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RESUMO 

A arquitectura de espaços exteriores de recreio das escolas básicas do 1º ciclo.  

A investigação tem como objectivo contribuir para o entendimento do espaço exterior de recreio 
enquanto espaço que resolve os maiores problemas que surgem da condição social da criança na 
sociedade do século XXI. A intenção é assim a de reflectir sobre as qualidades que o espaço de 

recreio deve garantir para que o desenvolvimento da criança aconteça de forma apropriada, uma vez 
que agora se encontra privada de brincar nos espaços onde anteriormente existia liberdade para tal. 

São investigados e apresentados diversos pontos de vista que defendem que o espaço exterior de 

recreio é o espaço apropriado na sociedade actual para o desenvolvimento físico, mental, cognitivo e 
social da criança. Este é o espaço no qual a criança deve ter liberdade para brincar e encontrar riscos 
e desafios, que não comprometendo a sua segurança, lhe permitem crescer e desenvolver em 

harmonia as suas capacidades. É também o espaço que deve devolver à criança o contacto com a 
natureza e com os seus elementos naturais, fomentando princípios de sustentabilidade e consciência 
ambiental. Para tal, são investigados diversos princípios orientadores, temas, elementos construídos 

e valores, que o espaço exterior de recreio deve respeitar e incluir, à luz de exemplos internacionais.  

No âmbito nacional pretende-se analisar e caracterizar os espaços exteriores de recreio das escolas 
básicas do 1º ciclo da cidade de Vila Nova de Gaia, de forma a compreender os princípios educativos, 

físico/motores e arquitectónicos que orientaram a sua concepção, e perceber se estes respondem às 
necessidades atuais da criança nos diferentes domínios do seu desenvolvimento. 

Com este fim, foram selecionadas duas escolas como casos de estudo das escolas do 1º ciclo do 

ensino básico da cidade de Gaia, sobre as quais incidirá a investigação. O estudo permitirá uma 
leitura das preocupações associadas ao desenho deste espaço escolar, através do confronto da 
informação recolhida, com as políticas e legislações em vigor no nosso país e com os dados de 

evolução do espaço exterior de recreio ao longo dos anos, até à actualidade dos centros escolares.   

 
 

 
Palavras-chave: Recreio escolar; Espaço exterior de recreio; Arquitectura escolar; Escolas do 1º ciclo; 

Arquitetura para a criança; Vila Nova de Gaia.  
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ABSTRACT 

The architecture of outdoor playground of primary schools.  

The main aim of this research is to contribute for the understanding of the schoolyard spaces or the 
outdoor playground as a space that can help children living on the 21st century facing the biggest 

problems of our cities that bloom without leaving space to freedom and to play activities. The intention 
is to reflect about the qualities that this space has to guarantee so that the development of children 
can happen in a proper and valuable way. 

Different opinions supporting the idea that the outdoor playground is the best space in our society to 
assure the correct physical, mental, cognitive and social development of children, are researched and 

presented. This is the place where children should find freedom and room for independent play. Some 
risk and challenges should be added, always without putting their own security in risk, in a way that 
enable the development of their senses, abilities and stimulate the process of growing up in harmony. 

It is also the space where children should find the contact with nature and natural elements that 
nowadays is not provided in the cities. This fact should give them back the natural experience that can  
create a sense of sustainable principles as well as an environmental awareness. In order to 

understand the qualities that this space should provide there was a need to study the main guidelines, 
themes, built elements and values that can transform the outdoor playground in the best space to play, 
develop and grow, using like models some good international examples in this area. 

In a national level the main objective is to analyze and to characterize this outdoor spaces using Vila 
Nova de Gaia primary schools as a sample, in order to understand the educational, physical/motor 

and architectural principles that guide the design process. It is also analyzed if it can respond in a 
good way to children needs in the different areas of their development. 

Having this in mind, two primary schools were selected as case studies of Vila Nova de Gaia primary 
schools, which will be the focus of this study. The research allows the reading of the major concerns in 
the design process of these outdoor spaces, since they were confronted by the actual legislation of 

our country, as well as by the evolution of outdoor spaces data over the past years until now.   

Keywords: Schoolyard; Outdoor Playground; School Architecture; Primary Schools; Children’s 

Architecture; Vila Nova de Gaia. 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INTRODUÇÃO 

 



Esta dissertação pretende abordar o tema referente ao espaço exterior de recreio, enquanto espaço 
educativo, lúdico e social, adequado ao desenvolvimento apropriado para a criança do século XXI.  

Motivação  
A selecção do tema surge com a necessidade existente de valorizar o espaço exterior de recreio 
enquanto espaço para o desenvolvimento infantil em Portugal. O planeamento deste espaço tem sido 

esquecido, havendo pouca legislação para a sua concepção. A motivação surge da necessidade e da 
vontade de entender as características que qualificam este espaço como um lugar apropriado à 
criança, à luz de novas metodologias e pedagogias de ensino, assim como de inovadores exemplos 

internacionais, que podem servir de modelo para a concepção destes espaços  em Portugal.  

Objetivos da Investigação e Objeto de Estudo 

O objectivo é o da compreensão dos princípios que orientam a concepção, assim como dos principais 
temas e elementos, dos espaços exteriores de recreio, tomando como caso de estudo os recreios de 
escolas do 1º ciclo do ensino básico da cidade de Vila Nova de Gaia , que se tornam assim no 1

objecto de estudo desta dissertação.  
Para além do contributo para o campo da arquitectura escolar, o estudo pretende contribuir para o 
conhecimento sobre princípios conceptuais associados ao desenho de espaços exteriores de recreio 

enquanto resposta a exigências pedagógicas, e de desenvolvimento físico, intelectual e social da 
criança. Pretende-se também entender como proceder à sua maximização enquanto espaço social e 
recreativo, com influência clara para a formação do futuro adulto.  

Ao longo da dissertação a investigação pretende privilegiar as seguintes dimensões de análise:  
- arquitectónica envolvendo aspectos, como a orientação dos espaços, a relação com o espaço 
urbano envolvente, ou com o edifício escolar (espaços lectivos e não lectivos), caracterização do 

desenho do espaço do recreio (identificação de distintos usos e funções, caracterização espacial, 
construtiva e material), caracterização do equipamento e mobiliário existentes, caracterização das 
áreas verdes existentes (paisagístico);  

- educativa com a compreensão dos princípios educativos/pedagógicos que devem orientar a 
concepção dos espaços exteriores do recreio, compreensão da complementaridade deste espaço 
com o espaço do edifício escolar, caracterização do uso do espaço enquanto espaço educativo, e 

quais as exigências para grupos etários distintos;  
- saúde, higiene e segurança procurando entender as exigências associadas a estes aspectos na 
concepção dos recreios e avaliação das condições da adequação dos recreios a estas exigências;  

- condição da criança e da infância em Portugal compreendendo as políticas, regulamentações/
normas existentes relativas à concepção dos espaços de recreios, os reflexos das exigências 
relativas ao desenvolvimento físico/motor das crianças, das exigências a nível cognitivo, do incentivo 

à brincadeira (controlo e motivação), às condições de socialização, à aventura e ao risco, do 
desenvolvimento afectivo e académico, bem como as políticas, regulamentações/normas existentes 
relativas à concepção dos espaços de recreio; 

- condições de uso actuais, compreendendo a análise de casos de estudo distintos. 

