5 m, 

um pé direito entre 4 e 4,5 m, e uma cota de soleira sobre-elevada em 1,5 m;  

 Em relação à iluminação natural, era estabelecida uma área mínima de envidraçado de 1/6 da 

do pavimento, sendo ainda que deverá ser bilateral em salas com largura superior a 7 m;  

 Ainda em relação à anterior, são exigidas cortinas lisas ou estores para regular a entrada de luz; 

 Determina-se os vestíbulos como elemento fundamental, cumprindo condições de arejamento 

e arrumação, tanto para cada aluno, como para diverso material; 

 É obrigatório o abastecimento de água potável e a utilização de bebedouros do tipo “fonte 

higiénica”; 

 Pretende-se um acesso fácil a sanitários e esgotos, no entanto sem comunicação direta com 

as salas de aula; sempre que possível, são estabelecidos agrupamentos por género e é ainda 

exigida a existência de tinas para banho de imersão; 

 Em termos de programa, a escola infantil deveria ser provida de três salas para ocupações 

educativas, gabinete de docentes, vestíbulo, vestiário com lavatórios e bebedouros, sanitários 

por género e para docentes, balneários, cozinha e refeitório, divisória com algumas camas para 

eventuais indisposições, um recreio coberto de dimensões consideráveis e um jardim de recreio. 

Refletindo a falta de iniciativas na criação de escolas infantis, é oficializado a 1919, pelo Decreto nº 

5:787 A, a existência de classes preparatórias: “enquanto não existirem escolas infantis ou o número 

das existentes for insuficiente, haverá, junto das escolas do ensino primário geral, classes preparatórias 

daquele ensino, destinadas exclusivamente a crianças dos 6 aos 7 anos, correspondendo esta classe 

à 3ª secção das escolas infantis” (Gomes, 1986). Esta medida veio atenuar temporariamente as 

carências da metrópole, mas não chega a cobrir as necessidades mínimas da população na cidade de 

Lisboa.  

Alguns anos mais tarde, o ensino infantil estava ainda reduzido a algumas iniciativas privadas (Escolas 

João de Deus e jardins de infância do Porto, por exemplo) e a classes preparatórias. O “Anuário 

Estatístico de Portugal” relativo ao ano letivo de 1926/27 é o primeiro a referenciar o ensino infantil, 

existindo um total de 37 escolas e secções infantis em funcionamento na cidade de Lisboa. 

Já sob o regime ditatorial, é determinada a extinção do ensino infantil oficial pelo ministro Carneiro 

Pacheco, em Outubro de 1937 através do Decreto-Lei n.º 28 081, ficando o Estado apenas responsável 

pela inspeção e regulamentação do mesmo. Era defendido pelo regime que a família era a principal 

responsável pela educação infantil, alegando que a coeducação era um fator de desagregação familiar, 

dissolução de costumes e cultura no seio familiar. Neste âmbito, remeteu a responsabilidade de apoio 

às mães na educação das crianças para a “Obra das Mães pela Educação Nacional”, criada em 1936. 
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Deste modo, o ensino infantil desvinculou-se do Ministério da Educação, passando esta iniciativa para 

a iniciativa privada que contaria no entanto com o apoio do Estado. Estas ideologias foram fortemente 

apoiadas por alguns intelectuais e políticos, e revelaram-se barreiras a pedagogias emergentes, como 

a de Froebel ou Montessori.  

Apesar da ausência de iniciativas oficiais, o apoio e estímulo ao desenvolvimento da educação pré-

escolar por parte de associações e privados é efetuado de diversos modos: aprovação de estatutos, 

apoio financeiro, criação de institutos, entre outros. 

Os anos 60 são marcados por um conjunto de alterações sociais e económicas que exigiram uma 

resposta do Estado ao nível da educação pré-escolar. O aumento da atividade industrial, a guerra 

colonial, a migração da população para os centros urbanos, e em particular a progressiva entrada das 

mulheres no mercado de trabalho levou ao aumento da procura de creches e jardins-de-infância por 

parte das famílias. A crescente influência da comunidade internacional (OCDE, UNESCO, etc.) no 

sentido da democratização do ensino e da promoção do princípio de igualdade de oportunidades de 

ensino está também na origem da Reforma que o Ministro da Educação Veiga Simão inicia em 1973 

(Zão, 1997). Esta reforma estabelece também um novo projeto oficial para a EPE em Portugal. Até 

1973 foram executadas algumas medidas imediatas, como o estabelecimento das escolas de 

magistério, e a criação de alguns estabelecimentos. Segundo Gomes (1986), no final da década de 60, 

cerca de 10% das crianças entre os 3 e os 6 anos frequentavam a EPE. Estes valores incluem as 

iniciativas privadas, e encontram-se limitados pelo número e capacidade dos estabelecimentos. Até 

então, o crescimento da rede nacional e do número de alunos fora estável, sem progressos acentuados.  

A Lei nº 5/73 reintegra a EPE no sistema educativo através dos jardins-de-infância, destinada a crianças 

entre os 3 e os 6 anos de idade. O Decreto-Lei nº 45/73 de 12 de fevereiro de 1973 refere a criação da 

Divisão da Educação Pré-Escolar inserida na nova estruturação da Direcção-Geral do Ensino Básico e 

composto por diferentes sectores de trabalho: criação de instalações, acordos e experiências 

pedagógicas, documentação, formação de educadores e outros. 

Após a queda do regime ditatorial a 25 de abril de 1974 e após o estabelecimento do novo regime 

governamental, continuam a ser implementadas medidas para a criação da rede nacional de EPE. A 

Lei nº 5/77 de 1 de fevereiro de 1977 cria o Sistema Público de Educação Pré-Escolar: 

Artigo 1º 

1. É criado o sistema público de educação pré-escolar. 

2. A educação pré-escolar tem como objectivos principais: 

a. Favorecer o desenvolvimento harmónico da criança; 

b. Contribuir para corrigir os efeitos discriminatórios das condições sócio-culturais no 

acesso ao sistema escolar. 

Dois anos depois, no Decreto-Lei nº 542/79 de 31 de dezembro de 1979, são aprovados os Estatutos 

dos Jardins-de-infância, que estabeleceram bases para o funcionamento dos JI da rede pública, desde 
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a definição dos órgãos administrativos e diretivos, aos educadores e auxiliares, acrescentando pontos 

importantes aos objetivos principais da educação pré-escolar referidos anteriormente:  

Artigo 2º 

a. Contribuir para a estabilidade e segurança afectivas da criança; 

b. Favorecer, individual e colectivamente, as capacidades de expressão, comunicação 

e criação; 

c. Despertar a curiosidade pelos outros e pelo meio ambiente; 

d. Desenvolver progressivamente a autonomia e o sentido de responsabilidade; 

e. Incutir hábitos de higiene e defesa da saúde; 

f. Despistar inadaptações ou deficiências e proceder ao encaminhamento mais 

adequado; 

g. Fomentar gradualmente actividades de grupo como meio de aprendizagem e factor 

de desenvolvimento da sociabilidade e da solidariedade; 

h. Assegurar uma participação efectiva e permanente das famílias no processo 

educativo, mediante as convenientes interacções de esclarecimento e sensibilização. 

Este declara ainda a possibilidade de utilização de edifícios pré-existentes com diferentes 

funcionalidades, desde que fossem respeitadas algumas condicionantes como a sua utilização 

exclusiva, salas de aula com um mínimo de 50 m2, de modo a permitir classes de 25 alunos, a existência 

de espaço exterior, cujo rácio de área se definia por um mínimo de 5 m2 por criança, a existência de 

recreio coberto, que estabelecesse a transição entre exterior-interior, e a existência de IS adaptados à 

utilização por parte das crianças. 

A 14 de outubro de 1986, a Lei nº 46/86 determina a Lei de Bases do Sistema Educativo, com grandes 

repercussões para a EPE. Relativamente à orientação pedagógica, estas são “asseguradas por 

educadores de infância”, formados pelas Escolas Superiores de Educação ou Universidades. Os 

equipamentos educativos e instalações dos JI são abordados pelo Anexo II, determinados como 

resposta a necessidades naturais da criança: o “brincar ao faz de conta”, a expressão plástica e 

musical, a necessidade de mobilidade e atividade física, a curiosidade e o contacto com o ambiente, 

natureza e seres vivos, o repouso, os hábitos de higiene e alimentação saudável.  

Os espaços interiores necessários contemplam: sala de atividades/zona “suja”, arrecadação de 

material, instalações sanitárias para crianças, vestiário para crianças, átrio, cozinha/despensa, sala 

polivalente, arrecadação geral, gabinete de educadores, arrecadação de material didático, instalações 

sanitárias para adultos e arrecadação para material de limpeza. Quanto ao espaço exterior, são 

referidas diferentes zonas e áreas: zonas cobertas e zonas amplas, e zonas delimitadas, distintas entre 

áreas para a prática de jardinagem e horticultura, para a criação e convívio com animais, para o jogo 

com areia, para jogos de construção e encaixe, para estar só ou com pequenos grupos, espaços de 

circulação, vedação e acessos.  

Quanto aos equipamentos e material didático, o Anexo III determina detalhes importantes para a 

adaptação à criança e para a contribuição para o seu desenvolvimento saudável: 
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• Todas as dependências deverão ter o mesmo valor, porque todas contribuem para 

uma aprendizagem de vida; 

• Ser extremamente funcional e adaptada à criança nos mais pequenos detalhes; 

• Salas suficientemente flexíveis e adaptáveis a qualquer circunstância; 

• Interdependência entre os ambientes exterior e interior, de acordo com o princípio 

pedagógico e didáctico pelo qual todas as actividades possam ser realizadas fora e 

dentro; 

• Os grupos devem funcionar autonomamente e mesmo dentro de cada um deles dar-

se a possibilidade de autonomia à criança ou a pequenos grupos de crianças; 

• Deve ainda, quanto possível, ter autonomia em relação à escola primária. 

Define ainda várias condições de que as crianças devem usufruir, a diversos níveis: no plano afetivo e 

psicológico, deverão usufrutuar de um ambiente seguro, harmonioso e rico: no plano da higiene, devem 

beneficiar de uma boa iluminação, natural ou artificial, uma temperatura equilibrada e espaço suficiente; 

e no plano da segurança, respeitante ao equipamento e condições de mobilidade das crianças. É 

interessante analisar as orientações definidas para algumas destes aspetos, como por exemplo na 

segurança psicológica, a inclusão de áreas familiares diversas, como a cozinha, o quarto, a loja, a 

garagem, etc., na qual poderá experienciar e fazer de conta, estimulando o seu desenvolvimento e 

maturidade. 

É enunciada uma extensa lista de equipamento e material didático a dispor no JI, esta finalizada pelo 

seguinte parágrafo: 

“O mais importante é que, passando a criança grande se não a maior parte da sua 

infância no jardim infantil, é essencial que tanto o ambiente interno como externo, 

desde os móveis aos objectos e ao material didáctico concorram efectivamente para 

o desenvolvimento da sua personalidade.” 

Em 1997 foi revogada a Lei nº 5/77 e criada a Lei-quadro da Educação Pré-Escolar a 10 de fevereiro 

pelo Ministério da Educação de Eduardo Marçal Grilo, que considerava a anterior desatualizada. O 

primeiro contacto das crianças com o meio didático do JI tornou-se uma prioridade no desenvolvimento 

da rede de educação nacional, resultando de várias leis, despachos e programas governamentais com 

o objetivo de abranger cerca de 90% das crianças com cinco anos de idade, 75% das de quatro anos 

e 60% das com três anos, como expresso no Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação 

Pré-Escolar, Decreto-lei nº 147/97 de 11 de junho. Este estabelece princípios administrativos e 

funcionais da rede de estabelecimentos pré-escolares, e centra-se na execução do plano de expansão 

da rede através do apoio financeiro governamental e da intervenção das entidades municipais. No 

seguimento das anteriores publicações surgem ainda o Despacho nº 5220/97 de 4 de agosto e o 

Despacho Conjunto nº 268/97 de 25 de agosto. O primeiro introduz as Orientações Curriculares para a 

educação pré-escolar, no seguimento da publicação da organização curricular dos ensinos básico e 

secundário em 1989, das quais se distingue pelo seu cariz facultativo, “(…) como um conjunto de 

princípios gerais pedagógicos e organizativos para o educador de infância na tomada de decisões sobre 

a sua prática.”. A segunda publicação define os requisitos pedagógicos e técnicos para a instalação e 



41 
 

funcionamento de estabelecimentos de educação pré-escolar, determinando condições mínimas para 

a garantia da qualidade. Estabelece parâmetros construtivos e envolventes, tanto para edifícios a 

construir como para a adaptação de espaços pré-existentes a salas de aula da educação pré-escolar, 

assim como funcionalidades e equipamento para cada tipo de espaço diferente. 

Integrado no Quadro de Referência Estratégico Nacional, foi criado em 2007 o Programa de 

Requalificação da Rede Escolar do Ensino Básico e da Educação Pré-escolar com o objetivo de 

revitalizar pontos estratégicos da rede escolar através da abolição de património escolar desqualificado 

e da introdução da tipologia de Centro Escolar. Esta define-se como um equipamento escolar que inclui 

mais que um grau de ensino, rentabilizando o espaço das infraestruturas e permitindo a partilha de 

valências, que usufrui da modernização dos espaço educativos, com destaque para a aprendizagem 

de informática e atividades experimentais, com a prevalência de um espaço exterior com diferentes 

áreas – coberto, desportivo, parque infantil, etc. (QREN, 2008). 

 

 

TRAÇADO GERAL DA TIPOLOGIA DO JARDIM DE INFÂNCIA 

A tipologia de JI desenvolveu-se a um ritmo lento e gradual em Portugal. Apesar das intenções 

traduzidas em legislação e regulamentos, a ação privada teve uma maior expressão na difusão da EPE, 

não se centrando unicamente nas grandes cidades de Lisboa e Porto. A recolha efetuada permitiu 

verificar a existência de exemplares construídos de raiz, que permitiram testar soluções arquitetónicas 

destinadas a este grau de ensino que se distinguem quer enquanto equipamento adaptado à primeira 

infância, quer como espaços inovadores. 