 A realização desta dissertação enquadra-se no tema do projecto de investigação em desenvolvimento, sob a responsabilidade 1

da Prof. Alexandra Alegre: ATLAS of School Architecture in Portugal - Education, Heritage and Challenges, financiado pela 
Fundação para a Ciência e Tecnologia (2016-19).
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Metodologia  
A dissertação compreendeu as seguintes fases de desenvolvimento:  
 1. Identificação e recolha de informação: 
  - selecção de bibliografia, de artigos, elementos escritos e gráficos, que permitam 
apoiar teoricamente o desenvolvimento da dissertação; 
  - recolha de informação em bibliotecas e arquivos (Instituto Superior Técnico, 

Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto e Biblioteca Municipal Almeida Garrett), e 
realização de entrevistas a distintos grupos com contributo para a investigação (ao Departamento de 
Educação do Município de Vila Nova de Gaia e a auxiliares/professores das escolas em estudo);     

  - selecção dos casos de estudo segundo critérios a definir;  
  - visita, levantamento de usos e realização de fotografias das escolas em estudo.  
 2. Enquadramento teórico: 
  - Leitura de livros, artigos, dissertações, entre outros documentos que permitam 
enquadrar o tema em estudo no campo da arquitectura para a criança, e compreender as influências 
de outros campos disciplinares para o tema (educação, estudos da criança, sociologia da criança). 

 3. Sistematização, tratamento e análise da informação recolhida e das visitas realizadas. 
 4. Reflexões finais e proposta de desenvolvimentos futuros. 
A informação recolhida permitiu compreender os princípios conceptuais que devem estar presentes 

no desenho de espaços exteriores de recreio, e as exigências associadas à sua concepção segundo 
as dimensões referidas anteriormente. Para a compreensão destes princípios propõe-se uma leitura 
prévia de contextualização e de relação destes espaços com o espaço público, com a natureza e 

paisagem, com a tecnologia, ou com a acessibilidade e inclusão, bem como uma síntese do 
contributo de autores de referência, como o de Jean Rousseau, Johann Heinrich Pestalozzi, Friedrich 
Fröbel, Maria Montessori, Rudolf Steiner ou Loris Malaguzzi. Para além dos princípios orientadores 

de concepção de espaços exteriores de recreio, o estudo distinguiu ainda temas, elementos 
construídos, valores e significados associados à concepção daqueles espaços.  

Estado da Arte 

O tema da presente dissertação encontra-se pouco desenvolvido em Portugal, quando comparado 
com as investigações realizadas a nível internacional.  

Na realização deste trabalho salientam-se os estudos desenvolvidos por Jane Jacobs, Mark Dudek, 
Joe Frost, Henry Sanoff, Robin Moore, Peter Gray, Stuart Lester e Martin Maudsley. 
Com a publicação The Death and Life of Great American Cities (1961), Jane Jacobs alerta para as 

questões associadas à vivência da criança no espaço público, em particular no que diz respeito às 
consequências do desenvolvimento cada vez mais acelerado das cidades. 
As publicações de Mark Dudek, com Children’s Spaces (2005) ou Architecture of Schools. The New 

Learning Environment (2000), referem um conjunto de aspectos relevantes para o tema da 
investigação. Children’s Spaces constitui um importante contributo para o tema na medida em que 
conta com a colaboração de diferentes autores acerca de diversos temas. Refere-se por exemplo, a 

importância do processo participativo na concepção de espaços para a criança defendido por Alison 
Clark, a condição social da criança no século XXI, e a falta de espaço destinado ao brincar, assim 
como a adequação dos espaços aquela função, ou ainda as questões associadas às novas 
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tecnologias. Referem-se ainda os pedagogos como Maria Montessori, Friedrich Fröbel ou Loris 
Malaguzzi, assim como o cruzamento das suas pedagogias com o espaço arquitectónico.  
Joe Frost com Play and Child Development (2012) alerta para as necessidades físicas, sociais e 

emocionais da criança, para o importante papel do brincar no desenvolvimento da criança e para a 
importância que as novas metodologias de ensino assumem na sua formação. Refere ainda as 
consequências da privação do brincar, alerta para as questões associadas à idade, género e cultura, 

bem como para o tema da inclusão, e clarifica conceitos de risco e perigo.  
Henry Sanoff com Creating Environments for Young Children (2016) defende a criação de diversas 
zonas de jogo, adequadas a cada tipo de brincadeira (jogo de aventura, dramático, imaginário, 

manipulativo, natural, aberto, privado e de desenvolvimento muscular). Defende que estas zonas 
devem ter equipamento e uma organização espacial adequada, de forma a permitir que a criança 
desenvolva correctamente noções de espaço, de posição e de distância. Considerações importantes 

sobre o desenvolvimento da arquitectura escolar e das novas metodologias de ensino são também 
apresentadas, assim como de segurança no espaço de recreio, da importância que este apresenta 
para o desenvolvimento da criança e sugestões dos principais elementos que este deve incluir. 

Robin Moore com Nature Play & Learning Places. Creating and Managing Places Where Children 
Engage With Nature (2014) refere a importância dos elementos naturais para o desenvolvimento da 
criança, enquanto membro de uma sociedade com consciência ambiental e sustentável. Defende que 

o ambiente natural representa a melhor solução de espaço educativo e social, onde se coloca à 
disponibilidade da criança múltiplas oportunidades para brincar através das suas loose parts. O seu 
contributo é especialmente relevante para a elaboração de todo o segundo capítulo, ajudando a 

perceber alguns princípios orientadores, assim como as características e elementos determinantes 
para o espaço de recreio. O espaço e o jogo natural são apontados como uma medida de inclusão. 
À semelhança de Moore, Stuart Lester e Martin Maudsley com Play Naturally: A Review of Children’s 

Nature Play (2006) apresentam um grande contributo na área da naturalização do espaço de brincar, 
com importantes resultados como o aumento da criatividade e da imaginação, a melhoria da 
consciência ambiental, o estímulo à independência, o bem estar, a redução do stress e problemas a 

nível de saúde mental, assim como o desenvolvimento físico apropriado para a criança.  
Do trabalho de Peter Gray salienta-se a conferência The Decline of Play and Rise of Mental Disorders 
onde são enumeradas razões de ordem social e científica que relacionam certas doenças mentais em 

crianças com o declínio que se tem assistido da actividade de brincar livre e independente. 
A nível nacional salienta-se o contributo do professor Carlos Neto, que alerta para a situação actual 
da criança em Portugal: a questão do sedentarismo e da falta de tempo para o brincar livre e 

autónomo; a importância do brincar para o crescimento físico e mental da criança, o proteccionismo 
dos pais e da sociedade, a falta de risco e confronto existentes nos espaços para brincar. O seu 
contributo relaciona a qualidade do espaço de recreio, com as oportunidades por este criadas, com o 

seu nível de risco, o seu valor lúdico, e com o sucesso académico. Para além disso, permite uma 
visão da situação portuguesa em relação ao envolvimento da criança no processo de planeamento do 
espaço de recreio, onde esclarece que no país as crianças não se encontram envolvidas neste 

processo, sendo este espaço maioritariamente escolhido por catálogo. O estudo Independência de 
Mobilidade das Crianças (2012), coordenado pelo mesmo autor, e o estudo Independent Mobility: An 
Internacional Comparison, de âmbito internacional, permite comparar a situação portuguesa com a 

internacional. Concluiu-se que num conjunto de dezasseis países, Portugal encontrava-se em 
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penúltimo lugar quanto à liberdade e autonomia de mobilidade que permite à criança, onde a maioria 
não realiza o percurso para a escola sozinha, não anda de bicicleta ou utiliza transportes públicos. No 
topo deste estudo encontram-se países como a Finlândia, a Alemanha, a Noruega e a Suécia. 

Também o contributo de Muitos Anos de Escolas (1996) foi essencial para perceber a evolução do 
espaço exterior de recreio a nível da localização, de dimensão e da legislação associada. As políticas 
existentes concentram-se principalmente em garantir condições de segurança, existindo pouca 

legislação no que diz respeito ao planeamento deste espaço.  

Estrutura da dissertação 

A dissertação encontra-se dividida em quatro capítulos principais: enquadramento teórico, espaços 
exteriores de recreio, recreio escolar em Portugal e conclusões. 
O enquadramento teórico divide-se por seis subcapítulos: A criança e o espaço público pretende 

alertar para a condição social da criança e para a sua necessidade de brincar, são reforçados os 
problemas que o espaço para brincar encontrou na sociedade actual e torna-se clara a necessidade 
de um espaço apropriado para a criança se desenvolver. O contributo de educadores e pedagogos 

sumaria a evolução das novas metodologias de ensino que foram surgindo ao longo dos séculos e 
salienta as principais mudanças ao nível do ensino/aprendizagem, com reflexos significativos no 
planeamento do espaço educativo e na sua relação com o espaço exterior de recreio. Brincar e o 

recreio escolar: benefícios, oportunidades e exigências tem como objectivo o de consciencializar para 
a importância que o brincar assume na vida das crianças, reforçando o papel do espaço exterior de 
recreio. A criança, a natureza e o espaço exterior de recreio, salienta a importância que a natureza 

tem para o desenvolvimento da criança e defendem-se os benefícios do recreio natural. A criança, a 
tecnologia e o espaço exterior de recreio evidencia as qualidades da tecnologia enquanto proposta 
que atrai as crianças do presente e que permite um maior grau de inclusão. Recreio escolar: um 

espaço inclusivo, pretende apelar para a necessidade de um espaço de e para todos. 
O espaços exteriores de recreio encontra-se dividido por quatro subcapítulos: Princípios orientadores 
tem como objectivo indicar, em diferentes dimensões, os princípios associados ao planeamento dos 

espaços exteriores de recreio. Processo participativo: benefícios alerta para a necessidade da 
existência de diálogo entre o arquitecto e os utilizadores do espaço de recreio, em particular, a 
criança. Temas, elementos construídos e valores aborda às principais características, qualidades e 

desafios arquitectónicos do espaço exterior de recreio. O recreio em contexto internacional reúne 
alguns exemplos de espaços exteriores de recreio inovadores que demonstram como se tem 
desenvolvido este espaço em algumas escolas internacionais.  

O recreio escolar em Portugal está dividido por três subcapítulos: Enquadramento pretende trazer um 
breve panorama de como tem evoluído este espaço no nosso país, assim como da legislação que o 
foi acompanhando. É também abordada a legislação actual em vigor e o estado actual destes 

espaços; para isso, analisam-se e descrevem-se os exemplos das duas escolas do 1º ciclo do ensino 
básico em Casos de estudo, na tentativa de perceber a situação portuguesa; Leitura comparativa 
surge com a necessidade de comparar os resultados obtidos da realidade actual, o centro escolar, 

com a escola P3, concebida pelas políticas dos anos 70/80. 
Conclusões apresenta os aspectos mais importantes a ter em conta no planeamento e concepção de 
espaços exteriores de recreio. É um capítulo de reflexão dos resultados obtidos, de considerações 

finais e de apontamentos para o desenvolvimento futuro. 
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1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 



1.1. A criança e o espaço público  

“Os Estados Partes reconhecem à criança o direito ao repouso e aos tempos livres, o direito de participar em 

jogos e actividades recreativas próprias da sua idade e de participar livremente na vida cultural e artística”  

         (UNICEF 1989, artigo 31) 

Desde 1989, com a aprovação da Convenção sobre os Direitos da Criança, pela Assembleia Geral 
das Nações Unidas, que existe uma maior preocupação na sociedade no que toca à educação das 
crianças, assim como o entendimento do papel e dever que esta assume perante as mesmas 

(Alarcão 2008). Uma criança é por definição um ser humano que ainda não atingiu a puberdade. É 
durante a infância - fase que vai desde o recém nascido até à pré adolescência - que esta desenvolve 
a maior parte das suas capacidades e aptidões, tanto físicas como do foro psicológico e emocional.  2

Esta é acima de tudo uma fase de construção e de formação do indivíduo, que passará por diversas 
etapas de crescimento. Nesta fase a criança detém uma maior capacidade de aprendizagem, uma 
vez que este é o período da vida humana em que existe uma maior quantidade de neurónios aptos a 

realizar novas ligações, armazenando conhecimento e informação num processo que permite uma 
aprendizagem mais rápida e fácil. Com o objectivo de garantir um desenvolvimento adequado, torna-
se necessário que a criança seja exposta a múltiplos estímulos durante esta fase - desafiando-a e 

confrontando-a com o mundo ao seu redor. O desenvolvimento desta será tanto maior quanto maior 
forem os estímulos a que for submetida; o estímulo funciona como catalisador e, caso não exista, por 
falta de uso ou experiência, as ligações deterioram-se ou acabam por nunca acontecer (Frost et. al 

2012, 66). 
É assim necessário garantir, ao longo desta fase, um estímulo cerebral apropriado, potencializando e 
maximizando o desenvolvimento das capacidades da criança, assim como a qualidade das mesmas, 

contribuindo para o bem de uma sociedade futura. Como Sanoff (2016) defende, um ambiente rico 
em recursos que permita a criança explorar, testar e aprender tem um maior efeito na sua capacidade 
de aprendizagem, assim como no seu comportamento e atitudes. No entanto, não é raro ouvir um 

idoso comparar a sua juventude com a de uma criança do presente. De forma saudosista, explicam 
aos mais jovens que antigamente tudo funcionava de forma muito diferente. Em vez de confinadas 
em quatro paredes, sob a vigilância de um adulto, as crianças podiam brincar livremente nas ruas e 

descobriam sozinhas o ambiente que as circundava. Esta diferença de tempos é algo em que 
devemos reflectir. Nas ruas, em que antigamente, as crianças eram livres de passear, de comunicar 
com outras da sua idade, de exercitar o corpo, de jogar ao peão, à carica ou ao berlinde, à macaca 

ou saltar à corda, são as mesmas que nos nossos dias se enchem de veículos. Estes transformaram 
a rua num local inseguro à sua presença e deixaram pouco espaço destinado à sua liberdade e às 
suas necessidades físicas e psicológicas. 

Jane Jacobs, que reflectiu durante muitos anos sobre a temática das políticas modernas de 
planeamento urbano, alertou para o problema crescente que tem retirado à criança o direito de 
brincar na rua. Defendeu ainda que esta precisava das mais variadas oportunidades, que só a rua e 

as suas condições lhe podem proporcionar: “ (…) they need an unspecialized outdoor home base 
from which to play, to hang around in, and to help form their notions of the world” (Jacobs 1961, 81). 

 https://www.youtube.com/watch?v=VNNsN9IJkws2
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“I have been dwelling on a negative aspect of child 

rearing in cities: the factor of protection - protection of 
children from their own idiocies, from adults bent on ill, 

and from each other. I have dwelt on it because it has 

been my purpose to show, by means of the most easily 

understood problem, how nonsensical is the fantasy that 

playgrounds and parks are automatically O.K. places for 

children, and streets are automatically not O.K. places 

for children.”  

(Jacobs 1961, 80) 

Mas os tempos mudaram e motivados por medos e receios, muitos pais passaram a privar a criança 
do contacto livre, com o exterior e com o mundo natural, sem a sua supervisão: 

““You can go out,” say city mothers, “but stay on the sidewalk.” I say it to my own children. And 

by this we mean more than “Don’t go into the steet where the cars are.” (Jacobs 1961, 79).  
E mesmo os poucos pais que permitem a brincadeira fora de portas são consumidos pelo medo de 
estarem a fazer algo errado: “I tell my children to play on the sidewalk after supper. But I hear children 

shouldn’t play on the street. Am I doing wrong?” (Jacobs 1961, 79). 
Assim, e apesar dos esforços de Jacobs por devolver às crianças o direito à liberdade da rua, a 
verdade é que estas encontram-se cada vez mais confinadas aos espaços interiores, dada a 

necessidade constante de atenção por parte de um adulto, por motivos de saúde e de segurança, 
inviabilizando a brincadeira independente e a exploração que o espaço exterior proporciona. Desta 
forma, diminuiu-se a qualidade, liberdade e criatividade do momento de brincar (Dudek 2005). 