Este inventário, que constitui um primeiro levantamento dos edifícios que integram esta tipologia, 

pretende constituir um ponto de partida para um estudo mais aprofundado do inventário do património 

arquitetónico português referente à arquitetura escolar. Os 34 casos selecionados salientam-se como 

intervenções cuidadas e apresentam um maior investimento do que a generalidade dos 

estabelecimentos destinados a este fim, o que por si só justifica um estudo mais aprofundado desta 

tipologia a nível nacional. Apresenta-se de seguida uma breve leitura do conjunto dos exemplares que 

constituem este inventário, salientando aspetos relativos aos períodos da construção, promoção 

pública/privada, espaços exteriores, localização e opções arquitetónicas. Esta análise não abrangeu a 

organização e caracterização interior dos mesmos, excluindo fatores importantes como a distribuição 

de espaços, a estrutura funcional e a adaptabilidade do edificado e dos elementos que o integram em 

relação à criança. No entanto, este estudo é aprofundado com o terceiro capítulo, no qual são 

analisados quatro casos de estudo de distintos períodos de construção.  

 

Períodos de Construção – Iniciativa Pública/Privada 

A coleção de JI abrange distintos períodos de construção, desde 1882 até à atualidade. A metodologia 

de estudo definida distingue quatro períodos de construção principais, estes caracterizados segundo 

influências políticas, legislativas e económico-sociais.  
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O primeiro período – 1882 a 1937 – é determinado pela inauguração do primeiro exemplar da tipologia 

ainda durante a monarquia, nomeadamente a Escola Froebel, passando pelo período da 1ª República 

(1911-1926) e terminando em 1937, ano em que é extinto o ensino pré-escolar oficial pelo Estado Novo. 

Apesar da vontade política refletida na legislação deste período, as iniciativas públicas são escassas, 

sendo a grande maioria dos exemplares integrados no plano de ação da Associação dos Jardins 

Escolas João de Deus (AJEJD). Estes JI, criados sob uma pedagogia definida e defendida pelo seu 

principal propulsor João de Deus Ramos, refletem na sua arquitetura os conceitos e propósitos 

educativos, adotando uma construção que se assemelha à habitação, de porte ligeiro e ambiente 

ameno e acolhedor. O programa de espaços desenvolve-se num piso térreo e integra uma generosa 

área exterior para recreio e atividades de ligação com a natureza. Tais características e justificações 

generalizaram-se a outros exemplos, tanto por razões práticas como pelo cumprimento dos ideais 

pedagógicos. 

 O segundo período – 1937 a 1977 – é caracterizado pela ausência oficial de iniciativas públicas, 

durante o qual a EPE se encontra ao abrigo de promotores privados (resultando geralmente em casos 

pontuais e locais) ou associações e instituições, por vezes com apoio governamental. Referem-se 

outras iniciativas pontuais, mas é essencialmente a AJEJD a detentora da maioria dos exemplos 

construídos até 1977, distinguindo-se pelo investimento no projeto a nível concetual e espacial. 

Salienta-se a contribuição do arquiteto Raul Lino na conceção dos JEJD, elaborando para a AJEJD um 

conjunto de projetos edificados em áreas distintas do país. 

O terceiro período – 1977 a 2007 – define-se pela criação oficial do sistema público de Educação Pré-

Escolar e pelo arranque do investimento governamental na criação de uma rede nacional. Até 2007, 

assiste-se à criação de estabelecimentos por todo o território nacional, com o objetivo de satisfazer as 

necessidades sociodemográficas, suportado por diversas campanhas de construção, programas 

governamentais e estratégias (como o recurso aos GAT ou a possível adaptação de edifícios pré-

existentes). De um modo geral, o investimento público inicial na rede de estabelecimentos não 

contempla a qualidade arquitetónica do edifício e sua riqueza como prioritárias, o que resulta na falta 

de exemplares de iniciativa pública selecionados para o estudo neste período. Contudo, podemos 

assistir à criação de vários estabelecimentos no final deste período com recurso a um maior 

investimento conceptual e arquitetónico, como o Infantário de Bicesse, o JI de Alcanena ou o JI Popular 

do Cacém. Estas iniciativas foram também apoiadas pelo Programa de Expansão e Desenvolvimento 

da Educação Pré-Escolar lançado em 1997. 

O quarto período – 2007 aos dias de hoje – é marcado pelo lançamento do Programa de Requalificação 

da Rede Escolar do Ensino Básico e da Educação Pré-escolar em 2007, que visa solucionar problemas 

relacionados com a qualidade dos estabelecimentos escolares existentes, em estado precário ou com 

grandes carências. Este programa introduz a tipologia de Centro Escolar, que combina vários ciclos de 

ensino no mesmo espaço, tornando-se uma solução popular pela sua rentabilidade e economia de 

meios. No âmbito do programa não foram construídos JI independentes de outros ciclos, no entanto as 

intervenções realizadas revelam na maioria dos casos bastante qualidade e interesse arquitetónico. 
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(ME, 2006) É de salientar que o programa de expansão lançado em 1997 continua a atribuir um valor 

anual para o investimento na rede da EPE. 

 

Localização 

Sempre que possível, estes equipamentos são instalados em localizações afastadas de 

infraestruturas consideradas nocivas ao desenvolvimento físico e psicológico da criança. Evita-se a 

vizinhança de complexos industriais, cemitérios, estações de tratamento de resíduos, matadouros, ou 

mesmo tabernas. A proximidade de jardins ou locais ligados à natureza era privilegiada, dando a 

possibilidade de integrar no programa educativo atividades de contacto e exploração dos mesmos. É 

identificada uma tendência para a construção destes casos nos arredores dos centros urbanos ou 

rurais, de modo a evitar os maiores fluxos de trânsito e pessoas, e procurar uma maior calma, harmonia 

e segurança para o quotidiano das crianças no JI.  

Os casos selecionados privilegiaram da escolha de um terreno amplo e plano, ou sem declives 

acentuados, no qual o edifício do JI se possa desenvolver ao nível do piso térreo, e usufruir de espaço 

exterior para recreio. Esta opção reflete a solução funcional associada à mobilidade das crianças no 

espaço: elementos como escadas ou terrenos acidentados dificultam a motricidade dos pequenos 

utilizadores, e reduzem a segurança dos mesmos. Os elementos naturais são uma presença 

constante no espaço exterior, desde árvores para proporcionar sombra a arbustos e pequenos 

canteiros por vezes cultivados no âmbito das atividades pedagógicas. 

 

Espaços exteriores 

Ao analisarmos os exemplos de JI referenciados, é possível estabelecer alguns paralelos e identificar 

características comuns. Antes de mais, a própria adoção do conceito de “Jardim de Infância” reflete um 

local de crescimento e desenvolvimento, distinto da ideia de escola, com referência à natureza e ao 

exterior. Este conceito é proveniente do alemão “Kindergarten”, termo criado por Friedrich Froebel, que 

estabelece um paralelo entre o crescimento natural da criança assistido delicadamente pelos 

educadores e o cuidado e carinho prestado pelos jardineiros ao cultivar o seu jardim.  

O conjunto de casos selecionado permite verificar a valorização do recreio ao ar livre e o contacto 

com a natureza, através da libertação do espaço exterior envolvente ao edifício para este fim. No 

entanto, atualmente muitos JI estão instalados em edifícios posteriormente adaptados para este fim, 

verificando-se carências de espaço exterior para recreio infantil em alguns exemplos. Salienta-se o 

problema da construção destes equipamentos nos centros das cidades, com centros urbanos 

consolidados e sem terrenos livres para construção de raiz. A problemática do tecido urbano 

consolidado é uma das grandes limitações à projeção de novos edifícios na cidade, o que pode pôr em 

causa alguns dos princípios de idealização deste equipamentos. Refere-se a ausência de espaço 

exterior, que poderá limitar a liberdade de movimentação da criança no exterior e o contacto com a 

natureza, necessários ao desenvolvimento saudável da criança; ou a opção pela organização dos 

espaços distribuídos por edifícios com mais de um piso, aumentando a insegurança na mobilização 
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das crianças no seu interior. Muitas das iniciativas de construção de JI estão condicionadas a terrenos 

pertencentes às Câmaras Municipais, sendo estes por vezes de áreas reduzidas, localizados perto 

de infraestruturas ou ambientes menos próprios para as crianças, ou mesmo com topografias 

acidentadas, o que se torna um obstáculo à aplicação dos ideais pedagógicos. 

 

Delimitação física dos equipamentos 

A conceção do JI exige ainda a sua delimitação física como medida de proteção e controlo, por 

meio de muros, gradeamentos ou barreiras verdes. Por uma questão maioritariamente prática, estes 

espaços são cercados e encerrados, para impedir a saída das crianças durante os períodos de recreio 

ou a entrada de pessoas exteriores ao JI. Esta barreira tem um impacto psicológico a vários níveis: ao 

nível da criança, do educador e encarregado de educação, e da comunidade envolvente. É induzido à 

criança o respeito pelo limite imposto, mantendo-se no espaço destinado ao recreio por obediência – a 

barreira como limite da liberdade. Aos educadores e encarregados de educação, esta barreira reflete 

um sentimento de segurança, tanto na proteção das crianças contra os fatores exteriores, como no 

apoio à vigilância nos períodos de recreio – a barreira como elemento protetor. Como objeto de 

separação do espaço de JI e da envolvente, a barreira pode gerar diferentes impactos consoante a sua 

natureza: no caso de uma barreira opaca, como obstáculo total à comunicação visual, poderá tornar a 

presença do JI mais indiferente na envolvente; no caso de uma barreira parcial, isto é, que permita um 

contacto visual exterior-interior, a presença do JI e das crianças a brincar no recreio mantém uma maior 

relação com a envolvente, podendo resultar no JI como elemento dinamizador da área – a barreira 

como objeto de dissimulação/integração do JI na envolvente.  

 

Opções arquitetónicas 

Relativamente ao edificado, verifica-se uma intenção de aproximação às referências da arquitetura 

habitacional e ao ambiente doméstico, com bases em justificações associadas à pedagogia e à 

psicologia infantil: como defendia João de Deus Ramos, a criação de uma escola que em muito se 

assemelhe à habitação permite uma transição mais suave do meio familiar para a comunidade escolar. 

Pretende-se a criação de um ambiente acolhedor, recorrendo à adaptação de uma escala humanizada, 

divisões adaptadas ao número de alunos por classe, grandes janelas para iluminação natural, cores 

claras, texturas agradáveis e de fácil manutenção. Identificam-se dois grandes grupos: as construções 

até à década de 60 e após a década de 60. Nos edificados concebidos até à década de 60 e inclusive, 

denota-se um cariz tradicional, com destaque para a presença da arquitetura de Raul Lino e a sua 

associação com a obra das “Casas Portuguesas” (Salgueiro, 2013). Neste período são projetados 

pequenos edifícios, geralmente com cobertura de telha em quatro águas ou mais, com elementos 

tradicionais tais como os beirados, acolhedores alpendres de entrada com arcadas ou colunatas, 

grandes janelas de madeira com reticulado, entre outros. No entanto, com a popularização das novas 

técnicas e materiais de construção, como o betão armado, as coberturas planas e os grandes vãos 

envidraçados permitidos pelas novas possibilidades estruturais, a conceção dos novos JI adota uma 
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linguagem contemporânea, privilegiando a geometrização dos volumes e a abolição dos tradicionais 

telhados. O jardim-de-infância perdeu então parte do seu cariz relacionado com a arquitetura 

tradicional, adaptando-se às linhas modernas que caracterizaram a época, corrente originada nas 

primeiras décadas do século XX e uma forte popularização nos anos cinquenta. (Tostões, 2004) 

 

  



46 
 

  



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
 

CASOS DE ESTUDO 

  



48 
 

CAPÍTULO III – CASOS DE ESTUDO 

Análise e caracterização 

APRESENTAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO E CRITÉRIOS PARA A SUA SELEÇÃO 

A seleção dos casos de estudo obedeceu a um conjunto de critérios previamente definidos, procurando 

que os edifícios refletissem distinto períodos arquitetónicos e construtivos, e diferentes modelos 

espaciais que traduzissem diferentes dinâmicas na educação infantil. Esta seleção procurou ainda 

incorporar JI de iniciativa pública e privada, com programas diferenciados, investimentos e princípios 

de conceção. 

O primeiro caso de estudo selecionado foi o edifício da Escola Froebel no Jardim da Estrela, de 1882, 

da autoria do arquiteto José Luís Monteiro, pela sua importância como primeira experiência em 

Portugal, de uma visão moderna da pedagogia infantil. O interesse pelo desenvolvimento infantil que 

surge no regime da Monarquia Constitucional veio assumir a importância das novas pedagogias infantis 

emergentes na Europa, nomeadamente as teorias de Froebel, e responder a novas necessidades 

sociais resultantes da era da industrialização. 

O segundo caso de estudo, inaugurado trinta e três anos mais tarde, representa uma iniciativa particular 

de grande influência a nível nacional. O primeiro Jardim Escola João de Deus em Lisboa, cujo projeto 

é da autoria de Raul Lino, surge de um movimento com fortes raízes pedagógicas, que se expandiu 

pelo território português e manteve as suas ideologias educacionais até ao presente. 

O terceiro caso de estudo data de 1952 e distingue-se pela sua integração numa iniciativa internacional, 

cujas bases pedagógicas são de nacionalidade francesa. A Escola Maternal do Lycée Français Charles 

Lepierre está inserida no complexo que acolhe todos os ciclos de estudo até ao ensino secundário, e 

recebe inicialmente cerca de 50 crianças dos 3 aos 6 anos. O projeto foi elaborado pelos arquitetos 

franceses Michel Cuminal e Nikita De Groer, e reflete uma diferente abordagem ao modo como é 

encarado o desenvolvimento da criança. 

Por último, optou-se por um casos de estudo que refletisse uma perspetiva atual da tipologia. O Jardim 

de Infância de Alcanena, da autoria do arquiteto Pedro Mendes e inaugurado em 2005, é um 

investimento da Câmara Municipal de Alcanena, e é anterior à criação do Programa de Requalificação 

da Rede Escolar de 1º Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar. 

Em comum, a seleção dos edifícios a analisar teve como critério a forte presença de teorias e métodos 

educacionais que se pudessem refletir na organização e conceção do espaço. Assim, foi escolhido um 

exemplar projetado à luz dos ensinamentos de Froebel, um segundo dentro de uma ideologia estudada 

e adaptada ao caso português, um terceiro com bases na école maternelle francesa e um quarto 

integrado nas práticas comuns atuais a nível nacional.  

Excluído deste estudo fica o maior número de JI em funcionamento em Portugal construídos segundo 

projetos-tipo como meio rápido e económico de solucionar as carências de estabelecimentos no 

território nacional. Se por um lado, esta opção permitiu uma rápida expansão da rede de Jis, por outro 

reflectiu um conjunto de soluções que responderam negativamente às exigências da tipologia: falta de 
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flexibilidade e adaptabilidade em relação ao local de implantação, a falta de interesse arquitetónico e 

de estímulo para a criança, o recurso a materiais económicos e de baixa qualidade, o fraco investimento 

no estudo do espaço como objeto educacional e orientador de metodologias, entre outros.  

 

METODOLOGIA DE ANÁLISE 

A análise dos casos de estudo encontra-se orientada segundo um conjunto de parâmetros 

considerados relevantes para a sua interpretação, caracterização e comparação. Procurou-se a 

seleção de fatores cujas informações se encontram registadas e acessíveis para o estudo. 

Cada caso é inicialmente abordado através da sua História e Contextualização, procurando 

compreender o contexto histórico e socioeconómico em que os edifícios foram construídos, a raiz da 

sua iniciativa, seus motivos e financiadores, e investigando factos marcantes, em particular no que diz 

respeito ao campo da arquitetura e educação, ao longo do seu período de funcionamento. 

A Localização e Envolvente são importantes elementos no estudo da relação do espaço projetado 

com a cidade e com os elementos urbanos envolventes mais próximos. A envolvente do edificado 

reflete, em alguns casos, pedagogias e métodos educacionais que salientam as atividades e o contacto 

das crianças com o exterior. A acessibilidade, a topografia, a densidade urbana em que o edifício se 

encontra inserido e as diferentes infraestruturas e serviços ao seu redor são igualmente considerados. 

O estudo é apoiado em elementos como ortofotomapas, caracterização de acessos, identificação de 

infraestruturas e serviços na envolvente, entre outros.  

Ao longo da história dos JI, as necessidades, metodologias e contextualização foram modeladores da 

conceção da tipologia que observamos nos dias de hoje, pelo que a análise do Programa Educacional 

e Pedagogia se releva imprescindível. A qualidade do espaço e ambiente estimulante desempenham 

um papel importante no desenvolvimento da criança, sendo possível identificar uma estreita relação 

entre as metodologias educativas e o programa arquitetónico. 

Na Caracterização Formal e Volumétrica analisa-se o desenho e a conceção do espaço, com recurso 

a elementos gráficos, refletem-se aspetos relativos à sua tipologia (organização em “U”, em bloco, axial, 

em função do pátio, etc.), volumetria, número de pisos, áreas, orientação, entre outros. Recorre-se a 

desenhos técnicos, memórias descritivas, fotografias e visita ao local para análise dos aspetos em 

estudo, utilizando elementos gráficos como plantas, esquemas, desenhos à escala e fotografias para 

ilustração.  

A Organização Espacial apresenta a conceção dos espaços no JI, salientado a relação entre os 

mesmos e seu posicionamento estratégico. Esta organização reflete diretamente o pensamento 

pedagógico e funcionamento das classes infantis, sendo um dos principais aspetos de estudo na 

evolução espacial e arquitetónica da tipologia. Este estudo é acompanhado de esquemas 

organizacionais, distinguindo as diferentes funções e fluxos de circulação, e ilustrando a relação entre 

as suas valências. 
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A análise contempla ainda a Construção e Equipamentos, e reflete-se sobre os recursos utilizados 

na sua construção. Com o desenvolvimento e maturação da educação infantil, a exploração de 

materiais, texturas e conceção de novos equipamentos, cada vez mais adaptados às crianças, são 

marcos de evolução de ideologias e da própria arquitetura escolar. 

O Conforto e Condições de habitabilidade nos edifícios escolares são alvo de estudo ainda no século 

XIX, e o ensino infantil não é exceção na procura das melhores condições de iluminação, ventilação, 

segurança, higiene e acústica do edifício. 

Por último, e de modo a complementar o estudo dos diferentes casos, é realizada uma análise da 

Sustentabilidade do edifício que permite, de um modo generalizado, analisar aspetos e contributos de 

cada caso no âmbito dos três pilares da sustentabilidade: a dimensão ambiental, a dimensão social e 

a dimensão económica. (IUCN, 2006) 
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Casos de Estudo 

ESCOLA FROEBEL, 1882 

História e contextualização 

O processo de industrialização da segunda metade do século XIX iniciou uma época de transição, com 

fortes repercussões no desenvolvimento urbano e nas condições de vida da cidade de Lisboa. A nível 

construtivo, o desenvolvimento da engenharia, em particular no que diz respeito ao desenvolvimento e 

aplicação de novos materiais (ferro, aço e betão armado, maiores superfícies de vidro), influenciou a 

conceção arquitetónica da época. (Tostões, 2004)  

Ainda durante o regime da Monarquia 

Constitucional, sob uma forte influência dos 

pensamentos e pedagogias emergentes na Europa 

Central e Ocidental, foi reconhecida a importância de 

educar as faixas etárias anteriores ao ensino 

primário, entre os 3 e os 7 anos aproximadamente. 

A 2 de maio de 1878 ficou registado em Carta de Lei 

a primeira referência aos estabelecimentos públicos 

para a educação infantil, apontando as Juntas 

Gerais de Distrito e as Câmaras Municipais como 

responsáveis pela iniciativa e construção dos 

mesmos. A mesma lei promulga a gestão 

descentralizada dos estabelecimentos escolares 

pela primeira vez, que termina com a implantação 

da república, após a averiguação de falta de fundos 

das autarquias para investimento em novos 

estabelecimentos escolares ou salários de 

professores.  

Em 1880, pelas comemorações do Tricentenário de Camões, a CML determina a fundação de uma 

escola infantil na cidade. Dada a reputação já obtida em Portugal, é assente o Método de Froebel como 

base pedagógica para a criação do projeto, com a intenção de constituir assim a escola-modelo no 

país. São formadas comissões e tomadas medidas para o estudo da metodologia educativa, tais como 

o envio de responsáveis e docentes ao estrangeiro. O projeto arquitetónico, concebido à luz dos 

ensinamentos e exemplares de Friedrich Froebel, é realizado pela Repartição Técnica da CML, sob a 

responsabilidade do arquiteto José Luís Monteiro.  

Fig. 91 - Plano de Lisboa 1935-1958 

Fig. 90 - Desenho em perspetiva  
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Só em 1882 é terminada a sua construção, sendo a escola 

inaugurada a 21 de abril, data do centenário do nascimento 

de Froebel (1782-1852). O estabelecimento albergava um 

total de 200 alunos e era composto por 4 salas de aula para 

as diferentes fases etárias (definidas por Froebel), equipadas 

com material froebeliano, dispunha de quatro professoras e 

quatro jardineiras, um professor de ginástica e um de canto. 

Uma década depois contava já com a matrícula de 3000 

alunos. Em 1915, já no contexto da 1ª República, a escola é 

encerrada, reabrindo apenas dez anos depois com uma nova funcionalidade: Lactário Municipal nº3 e 

Creche. Para combater os elevados índices de mortalidade infantil na época, a CML tomou várias 

iniciativas como a criação de lactários municipais, para fornecimento de leite de vaca às crianças em 

crescimento.  

Em 1956 são realizadas obras de recuperação do edificado, trazendo mudanças profundas à sua 

conformação inicial. Os vãos de vidro que anteriormente perfaziam a maioria da superfície exterior 

foram substituídos por uma maior área em painéis de madeira. Algumas divisões interiores foram 

reformuladas para receber um gabinete, instalações sanitárias e uma cozinha.  

Desempenhou recentemente a função de creche, recebendo 50 crianças dos três meses aos três anos, 

mas de momento encontra-se encerrado para obras de recuperação. 

 

Localização e envolvente 

De modo a responder aos ideais defendidos por Froebel 

quanto à educação das crianças, assentes no estreito 

contacto com a natureza, a localização selecionada para a 

implantação da escola-modelo foi o Jardim da Estrela. Outras 

opções relativas à localização foram consideradas, assim 

como a Rua da Infância (atual Rua da Voz do Operário), cuja 

envolvente urbana se revelou, no entanto, demasiado 

consolidada. Em vez de salas encerradas e pátios rodeados 

por grandes muros e edifícios, o ambiente proporcionado pelo jardim respondia aos requisitos 

pedagógicos e contribuía largamente para a aprendizagem e desenvolvimento dos mais novos. 

É assim instalado numa área de Lisboa ainda em perspetivas de desenvolvimento, junto à simbólica 

Basílica da Estrela e a norte do bairro da Lapa, e irá servir posteriormente o bairro de Campo de 

Ourique, planeado em 1910 por Ressano Garcia. 

Mais tarde, é aberta a Avenida Pedro Álvares Cabral, de acordo com a proposta de Rossano Garcia de 

1907, e as duas ruas que contornam o jardim. Este é hoje dos principais eixos de distribuição entre o 

centro económico representado pelo Marquês de Pombal e o Rato, e a zona marginal a ocidente da 

cidade. 

Fig. 92 - Interior da Escola Froebel, já com 
funções de creche  

Fig. 93 - Ortofotomapa 
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O facto da Escola Froebel se localizar no interior do Jardim da Estrela permite um isolamento e proteção 

das crianças pela existência de muros em redor do jardim e uma área de vegetação entre a escola e 

os limites do jardim. A envolvente urbana, atualmente consolidada, passa despercebida no interior do 

jardim. Para além destes limites, o próprio recreio encontra-se limitado por uma cerca de meia-altura 

que impede a dispersão das crianças, mas mantém o contacto com os transeuntes do jardim.  

Os acessos ao local são privilegiados pela 

construção das avenidas envolventes, no entanto 

as entradas do jardim mais próximas da escola não 

usufruem, atualmente, de espaço para a paragem 

temporária de veículos, questão que não se 

colocava aquando a sua construção. Nos dias de 

hoje, torna-se um obstáculo aos encarregados de 

educação para deixarem os seus filhos com 

segurança na escola. 

A escola localiza-se no extremo noroeste do jardim 

numa área ligeiramente mais elevada, afastada dos 

locais mais públicos do jardim. Para além disso, a configuração atual dos passeios do jardim reflete 

uma maior importância do eixo central norte-sul, marcado por largos passeios, a presença do coreto, 

de um espelho de água e um quiosque.  

 

Programa educacional e pedagogia 

O programa pedagógico de Friedrich Froebel, pedagogo alemão, introduz diversos pontos inovadores 

na educação infantil. Como base da sua ideologia, o pedagogo defende que a educação da criança 

deve respeitar as distintas fases do seu desenvolvimento, promover o autoconhecimento, a perceção 

da realidade e a integração social, assumindo o Homem como um ser dinâmico e produtivo, e não 

como uma esponja que deve absorver todas as informações que lhe são dirigidas (Wollons, 2000). 

Froebel baseia-se em diversas metodologias e princípios para a educação da criança, como o contacto 

com a natureza, a necessidade de um ambiente seguro mas desafiante, o recurso a brinquedos e outras 

atividades recreativas para a sua expressão pessoal e experimentação, como os trabalhos manuais, 

os cânticos, a ginástica, a jardinagem, e outros. Todas estas atividades são pensadas e organizadas 

segundo o objetivo de fazer a criança se conhecer como indivíduo e entender igualmente o seu 

envolvimento em comunidade.  

De um ponto de vista arquitetónico, esta pedagogia tem fortes reflexões no espaço, principalmente no 

que diz respeito à permeabilidade espacial e à relação com a envolvente exterior. É saliente a posição 

do professor presente na sala de aula, enquanto supervisor e orientador de atividades, mas é a criança 

o elemento principal de todo o conjunto, para a qual é adaptada a escala dos equipamentos e materiais, 

desenvolvendo as atividades livremente, experimentando e socializando.  

 

Fig. 94 - Fachada da Escola Froebel, ainda com os painéis 
originais  
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Caracterização formal e volumétrica 

A escola-modelo apresenta uma estrutura axial desenvolvida segundo o eixo sul-norte, desde a entrada 

principal do edifício. Esta disposição é determinada pela organização das quatro salas de aula 

existentes ao longo do corredor de distribuição, tirando proveito da máxima exposição solar e 

integrando a grande área comum no seu centro. Esta área central destaca-se no edificado pela sua 

forma hexagonal e elevação em relação ao restante conjunto. A tipologia em H permite a criação de 

dois pequenos pátios resguardados entre o primeiro grupo de salas de aula e o segundo, facilitando a 

supervisão dos educadores responsáveis. 

A linguagem arquitetónica da EF apresenta semelhanças com o estilo identificado nos Chalets pelo uso 

de madeira, vidro e telha, com coberturas de diversas orientações – uma, duas, três ou quatro águas e 

a cobertura central de formato hexagonal – e ainda pela intenção de proximidade a um edificado de 

cariz habitacional, facilitando deste modo a adaptação das crianças ao espaço educativo. 

Originalmente, o conjunto arquitetónico era construido por painéis com estrutura em madeira e vãos 

envidraçados em quase todo o seu perímetro. Estes poderiam 

ser abertos, permitindo uma permeabilidade total entre as 

salas de aula e o exterior. Para além da sua abertura, 

possibilitam o máximo proveito da luz solar, ventilação do 

espaço e contacto constante com o espaço natural em volta. 

Sobre estes painéis podemos ainda observar grelhas de 

ventilação em madeira, ainda existentes no edifício, mas cuja 

função foi desativada numa das intervenções mais recentes.  

Fig. 95 - Escola Froebel,  
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Organização espacial  

A organização do espaço educativo pretende refletir o estudo dos exemplos froebelianos, em que são 

utilizadas diferentes salas de aula para cada classe, as quais correspondem a diferentes níveis de 

desenvolvimento infantil. No caso da Escola Froebel, são 

utilizadas quatro salas, emparelhadas ao longo do eixo 

longitudinal. Entre o primeiro par de salas e o segundo é 

criado um núcleo central destinado a atividades práticas 

de grupo e à zona de refeitório. Na zona posterior do JI 

situam-se os gabinetes dos docentes e áreas de apoio, e 

por último os sanitários. Mais uma vez, à luz da pedagogia 

froebeliana, o espaço projetado corresponde à ideologia 

assumida: um ambiente e estrutura simplificados, mas 

suficientemente desafiantes para a mentalidade infantil 

em desenvolvimento.  