A privação do brincar livre e espontâneo pode ser causa de um desenvolvimento anómalo. O brincar 
normal ajuda no desenvolvimento cerebral e estimula a aprendizagem (Frost et al. 2012, 62). 
Ao restringir as crianças do uso do espaço exterior, também o seu contacto com a natureza e 

elementos naturais tem vindo a decrescer. Este motivo é preocupante uma vez que este é um meio 
natural rico em estímulos e experiências que permitem às crianças perceber como funcionam as 
relações naturais básicas, ciclos e processos evolutivos (Moore 1997, Carreira 2016, 28). Para além 

disso, estudos realizados demonstram que o contacto com a natureza ajuda a criança a lidar com a 
adversidade e a diminuir os níveis de stress, a ter melhor capacidade motora, a estar menos vezes 
doente e ajuda a ter mais autonomia e independência (Carreira 2016, 30). 

A falta de liberdade e experiências com a natureza são uma das razões apontadas como uma das 
grandes causas motivadoras de problemas a nível da saúde mental, no artigo de 15 de Junho de 
2007, “How children lost the right to roam in four generations”  onde David Derbyshire relata como em 3

quatro gerações as crianças perderam o direito de passear livremente. Apesar de este artigo se referir 
à localidade de Sheffield, no Reino Unido, é um exemplo claro e ilustrativo do que aconteceu um 
pouco por todas as cidades. O autor refere que com 8 anos de idade (em 1926), George Thomas era 

livre de andar grandes distâncias sozinho, ao contrário do seu bisneto, Edward, que com os mesmos 
8 anos (em 2007) é levado de carro para a escola. Relata ainda que o carro é até usado para 

 http://www.dailymail.co.uk/news/article-462091/How-children-lost-right-roam-generations.html3
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transportar Edward de casa até um local onde seja seguro para este andar de bicicleta. O avô de 
Edward, com 8 anos (em 1950), mantinha uma grande relação com espaços naturais e com as 
actividades ao ar livre, caminhava para a escola e não usava o carro. É possível concluir que as 

crianças dos nossos dias perderam a liberdade que outrora detinham. 
O caso de Edward não é a excepção, mas sim a regra do que acontece em Portugal. Carlos Neto, 
professor e investigador na Faculdade de Motricidade Humana, em Lisboa, dedica-se há mais de 

cinquenta anos ao tema de como o brincar influencia o desenvolvimento da criança e declara que 
“Estamos numa situação caótica. As nossas crianças estão fechadas, amarradas, em casa, não têm 
liberdade de ação, não vão a pé para a escola, não brincam na rua. Estamos a viver uma situação 

insustentável, o que designo por sedentarismo infantil” . O investigador foi coordenador do estudo 4

“Independência de Mobilidade das Crianças”, realizado em 2012, que permitiu concluir que as 
crianças têm cada vez menos liberdade. Mais tarde o estudo internacional “Independent Mobility: An 

International Comparison” realizado pelo instituto britânico Policy Studies Institute sobre a mobilidade 
independente da criança, coloca Portugal, num conjunto de dezasseis países, em décimo quarto 
lugar, em igualdade com Itália, estando na liderança países como a Finlândia, a Alemanha, a Noruega 

e a Suécia. O estudo permitiu perceber que a maior parte das crianças portuguesas (80% das 
inquiridas) começa a fazer sozinha o percurso para a escola aos doze anos (apesar de Neto defender 
que com oito anos a criança já tem condições psicológicas, físicas e sociais para o fazer ) e apenas 5

aos quinze anda de bicicleta em estradas principais ou de transportes públicos.  
Conclui-se que a realidade das crianças precisa de ser mudada, o que num primeiro momento passa 
pela consciencialização dos próprios pais, que necessitam de ser informados sobre o papel que a 

autonomia, liberdade e actividades não estruturadas - como o brincar independente - assume na vida 
futura dos seus filhos. A mentalidade, baseada no medo e no proteccionismo, terá de ser alterada, 
uma vez que tem vindo a restringir a possibilidade de novas experiências e privado a oportunidade de 

brincar, prejudicando seriamente o desenvolvimento apropriado das crianças. Num segundo momento 
seria de adequar e adaptar os espaços que a criança mais frequenta, uma vez que com a actual 
realidade familiar - em que ambos os pais trabalham - uma criança encontra-se na companhia dos 

seus familiares durante poucas horas semanais, ficando assim grande parte da sua educação e 
desenvolvimento à responsabilidade dos estabelecimentos de ensino, desporto ou lazer que a 
acolhem. Por serem estes que a acompanham durante a maior parte do tempo é indispensável 

responderem de forma adequada às suas necessidades e a pergunta é simples: será que o fazem? 
Pretende-se compreender se os espaços exteriores de recreio das escolas básicas do 1º ciclo 
contribuem de forma positiva para o desenvolvimento das crianças que as frequentam, 

compensando, de certo modo, as experiências das quais se encontram privadas e que foram 
referidas anteriormente. Entre os imensos conteúdos aprendidos no interior da sala de aula, poucas 
são as horas que restam para a liberdade no espaço exterior de recreio. Assim, os espaços exteriores 

devem ser suficientemente capazes de oferecer uma experiência estimulante e devolver a sensação 
de liberdade e descoberta. É papel da arquitectura assegurar a existência de espaços adequados à 
liberdade da criança e quebrar os limites impostos pela sociedade do século XXI, sendo a base para 

o desenvolvimento desta e peça chave na construção do indivíduo numa melhor sociedade.  

 Carlos Neto em https://observador.pt/2015/09/26/carlos-neto-as-nossas-criancas-estao-fechadas-amarradas-casa-nao-4

liberdade-acao/

 Carlos Neto em http://inclusaoaquilino.blogspot.com/2015/07/estamos-criar-criancas-totos-de-uma.html 5
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1.2. O contributo de educadores e pedagogos  

Jean Jacques Rousseau  (1712-1778) nasce em Genebra e é considerado uma referência na área 6

da educação. Defendeu que a educação devia centrar-se nas necessidades da própria criança, e não 
no interesse do adulto, como até ali era comum. A sua filosofia defendia uma aprendizagem baseada 
na experiência e na observação e destacava a natureza como um elemento importante na medida em 

que ensinava através de consequências. Isto é, para toda a acção da criança haverá uma reacção 
imposta pela natureza: por exemplo, uma criança que tente subir a uma árvore, aprenderá pelas 
dificuldades que terá de ultrapassar até o conseguir. Pretendia que a educação fosse uma oferta 

pública ao dispor de todos e é na sua obra “Emile” (1762) que expõe as suas principais ideias e onde 
defende a necessidade da autonomia da criança para o sucesso da aprendizagem. 
O pedagogo e educador suíço Johann Heinrich Pestalozzi  (1746-1827), influenciado pelas ideias  de 7

Rousseau, defendia uma aprendizagem inclusiva, para todos e não apenas para uma classe alta 
privilegiada. É neste sentido que desenvolve um método que aproveita e respeita as capacidades de 
cada criança, dando destaque aos elementos do corpo humano: a cabeça, o coração e as mãos. A 

cabeça permite à criança formular opiniões pela observação do ambiente envolvente, levando o 
indivíduo a pensar por si mesmo. O coração une a sociedade, ensina as crianças conceitos como os 
de justiça e partilha, levando-as a cooperarem e a trabalhar em conjunto. As mãos permitem aprender 

com a experiência do fazer. Para Pestalozzi sentar e ouvir não era suficiente para que a criança 
aprendesse, por isso utilizava actividades como o desenho, a escrita, a música, o exercício físico e as 
viagens de campo, como importantes meios de aquisição de conhecimento. Defendia ainda que o 

ensino devia ser em grupo e o grau de dificuldade progressivo, indo do mais simples para o mais 
complexo. Dedicou grande parte da sua vida a escrever sobre temas educacionais, assim como 
políticos e económicos e a sua forma de educar influenciou as teorias actuais no campo da educação.  