 O exterior é valorizado pela sua presença no jardim, permitindo uma continuidade do espaço e 

privilegiando o contacto visual com a restante área verde. O próprio gradeamento tinha, inicialmente, 

uma altura baixa, apenas para evitar a dispersão das crianças, esteticamente pensado como um 

elemento de natureza orgânica (como se verifica na fig. 96). Atualmente esta configuração não se 

verifica, resultado da restruturação dos percursos do interior do jardim. 

Fig. 96 - Projeto de vedação por meio de grades e 
arbustos, 1952  
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Construção e Equipamentos 

A construção da Escola Froebel utiliza maioritariamente a madeira, o vidro e a telha cerâmica. Os 

painéis móveis de vidro com cunhais de madeira que inicialmente construíam o edifício foram 

substituídos por painéis fixos de madeira na intervenção em meados do século XX. Uma característica 

geral no edifício é a ventilação permitida pelos painéis na cimalha, a todo o seu perímetro, embora 

tenha sido também anulada esta função. 

O edifício encontra-se assente num rodapé de quarenta centímetros, atualmente reabilitado em betão, 

maioritariamente por questões de salubridade e estrutura do mesmo, evitando o contacto direto da 

estrutura de madeira com a humidade natural dos solos.  

São identificadas diversas estruturas e instalações realizadas posteriormente, algumas revelando 

pouco cuidado e investimento. Não foi possível averiguar alguns dos detalhes construtivos e materiais 

respeitantes ao interior do edificado. 

 

Conforto e Condições 

Como já referido na caracterização formal, uma das principais 

características do edifício em estudo é a utilização dos vãos 

envidraçados contínuos em quase todo o seu perímetro. Este 

facto permitia a entrada de luz natural em três diferentes 

frentes das salas de aula – dado o seu formato, cada sala de 

aula destaca-se fisicamente do eixo central, possuindo apenas 

um dos lados opacos (neste caso o que conecta a sala com o 

restante JI).  

A projeção destes vãos em grandes painéis amovíveis permite uma grande flexibilidade espacial, 

transpondo os limites da sala de aula para o exterior, sempre que a meteorologia assim o permitisse. 

Por outro lado, o uso do vidro nesta época representava grandes perdas térmicas para o edifício, 

consistindo neste caso numa fina e única camada de vidro multiplicada por uma grande superfície. 

A opção pelo uso intenso da madeira permite efeitos positivos na acústica do local, no comportamento 

térmico e no conforto visual que proporciona.  

A ventilação foi inicialmente integrada no projeto arquitetónico pelo meio de grelhas de madeira 

inseridas sobre os painéis contínuos de vidro e madeira. É uma assumida medida de higiene, num 

período em que a mortalidade infantil ainda atingia números dramáticos.  

O sistema de ventilação utilizado permitia a constante circulação de ar no edifício, visando um ambiente 

menos propício à propagação de vírus e bactérias ou humidade e outras patologias do edificado. Torna-

se assim o principal modo de prevenção contra doenças, em conjunto com a iluminação natural dos 

espaços. 

Uma das medidas de higiene que mais se destaca no conjunto é o afastamento das instalações 

sanitárias do núcleo central do conjunto, mantendo ainda a ligação interior com o mesmo.  

Fig. 97 - Traseiras da Escola Froebel 
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Sustentabilidade 

Ao realizar uma análise não detalhada do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, são 

imediatamente reconhecidos alguns fatores importantes: o uso de materiais biodegradáveis e possíveis 

de reciclar – o vidro, a madeira e o metal –, o que resultando também numa integração de sucesso no 

interior do jardim da Estrela. No entanto, dada a sua construção no final do séc. XIX, não é percetível 

a composição de alguns dos materiais aplicados, podendo-se verificar situações como a existência de 

componentes químicos nos vidros ou nas tintas, por vezes tóxicos e com graves consequências para 

a saúde e o ambiente, ainda desconhecidos nessa época (não foi possível verificar).  

É de estimar uma inércia térmica do edificado muito baixa, devido ao envidraçado contínuo, sendo 

necessário o recurso a fontes de calor diversas nos períodos mais rigorosos. Deste modo, a energia 

consumida no JI seria bastante maior, quando comparado com um edifício de construção tradicional. 

Este fator contribui para ambas as dimensões ambiental e económica. Por outro lado, o forte recurso a 

luz natural reduz os consumos do edifício em iluminação, o que, para além de contribuir para as 

dimensões referidas anteriormente, tem impacto na dimensão social e no modo como a criança se 

sente no espaço. 

As atividades realizadas pelas classes no exterior contribuíam, na sua grande maioria, para a 

valorização da envolvente e consciencialização da criança para o respeito com a natureza, uma vez 

que era desenvolvida a jardinagem, a responsabilidade pelas condições do espaço e jogos em grupo. 

Esta última destaca-se principalmente no sentido dos indicadores sociais, demonstrando diversidade 

de funcionalidades e convivência de gerações no mesmo espaço.  
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ESCOLA JOÃO DE DEUS, 1915 

No final do século XIX, Portugal assistia a uma realidade de carências educativas extremas, verificando-

se várias iniciativas isolados de combate ao analfabetismo, que atingia cerca de 80% da população 

nacional. Refere-se, em particular, a criação de diferentes cartilhas de aprendizagem, como o Método 

Castilho (1850) e a Cartilha Maternal (1876), esta da autoria de João de Deus (1830-1896), e já 

abordada no Capítulo I.  

A Associação de Escolas Móveis pelo Método João de Deus, fundada em 1882 por João de Deus e 

Casimiro Freire (1843-1918), passa a ser dirigida 

por João de Deus Ramos em 1908, tomando o nome 

de Associação de Escolas Móveis pelo Método João 

de Deus, Bibliotecas Ambulantes. Após a sua 

viagem à Europa Central para observação e 

contacto direto com as pedagogias infantis 

emergentes, decide iniciar uma rede de Jardins 

Escolas à luz de uma pedagogia moderna, com 

fortes influências de grandes pedagogos, mas 

adaptada ao contexto nacional. Para além de uma 

ideologia própria, João de Deus Ramos defendia a 

criação de ambientes e espaços que servissem as 

metodologias educativas adotadas. Para tal, o 

estreito contacto com o Arquiteto Raul Lino, foi um 

fator chave para o sucesso do projeto arquitetónico 

elaborado como modelo para os Jardins Escolas. O 

primeiro estabelecimento é inaugurado em 1911, em 

Coimbra, junto ao Jardim Botânico (AJEJD, 2008). 

Em Lisboa, a iniciativa é tomada pouco depois, agora integrando também um conjunto de espaços de 

homenagem a João de Deus: o primeiro Jardim Escola João de Deus (JEJD) e o Museu João de Deus, 

onde se vêm a associar vários artistas e intelectuais como João de Barros e Afonso Lopes Vieira. Este 

Museu pretendia também servir a cidade como ponto de cultura e saber, disponibilizando a sua 

biblioteca à comunidade. O conjunto é da autoria de Raul Lino, a inauguração do Jardim Escola 

realizou-se em maio de 1915, sendo a do Museu em janeiro de 1917. Conta com a intervenção artística 

de Leal da Câmara em frisos no seu interior e painéis de azulejo (Leite, 2014).  

Em 1922 a instituição adota o nome de Associação de Jardins-Escolas João de Deus, designação que 

mantém até aos dias de hoje. Mais recentemente, foi construído junto ao conjunto a Escola Superior 

de Educação João de Deus. A construção desta e dos restantes anexos do JE não desvalorizou o 

conjunto, que recebeu em 2012 a classificação de Monumento de Interesse Público (SIPA, 1997). 

 

Localização e envolvente  

Fig. 99 - Museu João de Deus  

Fig. 98 - Fachada Principal do JEJD 
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Para a localização do primeiro Jardim Escola João de Deus de Lisboa é selecionado um terreno da 

cidade em expansão, com espaço livre e poucas edificações. O terreno pertencente à freguesia da 

Lapa é cedido pelo Município de Lisboa, e é limitado pelo Jardim da Estrela a sul, pelo Liceu Pedro 

Nunes do arquiteto Ventura Terra (datado de 1909) a oeste, e pelo edifício projetado pelo arquiteto 

Cristino da Silva, para sua habitação e atelier (década de 40), a norte. A proximidade do Jardim da 

Estrela permite um maior contacto com a natureza, e o uso 

deste espaço para catividades didáticas no exterior dos 

limites físicos do JE, quando necessário. 

O conjunto insere-se numa propriedade em esquina 

servida pela Avenida Álvares Cabral e pela Rua João 

Anastácio Rosa, num quarteirão repartido por diversos 

lotes. É limitado por gradeamentos altos e, no caso do 

Jardim Escola, arbustos que formam uma barreira opaca 

com o exterior e atenuam o ruído do tráfego proveniente 

da avenida. O tecido urbano encontra-se nos dias de hoje 

consolidado, e a envolvente apresenta usos e 

funcionalidades diversas. Atualmente, a avenida 

representa um eixo importante de tráfego na zona da 

cidade – 3º nível na rede rodoviária municipal –, ligando a 

zona do Marquês de Pombal e do Rato com a Calçada da 

Estrela e a frente ribeirinha (pela Avenida Infante Santo).  

 

Programa educacional e pedagogia 

A pedagogia adotada por João de Deus Ramos foi fortemente influenciada por Froebel, Montesouri, 

Ferriére e pelas diretrizes da Escola Nova, defendendo, no entanto, a adequação ao contexto nacional 

– “Rejeito toda a cópia servil do que se faz no estrangeiro, à exceção, contudo, daquilo que é 

universalmente adotável ou adaptável” (Carvalho, 2014). 

Defendia um ambiente estimulante, alegre e luminoso, 

tanto num “plano físico como nos seus aspetos humano e 

cultural”. São impostas ideias democratas, rejeitando a 

discriminação e diferenciação, adotando por isso o uso de 

bibes, aos quadrados, em que cada idade tem uma cor. É 

incentivado um ambiente de fraternidade e solidariedade, 

numa disciplina desprovida de prémios ou castigos e 

orientada para a formação cívica das crianças.  

Desenvolvem-se atividades como os jogos e canções, rítmica com arcos e bolas, histórias, cálculo ou 

jogos simbólicos, sempre apresentadas de um modo atraente e incentivando a sua elaboração com 

gosto, de um modo prazeroso. Algumas ideias, como por exemplo o cativo de animais, eram rejeitadas, 

podendo criar na criança fontes de sentimento de culpa ou tristeza. 

Fig. 100 - Plano e implantação originais 

Fig. 102 - Atividades no recreio  

Fig. 101 - Ortofotomapa 
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De um modo geral, as suas ideias refletiam-se na arquitetura dos jardins-escola da associação em 

opções como, por exemplo, a eliminação de corredores e escadas sempre que possível, a conceção 

de espaços amplos mas à escala dos utilizadores e iluminados naturalmente, e a existência de um 

recreio exterior “seis vezes maior que o edifício”. A integração de refeitórios nos JEJD, para além de 

rentabilizar o tempo dos pais e crianças, estimulava a socialização e o controlo da qualidade nutricional 

da alimentação das crianças (Carvalho, 2014). 

 

Caracterização formal e volumétrica 

Como já referido anteriormente, os JE João de Deus caracterizam-se por uma pedagogia muito própria, 

adaptada ao contexto nacional e com influências das teorias da educação infantil mais famosas na 

transição do século XIX para o século XX. Como consequência direta, os edifícios construídos 

respeitam uma série de princípios orientadores para servirem o seu propósito, tais como o espaço 

disponibilizado (área por aluno), a preferência por 

uma construção térrea, com uma organização lógica 

em planta e que facilite o desenvolvimento do 

programa pedagógico, um espaço exterior amplo e 

estimulante para as crianças, entre outros. Até ao 

final do século XX, podemos constatar que o 

desenho dos JE construídos, embora de autorias 

diferentes, segue princípios de conceção 

semelhantes, mantendo uma identidade 

incontornável. 

Os projetos dos JE de Raul Lino resultam do estudo 

e aplicação dos princípios da pedagogia defendida 

por João de Deus Ramos. Fortemente ligados ao 

conceito de Casa Portuguesa, os edificados 

pretendem responder à tipologia de arquitetura 

escolar, mas com fortes alusões à arquitetura 

habitacional, com o objetivo de contribuir para a 

adaptação da criança ao novo ambiente, fora do 

seio familiar. Destacam-se pela volumetria de piso térreo, com os tradicionais beirais e um pequeno 

alpendre de entrada, vazado por três arcos perfeitos assentes em colunas cilíndricas neoclássicas, 

para abrigar as crianças à sua chegada. 

O primeiro JE de Lisboa data de 1915 e é constituído por dois níveis diferentes, sendo o segundo nível 

o piso correspondente ao aproveitamento do desvão. A sua volumetria assume uma forma 

paralelepipédica com cobertura em quatro águas, com as fenestrações do andar superior salientes. A 

frente é simétrica, na qual se encontra centrada a entrada com escadaria e alpendre, ladeada por 

amplos vãos de ambos os lados. Destaca-se sobre estes os vãos pertencentes ao nível superior, 

constituindo a única frente de iluminação da sala de aula aí existente. Frisos de painéis de azulejos 

Fig. 103 - Fachada Principal  

Fig. 104 - Gravura de "Casas Portuguesas", de Raul Lino 
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formando um padrão geométrico utilizando diferentes tons de verde e amarelo rematam as fachadas. 

O revestimento exterior mais utilizado é a pintura sobre o acabamento em reboco em tons pastel.   