Influenciado por Pestalozzi, Friedrich Fröbel (1782-1852) desenvolveu os princípios básicos para a 
infância através da criação do infantário; as filosofias e as actividades ali praticadas, estão na base 
dos métodos utilizados por diversos estabelecimentos de ensino primário: “block play, ball games, 

finger plays, circle time, and any number of other play activities that we can trace directly to 
him” (Frost et al. 2012, 11). Para si o contacto com o espaço natural de jardim tinha uma elevada 
importância para o desenvolvimento da criança. Defendia que este espaço podia ser utilizado como 

um local de ensino-aprendizagem, onde a criança poderia aprender com o mundo natural, 
considerando por isso importante o seu correcto planeamento (Burke 2005, 248-249). Desenvolve o 
conceito de jardim de infância, onde acreditava que a criança, à semelhança de uma flor, se iria 

desenvolver adequadamente. O primeiro kindergarten é criado na Alemanha, em 1837, e tratava-se 
de um jardim onde a criança era livre para brincar e interagir com a natureza (Frost et al. 2012, 9, 
287, 446). Fröbel afirmou a importância que o brincar assumia para o desenvolvimento da criança e 

desenhou os designados ‘Gifts and Occupations’ como forma de ajudar e apoiar na aprendizagem da 
natureza, da matemática e da arte. Estes consistiam em blocos de madeira, cores primárias e 
secundárias, alguns elementos metálicos, formas diferentes (quadrados, triângulos, círculos), 

volumes diferentes (cubos, prismas, pirâmides, esferas), que estimulavam os sentidos da criança e as 

 https://www.youtube.com/watch?v=aU-j6Y5-Sfw&index=2&list=PLBwEu0G9rxOAHW6CMxf8ZcwLkcLD2SR9d6

 https://www.youtube.com/watch?v=2SaFrUjTum47
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suas noções de espaço, forma, materialidade, proporção e harmonia (Dudek 2000, 12, Frost 2012, 
6-9, Dudek 2005, 120). Acreditava que o brincar levava à aprendizagem e que não acontecia por 
mera diversão. Afirmava ainda que as crianças se desenvolviam adequadamente se o ambiente que 

as rodeava fosse estimulante, para que pudessem brincar, explorar, interagir e com isso aprender. 
Para Fröbel, o brincar levava a um desenvolvimento da mente, do corpo e do carácter e permitia uma 
aprendizagem através do fazer, ao mesmo tempo que o lado social, cognitivo, emocional e físico da 

criança se desenvolvia. No seu ponto de vista, os professores deviam ser vistos como tutores que 
orientavam a criança, encorajando no sentido de uma aprendizagem equilibrada (Frost et al. 2012). 
Nos finais do século XIX muitas escolas introduziram o jardim no seu espaço exterior, mas com a 

chegada, nas primeiras décadas do século XX da pressão escolar e curricular estes acabaram por 
ser abandonados (Dudek 2000, 43). 
John Dewey (1859-1952), professor de filosofia, experimentou novas técnicas de ensino com base no 

conceito de sociedade democrática, no sentido de criar escolas que funcionassem como uma 
comunidade que cooperava no sentido de maximizar as capacidades individuais de cada aluno. O 
intuito era ainda, e à semelhança do que já havia sido defendido por Froebel, suavizar as barreiras 

existentes entre casa-escola e salientar o papel que a escola interpreta na sociedade, assim como a 
influência que esta tem na própria escola. Reconhecia a importância que o apuramento dos sentidos 
desempenhava no desenvolvimento das crianças, defendendo por isso a experimentação do mundo 

real, a liberdade e a autonomia. Acreditava que o ensino acontecia entre os vários elementos da 
comunidade e que não era exclusivo ao interior da sala de aula, o que o levou a incorporar métodos 
mais variados e naturais nos processos de ensino. A arquitectura escolar de Frank Lloyd Wright foi 

fortemente influenciada pelo pensamento deste pedagogo (Dudek 2000, 18-21). 
Rudolf Steiner  (1861-1925) foi um importante pedagogo, que fundou a escola do método de ensino 8

Waldorf, no ano de 1919, em Estugarda, na Alemanha, que veio a expandir-se no pós Segunda 

Guerra Mundial. Baseia a sua pedagogia no bem estar da criança e no seu desenvolvimento físico, 
emocional, intelectual e espiritual. Para além da matemática, ciência, línguas, caligrafia, música, 
pintura, dança, teatro, escultura, aprendem a relacionar-se com os outros, a respeitá-los e a 

conhecerem-se a si mesmos. O ambiente exterior é de elevada importância, é um local de encontro e 
discussão de ideias, sendo necessária a sua ligação clara e fluída com o interior (Burke 2005, 269). É 
respeitada a individualidade da criança, que é vista como um ser humano em desenvolvimento. É 

importante que esta viva o mundo com a arte, a imaginação, a verdade e a responsabilidade, que a 
levarão a aprender a ter uma direcção de vida (Sanoff 2012, 68). A metodologia de ensino é baseada 
na observação e na experiência, acreditando que a melhor forma para aprender era o “fazer”. As 

práticas agrícolas, o contacto com a terra e com os animais, proporciona uma educação ambiental e 
ecológica. Este pensamento ecológico é também trazido para o interior das salas de aulas onde as 
crianças aprendem através de projectos temáticos. O ambiente de ensino deve ser bonito, seguro e 

descontraído e proporcionar equilíbrio entre o corpo e o espírito (Sanoff 2016, 68). É uma escola que 
promove a criatividade da criança, o conceito de estética e a beleza da vida, o sentido crítico, a 
opinião própria e a independência.  9

 https://www.youtube.com/watch?v=wfec6eF4I_48

 https://www.youtube.com/watch?v=tZmAX5adCl09
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Maria Montessori  (1870-1952), nasceu em Itália e revolucionou os métodos de ensino e todos os 10

princípios da educação do seu tempo. Montessori iniciou o seu trabalho de pesquisa observando os 
comportamentos das crianças como forma de entender, através das suas reacções e atitudes, as 

suas próprias necessidades. Através da observação chegou a conclusões que lhe permitiram criar um 
método de resposta à realidade daquelas crianças. Apesar de experimentais, as medidas 
implementadas foram um sucesso e as crianças começaram a responder positivamente aos jogos e 

às atividades propostas. Defendia que a educação era algo que se desenvolvia naturalmente na 
criança e que não devia ser forçada por um professor. Defendia a liberdade da criança no momento 
de aprender, os seus interesses, a forma como o faziam e o tempo que levavam para o alcançar. 

Considerava a experiência um factor determinante, acreditando que era esta a forma de a criança 
aprender conteúdos especialmente ao longo dos primeiros anos de vida. Assim, na Casa dei Bambini, 
Montessori adaptou o mobiliário (cadeiras, mesas, móveis) a dimensões aptas e de fácil utilização por 

parte da criança, permitindo a utilização de todo o material existente na sala, de livre e espontânea 
vontade. Aqui as crianças tinham brinquedos que lhes ensinavam todas as áreas do seu interesse, 
permitindo o seu desenvolvimento intelectual e emocional e respeitando sempre o ritmo de 

aprendizagem de cada uma delas. Para realizar as actividades, cada criança tinha um tapete 
individual, que era utilizado como espaço de trabalho. Assim, a criança aprendia a respeitar o seu 
próprio espaço e o espaço do outro. Como apenas existia um exemplar de cada tipo de brinquedo, a 

criança aprendia a respeitar o próprio brinquedo, tendo a noção de que não o poderia estragar, assim 
como a esperar pela sua vez para brincar, caso outra criança já o estivesse a utilizar. 
Segundo Sanoff (2016, 66) o método montessori tinha como grande objectivo o desenvolvimento dos 

sentidos da criança e por esse motivo o ambiente era cuidadosamente preparado, de forma a permitir 
uma fluidez de movimentos e de actividades, consoante o seu interesse. Os próprios materiais 
utilizados eram auto-correctivos: as crianças aprendiam com brinquedos que iam dos mais simples 

aos mais complexos e por meio de tentativa-erro. Nas suas salas as crianças tinham diferentes 
idades, acabando os mais novos por imitar os mais velhos, aprendendo com estes. Eram dadas as 
ferramentas para que a criança se desenvolvesse de forma equilibrada, autónoma e livre. 