 

Organização espacial  

O programa do JE complementa os espaços de recreio e do edificado. A entrada principal, com o 

alpendre para acolhimento das crianças, leva a um vestíbulo que antecede a mais relevante divisão do 

JE: o Museu. Este grande salão recebe atividades práticas de grupo e dinâmicas conjuntas entre as 

classes existentes, para além de que estabelece a ligação com todas as salas de aula e restantes 

divisões. Adjacentes à entrada encontram-se duas salas de aula (à esquerda e à direita do vestíbulo), 

e uma terceira no piso superior, cujo acesso é feito por escadas junto à entrada da sala do piso térreo 

mais à direita. Ainda no piso superior existe também a sala de projeções. Na ala esquerda do piso 

térreo encontramos a cozinha e a sala de refeitório, decorada pelos frisos temáticos de Leal da Câmara 

(Leite, 2014). Junto às instalações da cozinha, nas traseiras do edifício, funcionam os sanitários (à 

esquerda) e o balneário (à direita), privilegiando de uma ligação direta ao exterior e localizados 

estrategicamente num dos extremos do edifício, de modo a não prejudicar o funcionamento das 

classes. Junto a estes localiza-se uma saída secundária, direta para as traseiras do conjunto.  
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A sequência dos espaços projetados permite uma dinâmica programática e, simultaneamente, uma 

independência no seu funcionamento. O Museu funciona como espaço articulador, comum a todas as 

classes, no qual se cruzam todas as crianças nos tempos livres e transições. Serve como antecâmara 

do espaço de refeitório e das próprias salas de aula, assim como possibilita o acesso às instalações 

sanitárias. Este é também espaço de exposição de conteúdos pedagógicos, ou trabalhos das próprias 

crianças, para além de receber atividades das classes.  

O Recreio é uma peça importante do programa pedagógico do JE. O espaço exterior disponibilizado 

permite uma grande liberdade à criança, nas suas brincadeiras próprias da idade, e funciona como 

extensão da sala de aula, agora em maior contacto com a natureza e exposição solar. O exterior 

representa um elemento de estímulo ao desenvolvimento saudável dos mais pequenos, pelo seu ar 

puro e exposição solar, e como incentivo ao exercício físico e ao contacto com impurezas, que permitem 

a criação de barreiras naturais durante o seu crescimento. Para além do espaço, o Recreio constava 

também de pequenos canteiros onde se poderia cultivar algumas plantas e introduzir as crianças à 

jardinagem. 

 

Construção e Equipamentos 

Atualmente, as instalações do JEJD conservam os princípios 

originais de conceção do projeto de Raul Lino. O detalhe 

construtivo presente no projeto original é visível na composição das 

paredes, na assemblagem da madeira dos caixilhos, ou no cuidado 

colocado na criação do ambiente interno do JE.  

Originalmente a existência de uma caixa-de-ar, com pelo menos 

75 centímetros de altura, sob a construção justificava-se como uma 

medida de salubridade e preservação do edificado. As paredes 

grossas permitem uma inércia térmica elevada, e são rasgadas por 

grandes janelas com caixilhos e portadas em madeira pintada. A 

cobertura de diversas águas, como resultado da construção de um 

piso superior, adapta-se à sua volumetria.  

O revestimento exterior recorre ao uso de painéis decorativos de azulejo e cantarias em remates e na 

arcada da entrada. O piso das zonas de transição e zonas húmidas são de mosaico hidráulico ou lajes 

de pedra calcária, de fácil manutenção, os pavimentos das salas de aula e museu são de soalho de 

madeira. Nestas recorre-se também ao uso de lambril de madeira até aproximadamente 1,5 metros de 

altura. No refeitório é adotado o lambril de azulejo.  

Fig. 105 - Pormenores construtivos, por 
Raul Lino  
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O refeitório e ambas as salas de aula do piso térreo são decoradas com frisos com motivos temáticos, 

da autoria de Leal da Câmara, relacionados com as ações de cozinhar e relativos às letras e números, 

respetivamente. Estes frisos encontram-se conservados dentro dos possíveis pela AJEJD, sendo claros 

os sinais de envelhecimento das fibras da tela e a 

desintegração dos pigmentos coloridos nas salas de 

aula. O Museu, de duplo pé direito e cobertura em 

madeira, possui também motivos pintados. 

 O edifício sofreu diversas intervenções a fim de se 

adaptar a novas necessidades e funcionalidades, como 

por exemplo o reforço estrutural antissísmico e a 

renovação da instalação elétrica, na década de setenta, 

ou a construção da cave e a ampliação. A AJEJD 

procura conservar nas suas intervenções a linguagem 

original do edificado, quer pela sua importância 

arquitetónica e histórica, quer e pela atenção dada aos 

pormenores que constroem o ambiente educativo 

destinado à criança.  

Algum do equipamento inicial ainda é utilizado, como por 

exemplo os quadros e as plataformas. As secretárias e 

cadeiras que se observam na figura 107 já foram 

substituídas, mas ainda é possível encontrar em 

utilização.  

 

Conforto e Condições 

É privilegiado o uso da luz natural, intensificado pelo desenho dos vãos e pela orientação solar das 

salas de aula, a sul e oeste, localizando a cozinha e refeitório a norte. No entanto, é de notar a 

instalação de equipamentos mais recentes nalgumas áreas, de modo a reforçar a iluminação artificial 

dos espaços, como por exemplo no espaço do Museu.  

O soalho e lambril de madeira providenciam um grande conforto às crianças, quer termicamente quer 

a nível estético. Por outro lado, o uso dos azulejos e mosaico hidráulico/pedra calcária para além das 

suas condições de durabilidade permitem uma fácil higienização do espaço. O edifício é aquecido 

através de um sistema de aquecimento central com a instalação de radiadores nas diferentes divisões. 

Apesar de ser um edifício antigo cujo projeto não previa algumas das instalações e infraestruturas que 

surgiram ao longo do tempo, o cuidado nas respetivas intervenções – por ex. instalações elétricas, 

redes de telecomunicações e sistema de deteção e combate ao incêndio – revelou a adaptabilidade do 

espaço original, tentou preservar a qualidade do ambiente interior das salas de aula. 

 

Fig. 107 - Sala de Aula. Foto da coleção do Estúdio 
Mário Novais 

Fig. 106 - Pinturas temáticas no refeitório 
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Sustentabilidade 

As técnicas de construção utilizadas revelam, em termos de materiais selecionados, pouca flexibilidade 

em termos de reciclagem ou reutilização dos mesmos quando atingido o fim de vida do edificado, uma 

vez que os panos de parede são construídos maioritariamente em alvenaria de pedra com argamassa 

hidráulica e a cobertura é de telha cerâmica. No entanto, as mesmas técnicas utilizadas na conceção 

do edificado permitiram que este atingisse um século de vida com as condições necessárias para o 

desempenho das suas funções, o que revela uma forte adaptabilidade do espaço construído aos fatores 

externos de degradação. 

Em termos de consumos energéticos, a necessidade de aquecimento do edifício aumenta os seus 

gastos diários, mas a forte inércia do mesmo ajuda na conservação de uma temperatura amena. Por 

outro lado, a instalação de reguladores de intensidade de iluminação permite um maior controlo no uso 

da iluminação elétrica. 
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ÉCOLE MATERNALLE DO LYCÉE FRANÇAIS, 1952 

História e contextualização 

O Lycée Français Charles Lepierre4 (LFCP) de Lisboa assegura o ensino segundo o curriculum francês 

em Portugal aos diferentes ciclos de ensino. A sua origem data do início do século XX, quando criada 

a Société de l'École Française de Lisbonne em 1907 a funcionar numa escola na Rua da Emenda. Dez 

anos mais tarde, em 1917, a sociedade adquire o Palácio Braamcamp, no Largo do Rato, para o qual 

transfere a escola (Leite, 2013).  

As atuais instalações foram inauguradas a 17 de 

novembro de 1952, na Avenida Duarte Pacheco, na 

zona das Amoreiras. Na sua totalidade recebe mais de 

1700 alunos, distribuídos pelos ciclos de ensino que 

cobrem desde a educação infantil até ao ensino 

secundário. O conjunto arquitetónico é da autoria dos 

arquitetos Michel Cuminal5 (1898-1985) e Nikita De 

Groer6 (1915-?). O estabelecimento integra a rede de 

estabelecimentos de ensino geridos pela Agence pour 

l’Enseignement du Français à l’Étranger, que, sobre a 

tutela do Ministério dos Negócios Estrangeiros de 

França, garante o ensino de acordo com o curriculum 

francês nos estabelecimentos fora do França. 

O Liceu é frequentado tanto por cidadãos de 

nacionalidade francesa ou descendentes a residir em 

Portugal, como por alunos nacionais e outros, estando 

atualmente separado em duas fações de ensino: o 

ensino Francês e o ensino nacional. (LFCL, 2011). 

Nos anos 80, foram construídas a sul do Liceu as Torres das Amoreiras, da autoria do arquiteto Tomás 

Taveira, que obstruíram parcialmente a principal vista de todos os recreios do conjunto, afetando a 

harmonia e o contacto com a natureza que se fazia sentir inicialmente. 

 

Localização e envolvente  

A zona das Amoreiras, hoje dividida entre as freguesias de Campolide e Campo de Ourique, delineava 

na primeira metade do século XX os limites da cidade de Lisboa. Dado o seu fraco desenvolvimento e 

                                                
4 O nome Charles Lepierre (1867-1945) provém do professor e engenheiro químico aluno de Pierre Curie, a viver 

em Portugal desde 1888, foi responsável pelo desenvolvimento do laboratório de microbiologia da Universidade 
de Coimbra, e ainda professor no Instituto Superior Técnico durante 26 anos. 
5 Arquiteto do Ministério da Educação Nacional francês na Direção Geral do Ensino Técnico. 
6 Arquiteto francês, filho do ilustre urbanista da Universidade de Paris Etienne De Groer (1882-19?) 

Fig. 109 - Fachada do edifício virada para o recreio, sul  

Fig. 108 - Fachada do LFCL para a Av. Duarte Pacheco  
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a abundância de terrenos não consolidados, esta área recebeu várias infraestruturas de grande área 

de implantação, e abrigou grandes fluxos de migração na segunda metade do século.  

Em 1921, o Sport Lisboa e Benfica foi forçado a procurar um local para as suas novas instalações 

desportivas, resultado da sua expulsão de Benfica por parte da Escola Nova, proprietária do local. 

Instalou-se no terreno que mais tarde viria a dar lugar ao Liceu Francês, no qual ergueu um estádio de 

futebol com capacidade para 15 000 pessoas, dois courts de ténis e um campo de basquetebol. Em 

1939, o clube viu-se forçado a abandonar o Estádio das Amoreiras, devido aos planos do ministro 

Duarte Pacheco para a construção da primeira autoestrada (Benfica, 2016). 

 O conjunto arquitetónico constituído pelas 

instalações do Liceu situa-se na Avenida Duarte 

Pacheco, uma das principais vias de acesso à cidade. 

Esta liga a Praça do Marquês de Pombal ao Viaduto 

Duarte Pacheco, projetado pelo engenheiro João 

Alberto Barbosa Carmona e iniciado em 1942. Foi 

inaugurado a 1944, em conjunto com a primeira 

autoestrada de Portugal, que ligava Lisboa ao Estádio 

Nacional do Jamor, ambos mandados construir por 

Duarte Pacheco. Atualmente designada por A5, é o 

eixo de entrada e saída de grande parte das movimentações pendulares entre Lisboa e os municípios 

de Oeiras e Cascais (Leite, 2012). O seu volume de tráfego automóvel levou à construção do Túnel do 

Marquês. Esta obra, iniciada a 2003 e inaugurada a 2007, foi apenas totalmente concluída em 2012 

com uma extensão total de 1725 metros. Permite um grande desvio de tráfego da superfície, 

distribuindo-o diretamente para as diversas avenidas a este conectadas. 

A sul do terreno onde viria a ser construído o liceu, instalou-se em 1937 a Estação da Carris das 

Amoreiras, servindo de recolha aos carros elétricos, e dez anos mais tarde ampliada para estação de 

serviço dos autocarros. No início da década de 80, com a construção da nova estação de serviço na 

Musgueira e das oficinas gerais em Miraflores, são desmanteladas as instalações das Amoreiras, 

deixando uma grande parcela de terreno por ocupar (Lima, NA). Ainda durante a década de 80 é 

construído o complexo das Torres das Amoreiras, um empreendimento com componente habitacional, 

três torres de escritórios e um centro comercial e de lazer, com uma capacidade de 1190 lugares de 

estacionamento subterrâneo. O projeto é do arquiteto Tomás Taveira, de cariz pós-modernista, cujas 

torres revestidas de vidro espelhado alteraram profundamente a linha de horizonte da cidade de Lisboa 

(SIPA, 2011). 

A frente sul do Liceu, na qual se situa a entrada principal, é delimitada pela Avenida Duarte Pacheco, 

via de 2º nível na rede rodoviária municipal7. O conjunto edificado desenvolve-se para o interior do 

quarteirão em que se insere, estando envolvido pelas traseiras dos edifícios que desenham as restantes 

frentes do quarteirão de geometria irregular - Rua do Arco Carvalhão (a noroeste) e Rua Professor 

                                                
7 “2º nível – Rede de Distribuição Principal – assegura a distribuição dos maiores fluxos de tráfego internos ao 

concelho, bem como os percursos médios e o acesso à rede estruturante”, PDM Lisboa 2012 

Fig. 110 - Ortofotomapa 
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Sousa da Câmara (a nascente). Devido à inclinação da Rua Arco do Carvalhão e ao facto de o liceu se 

implementar numa plataforma ao nível da Avenida Duarte Pacheco, a cércea dos prédios habitacionais 

a noroeste não se torna um obstáculo ao campo visual obtido dos recintos escolares, ao contrário das 

Torres das Amoreiras. Atualmente, a sua envolvente encontra-se consolidada, limitada por zonas 

habitacionais a norte e zonas comerciais e sedes empresariais a sul. 

A conceção do conjunto edificado constrói os limites do quarteirão em grande parte da sua extensão, 

libertando o sue interior para as zonas de recreio e de jogos, e onde se localiza também o corpo 

destinado ao jardim-de-infância. Os seus limites são bastante demarcados pelos muros, gradeamentos 

e barreiras verdes. Protegida da envolvente exterior, a escola maternal encontra-se instalada no centro 

do complexo, construindo os limites do seu pátio com pequenas cercas de madeira e canteiros.  

 

Programa educacional e pedagogia 

A pedagogia adotada na escola maternal do LFCL reflete as orientações do governo francês para 

aquele ciclo de ensino. O programa de educação infantil em França distingue-se pela ação 

governamental presente desde o final do século XIX, quando o Ministério da Educação assume a sua 

administração em 1881, integrando-o oficialmente na categoria de educação primária como primeiro 

nível de instrução em 1886 (Instituteurs, NA).  

Em 1881, um decreto de lei estabelece a mudança de denominação das salles d’asile para écoles 

maternelles, e estabelece alguns princípios básicos para o seu funcionamento, com o objetivo de 

desenvolver física, moral e intelectualmente as crianças. Poderiam ser matriculadas crianças dos dois 

aos sete anos de idade, sendo posteriormente divididas em duas secções, de acordo com a sua idade 

e desenvolvimento.  

Em 1921, as bases do ensino sofrem algumas mudanças oficiais, aprofundando os objetivos da 

educação infantil, ao defender a incorporação de exercícios físicos, sensoriais e manuais, de linguagem 

e expressão, de observação, de formação de hábitos morais para os alunos das duas secções, 

acrescidos de exercícios de introdução à escrita e cálculo para os alunos da primeira secção. 

A divisão do ensino em duas secções reflete-se no programa de espaços do projeto original, que 

contemplava apenas duas salas de aulas, uma para cada secção e cujo funcionamento seria 

independente, não permitindo a partilha de espaços pelas duas classes nas diferentes atividades 

diárias. Mais recentemente, alterou-se esta organização do ensino maternal estabelecendo a 

separação dos alunos em três secções. A nível dos princípios que orientam este ciclo, são cinco os 

ideais em que se baseia atualmente a pedagogia infantil francesa: a linguagem como centro da 

aprendizagem, aprende a ser aluno, agir e exprimir-se com o corpo, explorar o mundo, e desenvolver 

a sensibilidade, imaginação e criatividade (LCFL, 2015).  
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Caracterização formal e volumétrica  

O edifício em estudo é caracterizado pelo seu pequeno porte, em comparação com os restantes 

edifícios escolares existentes no complexo. Segue a mesma linguagem arquitetónica dos restantes, 

baseada em linhas modernas e de caráter geométrico, com recurso ao uso das novas tecnologias 

construtivas associadas ao betão armado, recurso ao revestimento em pedra, à cor forte das suas 

fachadas, a grandes vãos para iluminação delimitados e 

protegidos por uma estrutura reticulada de betão 

armado que desenha as fachadas dos espaços letivos, 

e à permeabilidade entre o interior e o exterior do 

edificado. A fachada do edifício voltada para o pátio de 

recreio assume uma importância superior às restantes, 

sendo caracterizada pelos vãos contínuos e contacto 

direto entre salas de aula e exterior.  

O edifício da escola maternal, localizado no interior do 

quarteirão, posiciona-se estrategicamente como elemento de transição entre os edifícios primário e 

secundário, usufruindo assim de um ambiente escolar tranquilo e seguro, mesmo que em contacto 

indireto com outros utilizadores do liceu. O espaço, tanto da escola maternal como o restante recinto, 

desfruta de uma satisfatória quantidade de elementos naturais, como árvores, canteiros, sebes e 

arbustos.  

Um corpo cilíndrico com um maior pé direito articula dois volumes paralelepipédicos que formam entre 

si um ângulo de 114º graus. O edifício organiza os seus espaços num único no piso térreo, permitindo 

deste modo um contato privilegiado com o exterior e facilitando a dinâmica e movimentação dos grupos 

de crianças. A frente distingue-se pelos vãos contínuos, distintos entre as janelas de sacada, o friso 

superior a estas, e os pequenos lanternins quadrados no topo, em contraste com a face contrária do 

edifício, mais encerrada e virada a norte e oeste. A entrada localiza-se nesta face do edificado, 

direcionada a oeste, e é coberta por um dos telheiros de conexão entre edifícios. À semelhança do 

restante conjunto, são utilizados como revestimentos a pintura a branco em alguns elementos, e o uso 

de pedra calcária de acabamento tosco. A cobertura é plana, e, ainda segundo o projeto original, 

parcialmente coberta por vegetação de pequeno porte. O pé direito do edifício é de cerca de três metros, 

sendo mais alto na zona da rotonde. 

Mais recentemente, no ano letivo de 2011/2012, foram realizadas obras de reabilitação no edificado, 

de modo a poder receber um maior número de crianças e melhorar as condições do espaço. Foram 

inclusive feitas algumas obras de expansão, que resultaram numa mudança da configuração original 

do volume. 

Fig. 111 - Entrada da École Maternelle, Mário Novais 
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Organização espacial  

O edifício original de 1952 caracteriza-se por apresentar uma estrutura longitudinal segundo dois eixos 

resultantes da geometria do lote onde se insere. O eixo a este recebe as salas de aula, vestiários, 

instalações sanitárias para as crianças, e o gabinete das vigilantes; o eixo a oeste, onde se localiza o 

átrio de entrada, abriga o refeitórios e cozinha, a sala de repouso, um pequeno bloco de instalações 

sanitárias para crianças e outro para adultos, e o gabinete da direção da escola. Como elemento 

articulador de ambos os eixos, refere-se a sala polivalente – la rotonde –, destinadas a atividades de 

desporto e a recreio coberto. Esta, de planta circular, assume-se como elemento de destaque no 

edifício, pela sua posição central no conjunto, pelo seu pé direito sobrelevado em relação aos restantes 

espaços, e por permitir receber atividades de ligação com a comunidade. 

A escola destinava-se originalmente a um reduzido número de alunos, entre 50 a 60, dependendo do 

número estipulado por classe. Como tal, o programa de espaços existente no edifício serviam 

plenamente o seu propósito, com excelentes condições e espaço para todas as crianças usufruírem. A 

entrada da escola maternal encontra-se a noroeste da entrada principal do Liceu, à qual se dirigiam os 

pais para deixarem as crianças no começo do dia. Após o átrio de entrada, as crianças deixavam os 

seus casacos e pertences nos cabides respetivos, situados à esquerda da entrada, e dirigiam-se às 

salas de aula, situadas na frente do edifício, com ligação direta com o recinto exterior e com abundante 

iluminação natura.  

Nas obras que foi sofrendo ao longo do tempo, foram acrescentados pequenas extensões, como por 

exemplo uma nova sala nos limites do eixo a este, no qual existia uma saída para o exterior, e uma 

nova área na sala de repouso, aproveitando a pequena área no remate do edifício, anteriormente 

exterior. A sala de refeitório e a sala de repouso foram adaptadas a sala de aula, instalando o refeitório 

num outro edifício do complexo, onde também funciona uma nova secção do JI. Está previsto para os 
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próximos anos a construção de um novo edificado que possa acolher as 350 crianças atualmente 

inscritas na escola. 

 

Construção e Equipamentos 

A construção em betão armado estudada e regulamentada desde o final do século XIX em França, é 

eleita como sistema construtivo por arquitetos como Auguste Perret (1874-1954) e Corbusier (1887-

1965) desde as primeiras décadas do século XX (Colins, 

1959). Em Portugal, dá os primeiros passos no início do 

século XX, mas é só após a 2ª Guerra Mundial que este 

material se afirma como estrutural e se trabalham as 

suas potencialidades arquitetónicas (Appleton, 2013). A 

utilização do sistema construtivo em betão armado irá 

permitir a conceção de um edifício apoiado num 

vocabulário moderno de coberturas planas e grandes 

vãos, possibilitados pela estrutura de vigas e pilares 

reconhecível em várias interiores do edifício. Um dos espaços que mais realça este facto é a sala 

polivalente, com salientes nervuras estruturais para suporte do grande vão, que culminam no lanternim 

para iluminação natural zenital. 

Algumas divisões apresentam um acabamento mais nobre, como o átrio de entrada, cujo pavimento é 

revestido em pedra, assim como um banco corrido ao longo da parede oposta ao gabinete da direção, 

parede essa que recebe um acabamento especial com um efeito canelado. As opções de acabamento 

no restante edifício passam por superfícies facilmente higienizáveis, como o mosaico hidráulico e o 

lambril em azulejo. Os caixilhos utilizados são em madeira, tendo 

sido completamente renovados na última intervenção, melhorando o 

comportamento térmico e isolamento mas mantendo o acabamento 

em madeira ao natural, ao contrário dos anteriores a estes pintados 

a branco.  

Quanto aos equipamentos e mobiliário originais não foi possível 

obter informação precisa, uma vez que só os lavabos e sanitários 

permanecem com algumas das peças originais, mas com algumas 

alterações, principalmente relacionadas com a canalização e a 

economia de água. No entanto, é claramente reconhecível o cuidado 

e atenção em adaptar a escala do mobiliário e equipamentos às 

crianças entre os 3 e os 6 anos de idade.  

 

Conforto e Condições 

São reconhecidas as excelentes condições de iluminação natural das salas de aula, cuidadosamente 

orientadas a sul e com grandes vãos para iluminação, acesso direto ao exterior e ventilação natural. 

Fig. 112 - "La rotonde", sala polivalente, Mário Novais 

Fig. 113 - Exterior da sala polivalente 
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De modo a permitir o uso de luz natural nas restantes divisões a norte, são utilizados vãos interiores 

em banda, de modo a que a luz se propagasse para o corredor e posteriormente para as restantes 

divisões. Para além destes, foram projetados lanternins nas áreas da sala polivalente e no átrio de 

entrada, acentuando a sua importância no edificado.  

Não foi possível averiguar o pavimento original das salas de aula nem os equipamentos utilizados nas 

mesmas, sendo presentemente consensual o uso de superfícies facilmente laváveis, sem arestas vivas 

e estáveis (para que não sejam derrubadas facilmente, evitando possíveis acidentes) quer nos 

revestimentos da sala como nos elementos móveis. 

A ventilação natural dos espaços é privilegiada pelo 

número de vãos distribuídos pelo edifício, quer em 

contacto com o exterior quer entre as divisões, o que 

apresentava uma alternativa à instalação de meios de 

renovação de ar mecânicos. O edifício usufrui de um 

sistema de aquecimento central por radiadores e 

circulação de água, para permitir o controlo do conforto 

térmico no ambiente escolar.  

Um detalhe que se destaque atualmente são as calhas de cablagem instaladas posteriormente, 

principalmente ao longo do corredor, que refletem a falta de flexibilidade do edifício para instalação de 

novos equipamentos e infraestruturas. 

Os lavabos infantis permanecem maioritariamente com as características originais, com revestimento 

a azulejos e porcelanas adaptadas à escala dos seus utilizadores. É de notar no projeto original a 

elevada quantidade de lavatórios disponibilizados, facilitando a sua utilização por parte das classes em 

grupo. São também identificados pormenores que facilitam o trabalho por parte das vigilantes: uso de 

divisórias baixas, sanitários abertos, móveis e estantes no centro das salas com uma altura reduzida, 

também para sua fácil utilização por parte das crianças. 

 

Sustentabilidade 

Dada a data de conceção do edificado, o conceito de construção sustentável ainda não se encontrava 

aplicado como podemos verificar nos dias de hoje. No entanto, conceitos como eficiência energética e 

aproveitamento da luz natural são profundamente considerados neste caso em particular. 

É procurada a inércia térmica do edifício pela utilização de paredes exteriores de espessura superior a 

vinte centímetros, e pelo cuidado de localização de menos vãos envidraçados a norte. Do mesmo 

modo, é projetado uma pequena pala sobre os vãos das salas de aula, possibilitando a proteção contra 

a irradiação direta do sol nas mesmas durante as estações quentes. Salienta-se o uso de materiais 

locais, como a pedra calcária no exterior e o recurso a caixilhos de madeira. São comummente 

utilizados os azulejos e mosaico hidráulicos como superfícies de fácil limpeza, resistência e 

manutenção.  

Fig. 114 - Corredor  
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JARDIM DE INFÂNCIA DE ALCANENA 

História e contextualização 

A iniciativa é tomada pela Câmara 

Municipal de Alcanena, de modo a 

expandir a rede da EPE local, através da 

construção das novas instalações com 

capacidade para 100 crianças. O projeto é 

do atelier do arquiteto Pedro Mendes, e foi 

iniciado em 2001 e inaugurado a 2005.  

O projeto integra-se no cariz do panorama arquitetónico contemporâneo português, resultado da 

evolução do Moderno e do Estilo Internacional com base na racionalização e depuração das formas, 

próprios das influências importadas maioritariamente da Europa na segunda metade do século XX. 

Grandes nomes como Cassiano Branco, Keil do Amaral, Carlos Ramos e Jorge Segurado (entre muitos 

outros) estabeleceram a transição de uma construção e arquitetura de carácter tradicional para adotar 

as novas linhas retas e depuradas permitidas pelas técnicas e materiais inovadores da época. Esta 

tendência prevaleceu, dando origem a novas gerações de arquitetos de renome: Fernando Távora, 

Álvaro Siza Vieira, Carrilho da Graça, Eduardo Souto Moura, e outros. (Tostões, 2004) 

 

Localização e envolvente 

O JI de Alcanena localiza-se a norte do centro urbano de Alcanena, numa área habitacional não 

consolidada. A sul encontra-se o Centro de Bem Estar Social de Alcanena, a sudeste localiza-se a 

Escola Básica de Alcanena, a este e norte está rodeado por edifícios de habitação, e a oeste por 

instalações de armazéns industriais e construções 

habitacionais abandonadas. O JI é a intervenção mais 

recente verificada no local. 

O acesso principal dá-se pela rua D. Nuno Álvares Pereira 

(N. 365), correspondendo ao eixo principal que atravessa 

o centro urbano. O lote intervencionado foi organizado de 

modo a incluir um arruamento próprio do JI, com áreas de 

estacionamento, facilitando a chegada das crianças à 

escola de um modo seguro. A construção organiza-se à volta de um pátio interior, encerrando-se em si 

mesma e ocupando os limites da área de implantação. Deste modo, o volume construído é ele próprio 

utilizado como delimitação física dos limites do JI, criando uma barreira segura em relação às vias 

rodoviárias que o envolvem. 

  

Fig. 116 - Ortofotomapa  

Fig. 115 - Jardim-de-infância de Alcanena  
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Programa educacional e pedagogia 

Como já referido, o ensino pré-escolar caracteriza-se pela diversidade de abordagens metodológicas. 

Os Princípios Gerais referidos na Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar de 1997 serão sempre um 

objetivo máximo dentro do JI, e as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, publicadas 

a 4 de agosto do mesmo ano, trabalham esses mesmos princípios. São identificadas três grandes áreas 

de conteúdo: a Formação Pessoal e Social, o Conhecimento do Mundo e a Expressão e Comunicação. 