Fröbel foi uma referência e influenciou Montessori, que também incluiu o uso de blocos de madeira 
no seu método de ensino. Os blocos são hoje em dia um objecto comum nos espaços de ensino da 
criança e formam uma primeira abordagem ao ensino da arquitectura (Koralek and Mitchell 2005, 

120). A partir de 1912, com a publicação do livro “The Montessory Method”, o seu método expandiu-
se a nível mundial e só nos EUA passaram a existir cerca de cem escolas Montessori. O método 
defendia essencialmente a individualidade, considerando os interesses próprios de cada criança; a 

liberdade de escolha, desenvolvendo o poder de decisão para o futuro; a interacção com o mundo 
físico, aprendendo com a experiência do fazer. Para Montessori a criança não tinha preconceitos e o 
investimento na sua educação era a solução para os grandes males do mundo. 

Jean Piaget (1896-1980) nascido em Neuchâtel, na Suíça, foi um importante pedagogo que utilizou  
como técnica a observação, para compreender o comportamento e o desenvolvimento infantil. Para 
Piaget o conhecimento é sempre a conjugação de dois processos: assimilação e acomodação (Frost  

et al. 2012, 38). Assimilação diz respeito à acção da criança no ambiente (objectos), enquanto que 
acomodação diz respeito à acção do ambiente (objectos) na criança (Frost et al. 2012, 38). A 

 https://www.youtube.com/watch?v=TXqeTYHn0p410
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adaptação acontece quando existe um equilíbrio entre a assimilação e a acomodação. Quando as 
acções aprendidas vão sendo repetidas, acontece a imitação, a criança age consoante o que já 
aprendeu. Brincar é sobretudo assimilação, porque requer uma acção sobre o objecto, ou pelo menos 

a prevalência da assimilação sobre a acomodação (Frost et al. 2012, 38). Play, Dreams and Imitation 

in Childhood (1962) é o seu trabalho mais importante, onde demonstrou a importância que o brincar 
assume no desenvolvimento intelectual da criança. Consegue criar relações claras entre os tipos de 

brincadeira que as crianças fazem e os seus estágios de desenvolvimento (Frost et al. 2012, 39). As 
suas teorias acerca do papel do jogo e da influência dos adultos na brincadeira infantil foram muito 
importantes para os educadores sobretudo entre 1960 e 1980 (Frost et al. 2012, 448). Defendia que a 

criança aprendia segundo todos os seus sentidos (Nicholson 2005, 54). 
Loris Malaguzzi  (1920-1994) foi um pedagogo e fundador das escolas de Reggio Emilia, que 11

surgiram nos finais da década de 40 na região de Emilia Romagna, no norte de Itália. Defendia que a 

criança tem muitas qualidades que precisam de ser estimuladas e trabalhadas. Para Malaguzzi as 
respostas não podiam ser pré-concebidas e o ensino não devia ser pré-formatado. Em vez disso, 
deveriam ser dadas ferramentas à criança que potencializassem as suas capacidades e que as 

levassem à descoberta de respostas por si mesmas. O espaço devia funcionar como um laboratório 
sensorial, devia ser estimulante e permitir diferentes actividades, experiências e perspectivas. Devia 
ainda ser garantida a qualidade de transparência, de forma a permitir a fácil comunicação.  

Malaguzzi baseava a sua pedagogia em três educadores principais: o professor, a criança e o 
ambiente.  O ambiente físico é visto como o terceiro professor que educa a criança e que permite 12

acesso a um espaço adequado à aprendizagem. Este espaço deve permitir a relação e o convívio 

entre pessoas de diferentes idades, ser apto a diversas alterações consoante a escolha e actividade 
que a criança deseja, garantir diferentes tipos de contacto e desenvolvimento. O espaço tem de ser 
apropriado para o encontro, para a partilha, para a discussão de ideias, para a comunicação, 

cooperação e conflito, de forma a permitir o desenvolvimento social da criança. O espaço reflete as 
ideias, valores, atitudes e culturas das pessoas que o vivem. O atelier é o espaço onde entram em 
contacto com o mundo artístico e desenvolvem a criatividade. Existem ainda pátios internos onde 

entram em contacto com a natureza (Sanoff 2016, 65). O espaço interior das escolas deve ser flexível 
e ajustar-se às ideias da criança. A criança era vista como forte, competente e activa. A cidade era 
sua amiga e o processo de aprendizagem acontecia por um processo de colaboração e partilha entre 

estas e os adultos. A arquitectura é um elemento importante que garante, tanto nas escolas como na 
cidade, a coesão social que se procura. Por esse motivo preocupavam-se com as suas ideias e 
permitiam a sua participação no processo de arquitectura tanto de espaços urbanos como dos 

ambientes escolares: “children ask us to be their allies in resisting hostile pressures and defending 
spaces for creative freedom which, in the end, are also spaces for joy, trust and solidarity.” (Koralek 
and Mitchell 2005, 4 e 116). As suas ideias são espalhadas pelas paredes, pela forma de fotografia, 

texto ou desenhos, de forma a demonstrar e a valorizar os seus pensamentos. Para Malaguzzi a 
criança tinha múltiplas formas de se expressar e por isso o ambiente devia estar à altura das suas 
cem formas de comunicar, permitindo dessa forma um desenvolvimento adequado desta e do mundo 

em que vive. 

 https://www.youtube.com/watch?v=4j8mtA_iDss11

 https://www.youtube.com/watch?v=cvwpLarbUD812
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1.2.1. Reflexos na arquitectura escolar 

“ We shape our buildings, thereafter they shape us.” - Winston Churchill 

A partir do final do século XIX começam a surgir respostas às críticas tecidas perante os métodos 
tradicionais de ensino, que até então consistiam num “modelo rígido de organização dos espaços 

centrado numa pedagogia construída essencialmente no interior da sala de aula” (Alegre 2012, 58). 
Com base nas ideias iniciadas no século XVIII por Rousseau e defendidas mais tarde, como já 
demonstrado, por outros pedagogos, o Movimento de Educação Nova  (MEN), defendia a 13

individualidade e o respeito pelas capacidades de cada aluno, sendo uma das principais 
preocupações a de permitir as relações e o contacto entre a criança e o exterior. Assistiu-se a uma 
maior valorização da relação que o espaço interior da sala de aula tinha com a envolvente exterior, 

assim como a capacidade e qualidade desta enquanto espaço de ensino-aprendizagem. Para o 
desenvolvimento deste movimento foram importantes não só as colaborações dos pedagogos 
anteriormente descritos, como também as de Claparède (1873-1940), Ferrière (1879-1960), Decroly 