Na área de Formação Pessoal e Social prevalece o desenvolvimento de atitudes e aquisição de valores, 

o civismo e a noção de sociedade. Pela sua transversalidade e cariz social, esta estabelece uma 

relação estreita com todas as outras áreas de formação. A área de Conhecimento do Mundo envolve o 

conhecimento e relacionamento com as pessoas, objetos, o mundo natural e construído. A área da 

Expressão e da Comunicação é composta por diversos domínios, introduzidos mediante a fase de 

desenvolvimento da criança, e é composta por aprendizagens de diversas formas de linguagem e 

simbolismos, envolvendo a expressão motora, dramática, plástica e musical, a linguagem oral e escrita, 

e a matemática. 

 

Caracterização formal e volumétrica 

A construção caracteriza-se pelo recurso a volumes 

depurados, de linhas contemporâneas e cobertura plana, 

destacando o uso de superfícies brancas em contraste 

com diferentes materialidades, dependendo do espaço em 

questão. Os volumes, organizados em torno do recreio 

interior, são pontualmente rasgados por grandes vãos 

envidraçados que iluminam o interior e estabelecem o 

contacto com a evolvente. Os diferentes espaços 

exteriores correspondem a diferentes funções e 

ambientes, e são caracterizados pelo pavimento adotado 

– saibro ou terra vegetal – aliado à presença de elementos 

naturais como amoreiras e heras.  

O edifício organiza-se em quatro volumes. Um corredor de circulação em ‘L’ permite a ligação entre os 

diferentes volumes: a norte, localiza-se o volume das salas de aula, de pé-direito mais alto; a noroeste, 

o volume correspondente à sala polivalente e às instalações sanitárias; a sudoeste, o volume 

respeitante à administração e sala de repouso; a sul, o volume que recebe a valência de refeitório e 

cozinha. A frente este do JI encontra-se parcialmente abaixo da cota da rua, criando uma barreira 

topográfica natural, reforçada pela parede de fundo do recreio exterior. 

São vários os espaços marcados pela presença de luz zenital, como as salas de aula e as instalações 

sanitárias para crianças. Entre duas das salas de aula, encontramos um pequeno logradouro com 

espelho de água, envolvido por vãos envidraçados, estabelecendo contacto visual entre as salas de 

aula e com o recreio exterior. 

Fig. 117 - Axonometria explodida 



74 
 

A materialidade interior é marcada pelo branco do estuque em contraste com o azul-escuro do 

pavimento (e teto, na zona de circulação), tratando-se este último de uma superfície facilmente lavável. 

No exterior, para além da volumetria depurada, destacam-se os elementos a aço córten. 

 

Organização espacial 

A entrada principal do JI está orientada a oeste, servida pela área de estacionamento próxima e por 

um espaço exterior resguardado, entre os volumes da sala polivalente e dos gabinetes. No átrio interior 

do JI destaca-se a aplicação de ardósia negra nas paredes, pavimento e teto, as quais as crianças 

podem personalizar utilizando giz. Um corredor de circulação para 

norte permite o acesso às quatro salas de aula existentes, com os seus 

grandes vãos orientados para o recreio, a sul. Cada sala de aula possui 

arrumação própria e uma bancada com lavatório, para limpeza de 

material e elaboração de atividades plásticas. Observa-se, do lado 

oposto do corredor, a instalação de uma horta pedagógica. 

A oeste das salas de aula encontra-se a sala polivalente e as 

instalações sanitárias próprias para as crianças, com divisórias que 

permitem uma fácil monitorização das crianças. A partir da entrada 

principal, agora para sul, acede-se à área de gabinetes e à sala de 

repouso, e à zona de refeitório. 

 

Construção e equipamentos 

O revestimento das paredes é de reboco branco no exterior, e de estuque branco no interior. A 

cobertura plana é composta por chapa de zinco e gravilha de calcário branco, esta última apenas 

utilizada na cobertura dos quatro volumes. A integração de isolamento na construção e uso de vidros 

Fig. 118 - Entrada revestida a ardósia 
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duplos e caixilhos com corte térmico permite uma maior eficácia energética e conforto, aliados à 

utilização de aquecimento por radiadores murais. 

Os elementos naturais existentes são amoreiras plantadas no recreio exterior e a horta instalada a 

norte. Não foi possível averiguar a natureza dos equipamentos escolares utilizados no processo 

educativo, ou outras infraestruturas importantes existentes no interior do JI. 

 

Conforto e condições 

As diferentes fontes de iluminação natural permitem uma ótima 

iluminação dos espaços de aulas e restantes, que, aliado com as 

condições térmicas já referidas anteriormente, contribuem para um 

maior conforto nos utilizadores do espaço. Os vãos projetados 

aumentam a dinâmica dos espaços e estabelecem relações entre 

estes, despertando a curiosidade da criança e criando um ambiente 

rico e estimulante.  

O facto do recreio exterior ser encerrado em si próprio permite um 

maior isolamento dos aspetos mais negativos da evolvente – o 

tráfico rodoviário, a envolvente degradada –, mas cria um 

confinamento do espaço muito grande, impedindo totalmente o 

contacto com a comunidade exterior. Refere-se que o ambiente árido do recreio não se revela 

estimulante para a criança, apesar dos brinquedos e equipamentos disponíveis. 

Para além do pavimento caracterizado por uma superfície facilmente higienizável na totalidade do 

edifício, verifica-se a subtil utilização de um acabamento plástico na parede até à altura aproximada de 

1,3 metros, igualmente para uma fácil limpeza. 

 

Sustentabilidade 

O JI de Alcanena foi galardoado com o estatuto de Eco-Escola8 em 2007, com objetivos ambientais, 

económicos e sociais, educando a criança no âmbito deste tema. Os princípios de conceção na 

organização da planta permite que o JI apresente resultados positivos a nível dos consumos reduzidos, 

contribuindo para a redução da quantidade de resíduos indiferenciados, entre outros. A integração de 

uma horta pedagógica permite o envolvimento direto das crianças e a sua sensibilização para a 

importância do cultivo e do ciclo natural dos alimentos, alertando em simultâneo para o impacto das 

questões ambientais. A utilização de radiadores murais alimentados por caldeira a gás permite uma 

regulação da temperatura interior muito mais eficaz e economizadora que outras soluções, como o ar 

condicionado. Os autoclismos e torneiras são regulados para um consumo minimizado de água.  

                                                
8 O programa Eco-Escolas foi implementado em Portugal em 1996 e define-se por ser “um programa 
vocacionado para a educação ambiental, para a sustentabilidade e para a cidadania” – Guia do Professor, 

disponível em ecoescolas.abae.pt 

Fig. 119 - Interior da sala de aula 
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Conclusões da leitura dos casos de estudo 

De modo a consolidar a análise dos casos de estudo, são reunidos e comparados em quadros síntese 

alguns dos aspetos mais importantes para a caracterização dos JI. Permite-se assim concluir quais as 

opções de conceção com maior impacto no desenho final dos JI, e de que modo cada caso se adapta 

às condicionantes impostas. 

 

Conceito 

Escola Froebel, 1882 

• Influência dos Chalets do século XIX 

• Vãos contínuos 

• Forte relação com o exterior 

• Forte impacto volumétrico 

• Permeabilidade física entre os espaços 

JE João de Deus, 1915 

• Influência dos ambientes domésticos 

• Influência da Casa Portuguesa de Raul Lino 

• Clara estrutura organizacional dos espaços 

• Volumetria simples 

École Maternelle, 1952 

• Influência da arquitetura Moderna 

• Cobertura plana 

• Vãos contínuos 

• Forte relação com o exterior 

• Jogo de volumes simples  

JI de Alcanena, 2005 

• Influência da arquitetura contemporânea 

• Planos de vãos contínuos 

• Racionalidade na organização 

• Purificação das formas 

• Geometria e volumes demarcados 

 

 

Localização e envolvente 

Escola Froebel, 1882 

• Integrado num jardim de Lisboa 

• Ambiente ameno e isolado da envolvente urbana 

• Limites constituídos por cerca de madeira 

• Sem área de estacionamento 

• Próximo de via de elevado tráfego 

JE João de Deus, 1915 

• Ocupação de um lote no tecido consolidado da 

cidade 

• Construções envolventes com cércea elevada  

• Limites constituídos por muro, grades e 

vegetação  

• Sem área de estacionamento 

• Via envolvente de elevado tráfego 

École Maternelle, 1952 

• Integrado num complexo escolar 

• Ambiente ameno e isolado da envolvente urbana 

• Limites constituídos por cerca de madeira 

• Com área de estacionamento própria 

• Próximo de via de elevado tráfego 

JI de Alcanena, 2005 

• Ocupação de um lote numa área urbana pouco 

consolidada 

• Construções envolventes com cércea elevada  

• Limites constituídos pela própria construção 

• Com área de estacionamento própria 

• Próximo de via principal 
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Programa educacional 

Escola Froebel, 1882 

• Pedagogia de Friedrich Froebel 

• Divisão por grupos etários 

• Importante relação entre espaços interiores e 

exteriores 

• Criança como foco principal do conjunto 

JE João de Deus, 1915 

• Método de João de Deus 

• Divisão por três grupos etários 

• Importância do espaço e suas características 

• Espaço exterior amplo 

• Ambiente doméstico, acolhedor e alegre 

École Maternelle, 1952 

• Pedagogia de origem francesa 

• Divisão por dois grupos etários 

• Foco em atividades físicas e de expressão 

JI de Alcanena, 2005 

• O educador delineia o programa educativo com 

base nos currículos com que teve contacto na 

sua formação 

• Sala de atividades muito versátil  

 

 

Esquema tipológico 

     

Escola Froebel            JE João de Deus                     École Maternelle                                JI de Alcanena 

    200 alunos                          120 alunos                                     50 alunos                                                100 alunos 

 Esquema em I                Esquema em bloco                           Esquema em L                                        Esquema em U 
 

 

Dimensões e escala 

 

Escola Froebel 

Altura de 3,80 metros 

nas salas de aula 

JE João de Deus 

Altura de 4,55 metros nas 

salas de aula do piso 

térreo 

École Maternelle 

Altura de 3,70 metros nas 

salas de aula  

JI de Alcanena 

4,75 metros nas salas 

de aula e 3 metros nos 

espaços restantes 
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Funcionalidades 

Escola Froebel, 1882 

200 alunos 

JE João de Deus, 1915 

120 alunos 

Salas de aula: 152 m2 

Recreio: 817 m2 

Implantação: 335 m2 

Total: 1.152 m2 

0,76 m2 / aluno 

4,08 m2 / aluno 

Área das salas de aula em 

relação ao edificado: 45% 

Salas de aula: 142 m2 

Recreio: 2.235 m2  

Implantação: 335 m2 

Total: 2.670 m2 

1,18 m2 / aluno  

18,58 m2 / aluno 

Área das salas de aula em 

relação ao edificado: 22,5% 

• Carência de espaço por criança 

• Ausência de funções secundárias 

• Posterior adaptação de uma das salas a 

refeitório e cozinha 

• Valorização do espaço exterior 

• Posterior diminuição da área exterior 

 

École Maternelle, 1952 

50 alunos 

JI de Alcanena, 2005 

100 alunos 

Salas de aula: 41 m2 

Recreio: 548 m2  

Implantação: 335 m2 

Total: 1.152 m2 

0,82 m2 / aluno 

10,96 m2 / aluno 

Área das salas de aula em 

relação ao edificado: 7,5% 

Salas de aula: 186,5 m2 

Recreio: 870 m2  

Implantação: 335 m2 

Total: 1.152 m2 

1,86 m2 / aluno 

8,70 m2 / aluno 

Área das salas de aula em 

relação ao edificado: 25% 

• Valorização das funções complementares 

• Posterior adaptação de diversos espaços a 

sala de atividades  

• Valor de referência de 2 m2 por criança para as 

salas de atividades9 (máximo de 25 alunos) 

• Valor de referência para o recreio exterior como o 

dobro da área das salas de atividades10 

 

 

Circulação 

 

Escola Froebel 

Axial, mas 

dispersa na zona 

central 

JE João de Deus 

Orgânica, passa pelo 

espaço do Museu e 

não tem corredores 

École Maternelle 

Espaços distribuidos segundo 

o eixo do corredor 

JI de Alcanena 

Funções organizadas segundo 

blocos e conectadas pelo 

corredor em L 

 

 

 

                                                
9 Despacho Conjunto n.º 268/97, de 25 de Agosto 
10 Idem 
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Versatilidade 

Escola Froebel, 1882 

• Condicionamento do espaço pelos painéis 

móveis: carência de paredes fixas como pontos 

de suporte 

• Contacto direto entre salas e recreio 

• Mudança de uso: passa a lactário e creche 

• Adaptação a novas funcionalidades, por ex. a 

instalação da cozinha numa das salas de aula 

JE João de Deus, 1915 

• Salas de atividades originalmente ocupadas com 

secretárias e cadeiras, o que condiciona o uso 

da mesma em atividades mais dinâmicas 

• Intervenção no edifício para integrar novas 

infraestruturas sem alterar a traça original 

• Extensão construída para receber mais alunos 

• Adaptação a novas funcionalidades, por ex. a 

sala de projeções passa a sala de atividades 

École Maternelle, 1952 

• Uso de mobiliário e equipamentos móveis 

• Contacto direto entre salas e recreio 

• A integração de novas infraestruturas deixou, por 

ex., calhas de cablagem à vista, alterando o 

ambiente original 

• Adaptação a novas funcionalidades, por ex. o 

refeitório e a sala de repouso passam a sala de 

aula, e o corredor recebe a função de vestiário 

JI de Alcanena, 2005 

• Uso de mobiliário e equipamentos móveis 

• Salas de atividades amplas, com arrumos 

próprios e com zona de lavagem 

• Contacto direto entre salas e recreio 

 

 

 

Superfície envidraçada11 

Escola Froebel, 1882 

 

 

A configuração dos vãos existentes é a original 

JE João de Deus, 1915 

 

O conjunto de vãos ao centro corresponde à entrada 

sob o alpendre 

École Maternelle, 1952 

 

O alçado não se encontra em verdadeira grandeza 

na horizontal, devido ao ângulo entre os planos 

JI de Alcanena, 2005 

 
 

Para representação à escala em comparação com os 

restantes casos, foram cortadas os restantes 

extremos do alçado, estas sem vãos 

 

  

                                                
11 Para uma comparação mais fidedigna, é ignorada a representação das coberturas em planos inclinados 
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Conforto e materiais 

Escola Froebel, 1882 

• Renovação do ar por ventilação natural 

• Valorização da iluminação natural 

• Uso da madeira – material transmissor de 

conforto sensorial e térmico 

JE João de Deus, 1915 

• Soalho e lambril de madeira nas salas de aula 

como elementos transmissor de conforto 

• Lambril em azulejo e pavimento em laje de pedra 

e mosaico hidráulico por questões de higiene 

• Instalação posterior de aquecimento por 

radiadores 

École Maternelle, 1952 

• Vãos contínuos para iluminação natural 

• Orientação das salas de atividades a sul 

• Superfícies facilmente higienizáveis 

• Aquecimento por radiadores  

JI de Alcanena, 2005 

• Vãos contínuos para iluminação natural 

• Orientação das salas de atividades a sul 

• Organização racional de funções 

• Superfícies facilmente higienizáveis 

• Aquecimento por radiadores  
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CONCLUSÕES 

A expansão da educação pré-escolar em Portugal foi lenta e instável, refletida nas políticas dos 

diferentes regimes governamentais entre 1882 e a atualidade: a Monarquia Constitucional (1820-1910), 

caracterizada por um período de transição socioeconómica e fortes influências internacionais; a 1ª 

República (1910-1926), preenchida com ideias vanguardistas e sociais; o Estado Novo (1926-1974), 

defensor dos ideias de Deus, Pátria e Família, e desta última como principal responsável pela tutela e 

educação dos filhos; e o Estado Democrático (1974-), que finalmente teve a oportunidade de investir 

na expansão da rede e disponibilização global da educação pré-escolar gratuita. 