(1871-1932) e Freinet (1897-1966). Surgem mudanças no espaço escolar, sendo importante de 
salientar o “redesenho do espaço da sala de aula, com novas características espaciais e aberta para 
o exterior”, assim como a “abertura dos diferentes espaços para o exterior e nas relações com a 

comunidade envolvente” (Alegre 2012, 59-63). Iniciou-se também uma crescente preocupação com 
as condições de saúde e higiene existentes em meio escolar onde se destacam especialmente as 
conferências de 1905 na Nuremberga, de 1907 em Londres e de 1910 em Paris (Dudek 2000, 25), e 

com as condições naturais dos terrenos de implantação das escolas. Com o início do século XX 
caminhava-se para a mudança do espaço escolar, com maior flexibilidade, melhores condições de 
ventilação, de iluminação natural, com reflexos na integridade física e mental para a criança. A prática 

da educação física passou a ser obrigatória e com ela surgiram os campos de jogos e os recreios 
cobertos. Como resposta às mudanças trazidas pelas novas ideias de saúde e higiene, e como 
consequência à necessidade clara de um novo modelo de escola, surgem as Escolas ao Ar Livre, 

com métodos de ensino-aprendizagem que se encontravam intimamente ligadas com o espaço 
exterior. As suas principais características são a transparência garantida por grandes vãos 
envidraçados, que permitem o contacto visual entre o interior e o exterior, a iluminação e a ventilação 

natural, o contacto com o exterior e com a natureza, criando a possibilidade de estender a sala de 
aula até ao exterior (Alegre 2012, 64-83, Dudek 2000). Estas soluções foram em alguns casos 
levadas ao extremo, acabando por representar opções que se tornavam ou muito quentes no verão, 

ou muito frias nos meses de invernos, dada as suas amplas superfícies de vidro (Dudek 2000, 102). 
Em Portugal existem alguns exemplos práticos das teorias desenvolvidas como a Escola Fröebel, em 
Lisboa, no Jardim da Estrela (1882), do arquitecto José Luís Monteiro, ou a escola ao ar livre, 

construída em 1913, em Tomar (Alegre 2012, 60,79). 

 Segundo este movimento a escola deveria situar-se no campo, mas próxima de uma cidade, para que a criança tivesse a 13

possibilidade de entrar em contacto com os mundos natural, artístico e cultural. Tinha como bases principais o conceito de 
criança e o respeito pelos seus interesses, o contacto com a natureza, a noção de vida saudável com a oportunidade de 
passeios de bicicleta ou a pé, a valorização da experiência e da educação integral. A educação deveria acontecer em regime 
de internato e deveria proporcionar uma experiência idêntica ao ambiente familiar. (Vasconcellos 1915, Alegre 2012, 61)
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De seguida apresentam-se escolas destinadas ao ensino 
básico, que são exemplos de casos onde a arquitectura 
acompanhou as novas metodologias de ensino:  

Corona School (1935) de Richard Neutra, situa-se em 
Bell, Los Angeles, e destaca-se pela aplicação dos novos 

pensamentos educativos da época. As salas de aula ligam 
directamente com os espaços exteriores, podendo estes 
espaços ser utilizados como espaços aprendizagem. Os 

sistemas de janelas/portas deslizantes utilizados 
permitiam a abertura completa do vão e uma circulação 
fácil e natural entre o interior e o exterior. Garantia também 

uma iluminação e ventilação natural, de acordo com as 
novas preocupações de higiene e saúde (Dudek 2000, 
68). 

  
Waldorf School (1997), em Chorweiler, Cologne, do 
arquitecto Peter Hübner, é um exemplo de escola que 

segue as ideias do pedagogo Steiner. O projecto, tal como 
a metodologia de ensino, reforça a importância da relação 
da criança com a envolvente exterior e com o mundo 

natural no processo de aprendizagem: o edifício principal 
assume uma forma que se assemelha a uma rosa; parte 
das coberturas são ajardinadas; ventilação e iluminação 

natural, agregadas a um conceito de consciência 
ambiental; envolvente composta por um espaço exterior 
de recreio estimulante e rico em elementos naturais que 

criam as mais diversas oportunidades e onde as crianças 
podem descansar à margem de um lago, num ambiente 
natural e atractivo (Dudek 2000, 226-232). 

 
Também a pedagogia Montessori influenciou diversos 
arquitectos e trouxe muitos contributos para o mundo da 

arquitectura escolar: 
Countryside Montessori School, na Carolina do Norte, do 
arquitecto David Furman, apresenta formato de L e foi 

pensada de forma a permitir que as salas de aula 
envolvessem o recreio exterior. Cada sala tem ainda um 
pátio privado, com plataformas circulares onde as crianças 

se podiam sentar, permitindo que o ensino acontecesse 
não só no interior da sala de aula como também no seu 
exterior. Garantia-se assim uma fluidez de movimentos 

entre o interior e o exterior. O interior das salas era 
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Figura 1.2.1.4 - Fotografia de Waldorf 
School

Figura 1.2.1.3 - Planta de Waldorf School

Figura 1.2.1.1 - Fotografia de uma aula ao 
ar livre de Corona School

Figura 1.2.1.2 - Desenho esquemático de 
Corona School



alterável e adaptável consoante as actividades a executar, 
com mobília à escala da criança e de fácil acesso aos 
materiais (Sanoff 2016, 67). 

Por fim, Delft Montessori School (1960-1970), do 
arquitecto Herman Hertzberger, onde também foi 

assumida a forma de L e considerada a criação de 
espaços exteriores para o ensino, o convívio e a 
interacção social. Destaca-se a transparência, assim como 

a fluidez que existe entre a sala de aula e a envolvente 
exterior (Dudek 2000, 5). As barreiras geralmente 
existentes entre o recinto escolar e a sua envolvente foram 

fortemente suavizadas, o que permitiu a abertura e uso do 
espaço de recreio por parte da comunidade em períodos 
fora de aulas , indo ao encontro de ideias defendidas por 14

muitos outros pedagogos. 

Estes exemplos permitem compreender como as novas 

ideais da pedagogia e as novas metodologias de ensino 
desempenharam um papel crucial para o desenvolvimento 
da arquitectura escolar, bem como para a valorização do 

espaço exterior enquanto espaço de educação, lazer e de 
bem estar da criança. 

 

 

 https://www.ahh.nl/index.php/en/projects2/9-onderwijs/114-montessori-school-delft14
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Figura 1.2.1.5 - Planta da Escola 
Countryside Montessori School

Figura 1.2.1.8 - Planta que demonstram o progresso do 
projecto da Escola Delft Montessori School

Figura 1.2.1.7 - Pátios da Escola Delft 
Montessori School

Figura 1.2.1.6 - Pátios da Escola Delft 
Montessori School
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Invece il cento c’é 

 Il bambino 
é fatto di cento. 
Il bambino ha 
cento lingue 
cento mani 
cento pensieri 
cento modi di pensare  
di giocare e di parlare 
cento sempre cento 
modi di ascoltare 
di stupire di amare 
cento allegrie 
per cantare a capire 
cento mondi 
da scoprire 
cento mondi 
da inventare 
cento mondi 
da sognare. 
Il bambino ha 
cento lingue 
(e poi cento cento cento) 
ma gliene rubano novantanove. 
La scuola e la cultura 
gli separano la testa dal corpo. 

Gli dicono: 
di pensare senza mani 
di fare senza testa 
di ascoltare e di non parlare 
di capire senza allegrie 
di amare e di stupirsi 
solo a Pasqua e a Natale. 
Gli dicono: 
di scoprire il mondo che giá c’é 
e di cento 
gliene rubano novantanove. 
Gli dicone: 
che il gioco e il lavoro 
la realtà e la fantasia 
la scienza e l’immaginazione 
il cielo e la terra 
la ragione e il sogno 
sono cose 
che non stanno insieme. 
Gli dicono insomma 
che il cento non c’é. 
Il bambino dice: 
invece il cento c’é. 

Loris Malaguzzi  
(Edwards et al. 1998, 2) 

Figura 1.2.1.9 - Crianças a brincar



1.3. Brincar e o recreio escolar: benefícios, oportunidades e exigências 

“Os Estados Partes respeitam e promovem o direito da criança de participar plenamente na vida cultural e 

artística e encorajam a organização, em seu benefício, de formas adequadas de tempos livres e de actividades 

recreativas, artísticas e culturais, em condições de igualdade.”  

         (UNICEF 1989, artigo 31) 

Brincar é, por definição, uma actividade livre e autónoma, intrinsecamente motivada e auto-dirigida. 

Promove o desenvolvimento cerebral, estabelece novas ligações neurais, melhora a capacidade de 
entender o estado emocional dos outros, assim como a adaptação a todas as circunstâncias.
(Goldstein 2012, 5). 