Após a inauguração da Escola Froebel, observam-se algumas iniciativas pontuais, como os JI do 

município do Porto, e são aprovadas diversas leis para o estabelecimento de uma rede nacional oficial. 

Contudo, poucas foram as ações realizados por parte do governo, em grande parte justificado pela 

necessidade de investimento na educação básica.  

O projeto mais relevante no desenvolvimento inicial da educação pré-escolar em Portugal foi sem 

dúvida o da Associação de Jardins-Escolas João de Deus, que, dirigido por João de Deus Ramos, 

estabeleceu bases pedagógicas próprias e adaptadas ao panorama português, e tinha como objetivo 

a criação de uma rede a nível nacional. Até 1953, data do seu falecimento, estabelece onze jardins-

escolas de norte a sul do país, sempre com uma especial atenção à natureza do projeto arquitetónico 

e à qualidade espacial ao serviço dos métodos educativos. Refere-se neste processo a colaboração do 

arquiteto Raul Lino, que elaborou treze de entre os cerca de quarenta jardins-escolas atualmente em 

funcionamento. Para além de Raul Lino, a AJEJD recorreu a outros arquitetos de renome, tais como 

Ernesto Korrodi e Álvaro Siza Vieira, criando um conjunto de estabelecimentos de reconhecida 

qualidade arquitetónica. 

Durante o Estado Novo prevalece a iniciativa privada, surgindo em diversos pontos do país, e na maior 

parte das vezes de cariz assistencial. Apesar de não ser parte integrante do estudo, verifica-se a 

existência de iniciativas com interesse arquitetónico e social, tais como os Parques Infantis de Fernanda 

Castro, as Casas da Criança de Bissaya Barreto ou os centros de assistência social projetados por 

Manuel Laginha. Outro caso com alguns exemplares de interesse, quer pela sua iniciativa ou posterior 

doação, é a Santa Casa da Misericórdia, cuja obra, com séculos de história, se estende a todo o país  

Após a revolução de 25 de abril de 1974 e a imposição do Estado Democrático, foi dada continuidade 

à reforma educativa iniciada em 1973 pelo ministro Veiga Simão, que visava a criação oficial da 

educação pré-escolar pública. Desde 1977, ano em que é publicada a Lei nº 5/77 que cria o Sistema 

Público de Educação Pré-Escolar, são traçados objetivos e iniciam-se ações para prover o território 

nacional de estabelecimentos suficientes para garantir igualdade de oportunidades no acesso gratuito 

ao JI. 

Contudo, os estabelecimentos resultantes destes investimentos pretendem acima de tudo responder a 

uma necessidade funcional, do modo mais económico possível, adotando o projeto-tipo para as sua 

concretizações. 
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Em 1997 é publicada a Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar, acompanhada de outras publicações que 

visam atualizar os princípios e reforçar as condições para a garantia de qualidade do ensino nos JI, 

tanto a nível pedagógico como a nível de infraestruturas e equipamentos. Surgem requisitos mais 

específicos quando às características do espaço, equipamento e afins. É também estabelecido o 

Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, que estabelece parcerias e 

apoios financeiros anuais, permitindo um contínuo investimento da rede de estabelecimentos. 

Com uma taxa de escolarização já acima dos 75% e trinta anos após a oficialização do ensino e 

primeiras ações de construção, é implantado em 2007 o Programa de Requalificação da Rede Escolar 

de 1º Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar do QREN. Este permite a intervenção em 

conjuntos desqualificados ou áreas com carências, resultando em investimentos com grande atenção 

ao detalhe e qualidade arquitetónica. A junção do 1º ciclo do EB e a EPE nas mesmas instalações visa 

economizar recursos e meios, criando o conceito de Centro Escolar. É claramente referido no programa 

governamental o intuito de desativação das escolas precárias ou sem um número mínimo de alunos 

para o seu funcionamento, centrando a atividade educativa em polos especializados. Nas últimas duas 

décadas surgem algumas iniciativas públicas com maior apreço arquitetónico, de entre as quais se 

verifica uma crescente integração da valência de JI nos Centros Escolares, partilhando funcionalidades 

com outros ciclos de educação.  

As diferentes análises efetuadas nos capítulos II e III permitiram compreender as características da 

tipologia, e identificar pontos-chave associados à sua conceção e funcionamento. No capítulo II, a 

recolha dos exemplos desta tipologia contextualizados no panorama da arquitetura portuguesa de cada 

época, em conjunto com o estudo da legislação publicada sobre a EPE, possibilitou a identificação de 

tendências e aspetos gerais de desenvolvimento ao longo dos anos. Foram identificados como pontos-

chave de análise da tipologia, os aspetos relativos à localização e acessibilidade, às opções 

arquitetónicas, à envolvente e espaços exteriores, à organização funcional e espacial e à delimitação 

física da área dos JI. De um modo geral, os JI caracterizam-se por privilegiarem uma localização 

afastada dos centros dos aglomerados urbanos, de modo a evitar envolventes nefastas e prejudicantes 

do desenvolvimento saudável das crianças, maioritariamente desenvolvidos num só piso e com um 

contacto privilegiado com o exterior, com valorização do espaço exterior como complemento à sala de 

aula, e cuja área é premeditadamente protegida por barreiras construídas que delimitam o seu 

perímetro. Para além destes, as opções arquitetónicas seguem as influências do contexto em que se 

inserem, tendo geralmente em comum a rejeição da escala monumental para uma melhor adaptação 

das crianças ao espaço interior. 

No capítulo III, de forma a completar a análise realizada no capítulo anterior, foram selecionados quatro 

casos de estudo de diferentes épocas de construção: a Escola Froebel, de 1882; o Jardim Escola João 

de Deus, na Estrela, de 1915; a École Maternelle, integrada no Lycée Français Charles Lepierre, de 

1952; e o Jardim de Infância de Alcanena, de 2005. A sua distância temporal permite uma equilibrada 

cobertura do período de estudo, e apresenta variedade de iniciativas e ideologias. Através destes, é 

possível compreender os aspetos que se tornaram determinantes para a sua conceção nos diferentes 

períodos e para as distintas entidades promotoras. 
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As opções arquitetónicas dos diferentes JI resultam das tendências e linguagens que marcaram a 

época de construção em que se contextualizam. Observamos diferentes configurações, desde o 

volume em bloco até à organização em U em torno de um pátio interior. A circulação no edifício difere 

entre percursos mais fluídos ou percursos mais organizados e simples.  

As exigências a nível das condições de acessibilidade ao JI apontam para uma cada vez maior 

dependência do veículo particular para transporte da criança, exigindo a afetação de espaço para 

paragem e acompanhamento das crianças até ao edifício em segurança. 

No caso de estudo mais recente, o espaço exterior não assume a mesma importância que se verifica 

nos três primeiros casos de estudo, que usufruem de espaços exteriores de grande qualidade, quer 

pela sua área quer pela predominância de elementos naturais. Por outro lado, no interior a área afeta 

às salas de atividades é valorizada, estabelecendo atualmente um mínimo preferencial de dois metros 

quadrados por criança, em oposição aos valores verificados nos casos de estudo mais antigos. 

Destaca-se a Escola Froebel pela importância atribuída às salas de atividades, É interessante analisar 

o recurso a espaços para funções complementares por parte dos diferentes casos de estudo, 

referindo-se o caso de estudo da École Maternelle, que recorre a um conjunto diverso de espaços 

complementares. No entanto, em ambos os casos se verifica uma posterior adaptação de espaços a 

outras funções: na Escola Froebel, a sala de atividades é adaptada a cozinha, enquanto que na École 

Maternelle, a sala de repouso e refeitório são adaptados a sala de atividades, a fim de procurar o 

equilíbrio de usos. 

Refere-se a exigência associada à versatilidade do espaço, tanto pela amplitude e diversidade de 

atividades, como pelo aparecimento de novos requisitos e infraestruturas.  

As barreiras construídas que delimitam o JI são determinantes tanto para a contenção e proteção das 

crianças no espaço como para a necessidade de isolamento dos espaços do JI de aspetos externos 

de caráter nocivo. Esta proteção é claramente assumida, mesmo que construída de diferentes modos 

(muros, gradeamentos, barreiras de vegetação e outros), transmitindo segurança e confiança aos seus 

utilizadores. 

Também as técnicas e tecnologias implementadas refletem o período de construção. A construção 

em alvenaria de pedra e tijolo comummente utilizada até meados do século XX é substituída pelo betão, 

e sucessivamente pelas estruturas em betão armado, o que permite tirar proveito de vãos contínuos e 

de maior dimensão. As medidas de higiene e conforto, responsáveis pela adaptação da tipologia às 

exigências de entrada de luz e ventilação natural, bem como às exigências de habitabilidade, refletem 

a evolução da tecnologia disponível e dos estudos sobre saúde e bem-estar da criança, integrando 

agora também o conceito de sustentabilidade na construção e ocupação do edifício. 

Conclui-se que a tipologia é caracterizada por privilegiar o seu desenvolvimento num só piso, tendo 

como valência principal as salas de aula, acompanhadas por funções complementares ao seu 

funcionamento, e com afetação do recreio exterior como extensão da prática educativa nas salas de 

aula. Esta deve ser uma tipologia bastante versátil, na qual as crianças se movam com facilidade, 

privilegiando o conforto, segurança, higiene e qualidade construtiva. 
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Assumindo principalmente uma importância funcional, a grande maioria das iniciativas para a criação 

de JI reflete uma minimização de custos e rentabilização de meios e recurso. É segundo esta política 

que surge a tipologia de Cento Escolar, com o intuito de centralizar uma maior população de alunos no 

mesmo espaço, partilhando valências e possibilitando a desativação de equipamentos precários. 

Contudo, esta solução levanta também várias questões: Quais as suas vantagens e desvantagens? 

São partilhadas as mesmas necessidades de infraestruturas de apoio pelos diferentes ciclos? É 

pedagogicamente aconselhável a integração da EPE e do 1º ciclo do EB no mesmo espaço físico, 

tendo ambos diferentes propósitos educacionais? Estas são algumas das questões a refletir na 

comparação das duas tipologias. Todavia, quer esteja integrada no Centro Escolar ou desfrute do 

espaço do Jardim de Infância, a prática da EPE deverá usufruir de um ambiente rico e estimulante, 

pensado e orientado para o desenvolvimento da criança, atenção ao pormenor e constituído por 

materiais de qualidade, de modo a atribuir o máximo de segurança e conforto no dia-a-dia dos seus 

pequenos utilizadores.  

Apesar de revelar uma missão tão nobre quanto é a formação cívica e desenvolvimento da criança dos 

três aos seis anos, o JI, como estabelecimento independente e unicamente criado para acolher as 

classes infantis, foi durante muito tempo secundarizado. Com este estudo é possível comprovar a 

existência de exemplares com valor arquitetónico e histórico, o que justifica uma investigação mais 

aprofundada da tipologia escolar. 

Em suma, após a análise da tipologia de JI e verificando a tendência atual da sua integração nos 

complexos escolares e outros edifícios não concebidos para o fim, conclui-se ainda que poderemos 

estar a assistir ao abandono gradual desta tipologia escolar.   
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DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

A recolha apresentada nesta investigação excluiu um vasto conjunto de edifícios destinados, quer 

destinados à tipologia JI quer a instituições de assistência à criança, construídos no período em estudo. 

Segundo a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DEstE), no presente ano letivo encontram-

se em funcionamento um total de 5.974 estabelecimentos escolares públicos com educação pré-

escolar (EPE), dos quais 3.297 funcionam de modo independente, 2.390 estão interligados com o 

funcionamento do 1º ciclo do ensino básico (EB) e os restantes 287 encontram-se integrados com 

outras valências escolares. Deste modo, muitos são os estabelecimentos dedicados exclusivamente à 

EPE, o que poderá significar muitos exemplares da tipologia escolar por explorar. 

A partir da presente dissertação, poderão ser desenvolvidos vários trabalhos respeitantes à tipologia 

de arquitetura escolar do JI: 

 Elaboração de um atlas de inventariação da tipologia ao longo dos tempos, incluindo um registo 

histórico detalhado, projetos especiais de autoria de arquitetos, e projetos-tipo que serviram de 

base à construção de um vasto conjunto de JI; 

 Análise da relação entre o espaço, a interação da criança e a sua influência na pedagogia infantil, 

estudando o impacto dos espaços e da arquitetura na criança, a fim de obter conclusões mais 

claras no âmbito da psicologia e pedagogia do espaço; 

 Estudo das vantagens e desvantagens da integração da EPE em meios comuns a outros ciclos, 

sendo a sua natureza e objetivos educacionais diferentes; 

 Propõe-se ainda o estudo das tipologias e experiências complementares ao JI e respeitantes às 

crianças entre os 3 e os 6 anos, como por exemplo as iniciativas de cariz assistencial referidas 

nos capítulos I e II. 
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