Como o teórico Brian Sutton-Smith defende, uma criança nasce com uma gigante capacidade neural, 
que se não for estimulada acaba por desaparecer: 

“Not only are children developing the neurological foundations that will enable problem solving, 

language and creativity, they are also learning while they are playing. (…) A child who is not 
being stimulated, by being… played with, and who has few opportunities to explore his or her 
surroundings, may fail to link up fully those neural connections and pathways which will be 

needed for later learning” (Sutton-Smith 1997, Goldstein 2012, 5). 
Também o neurocientista Jaak Panksepp defende que brincar estimula a produção de uma proteína 
que é responsável por organizar, monitorizar e planear o futuro. Um estudo que realizou com animais 

demonstrou que duas horas de brincadeira com objectos produziam alterações no peso e eficiência 
do cérebro (Panksepp 2003, Rosenzweig 1976, Goldstein 2012, 5). 
Brincar é essencial para um desenvolvimento cognitivo, físico, social e emocional adequado. O 

quadro seguinte resume os principais benefícios do acto de brincar (Goldstein 2012, 6): 

Diversos estudos realizados demonstram que brincar está relacionado com a capacidade criativa de 
resolver problemas, adquirir comportamento cooperativo e pensamento lógico. Brincar incrementa o 

progresso do desenvolvimento de 33% para 67% através da melhoria de capacidades como a 
adaptabilidade, a linguagem e a redução de problemas sociais e emocionais (Fisher 1992, Goldstein 
2012, 7). Assim, torna-se clara a importância vital que o brincar implica na saúde e no 

desenvolvimento da criança (Goldstein 2012, 7). 

SOCIAIS EMOCIONAIS 
COMPORTAMENTAIS FÍSICOS

• Aumenta a empatia, compaixão 
e partilha; 

• Cria opções e escolhas; 

• Relações baseadas na inclusão 

e não na exclusão; 

• Melhora as capacidades não 

verbais; 

• Aumenta a atenção e o apego. 

 

• Reduz o medo, a ansiedade, o 
stress e a irritabilidade; 

• Cria alegria e intimidade. 

Fortalece a autoestima; 

• Melhora a flexibilidade e a 

abertura emocional; 

• Aumenta a calma, resiliência,  

adaptabilidade e capacidade de 
l idar com as surpresas e 

mudanças; 

• Cura a dor emocional.

• Emoções positivas aumentam a 
eficiência do sistema imunitário, 

endócrino e cardiovascular; 

• Diminui o stress, fadiga, lesões 

e depressão; 

• Melhora a exploração motora:  

o movimento, o equilíbrio, a 

coordenação, a agilidade e a 
flexibilidade.
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“Life must be lived as play.” - Plato 

Apesar da importância do papel de brincar, a brincadeira livre tem sido reduzida drasticamente - as 
crianças recebem menos apoio na altura de brincar, dado ao estilo de vida apressado, às mudanças 
na estrutura familiar e à recente pressão académica e enriquecimento curricular através de 

actividades extra (Goldstein 2012, 6). Adicionado a estes factores vêm os medos que têm crescido ao 
longo dos últimos anos: segundo entrevistas realizadas aos pais de crianças de escolas primárias por 
Valentine (2004), ficou claro que de entre os maiores medos se destacam os raptos (45%) e os 

acidentes de carros (34%). Os pais encontram-se numa posição difícil, na qual não sabem que limites 
impor e que liberdade dar (Lester et al. 2006, 46). 
A quantidade de espaço público destinado ao recreio continua também a diminuir, o que reduz as 

oportunidades das crianças relativas à brincadeira social e contribui para um aumento de problemas 
como a obesidade e o défice de atenção. Todas as crianças necessitam de passar tempo a brincar no 
exterior. Brincar pode ser a solução para os problemas de obesidade infantil: jovens animais que 

vivem em ambiente com comida em demasia, não desenvolvem obesidade, porque ao comerem mais 
também brincam mais (Goldstein 2012, 23-24). 
A privação do brincar tem consequências sociais, de autocontrole, de aprendizagem ou de outras 

funções cognitivas. Com a diminuição da actividade do brincar aumentaram as situações de 
ansiedade, depressão, suicídio e narcisismo tanto em crianças como em adolescentes, e jovens 
adultos (Goldstein 2012, 27). 

Um estudo de 1998 realizado pela University of Michigan’s Institute for Social Research demonstrou 
que o tempo livre não estruturado depois da escola, comer e dormir diminuiu de 40% (1981) para 
25% (1997): “With the demise of leisure comes the demise of free, unfettered, spontaneous 

play” (Frost et al. 2012, 81). 
A conferência “The Decline of Play and Rise of Mental Disorders”  é importante para perceber os 15

conceitos acima introduzidos. Aqui Peter Gray (2014), que investiga o papel que o brincar assume na 

perspectiva da evolução biológica e consequentemente na selecção natural, defendeu e deixou clara 
a importância do recreio para o desenvolvimento das crianças. Partindo da observação das 
actividades de brincar em jovens mamíferos, concluiu que estas são determinantes para o 

desenvolvimento das suas capacidades sociais e emocionais, levando-os a saber cooperar no grupo 
em que se inserem, determinando e assegurando a sua sobrevivência. Defende que a importância do 
risco associado ao brincar permite saber lidar com o medo e desenvolver capacidades de reação a 

futuras situações de perigo. 
“They overreact with the fear. They freeze on the corner. They don’t adapt to. They don’t explore the 
environment as a normal animal would”  16

Observações realizadas no âmbito de estudos antropológicos, de crianças de uma comunidade de 
caçadores-colectores, permitiram-lhe verificar que estas são livres de brincar e explorar o mundo ao 
longo do dia e sem qualquer supervisão por parte de um adulto. Percebeu que os adultos desta 

comunidade defendiam que a criança devia brincar livremente, para que pudesse aprender o 

 https://www.youtube.com/watch?v=Bg-GEzM7iTk&frags=pl%2Cwn15

 Conta que foram feitas experiências, com ratos e macacos, que foram privados de brincar na fase de desenvolvimento, na 16

qual em meio natural o teriam feito. O resultado foi a obtenção de animais que não desenvolveram adequadamente as suas 
capacidades sociais e emocionais, perdendo a capacidade de reagir aos sinais dos outros animais e de viver assim em 
sociedade.
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necessário até atingir a idade adulta. Para os antropólogos que realizaram o estudo estas crianças 
eram as mais brilhantes, cooperativas e resilientes. 
Assim, de um ponto de vista de evolução natural/biológica, brincar é a forma da natureza assegurar 

que os jovens mamíferos ou as jovens crianças aprendem o que precisam de aprender para se 
desenvolverem com sucesso até à idade adulta. 
No entanto, Gray afirma que, nos últimos sessenta anos, assiste-se a uma privação crescente do 

tempo e da qualidade da brincadeira - diminuindo assim a liberdade e autonomia da criança. Em 
1950, a duração do ano académico era de cinco semanas mais curto e as crianças passavam pelo 
menos duas (de seis) horas escolares, no exterior, a brincar. Os tempos livres eram maiores - uma 

vez que os trabalhos de casa quase não existiam - e passados no exterior, sem o controlo dos pais, e 
com liberdade para brincar com outras crianças. Motivos como a pressão escolar, a ideia falsa de que 
a criança aprende melhor com os adultos e sob a sua supervisão, os medos irracionais dos pais, 

levaram a que o acto de brincar venha a diminuir cada vez mais ao longo dos anos. Habituámo-nos a 
designar de “brincar” a oportunidade controlada que damos às crianças de usar um uniforme, praticar 
um desporto num recinto fechado sob a supervisão de um treinador e dos pais presentes na bancada. 

Criámos uma definição errada de brincar -  “Play is by definition self controlled and self directed”. 
A diminuição do acto de brincar tem levado ao aumento das doenças mentais, como a depressão e a 
ansiedade, e a um aumento do suicídio. O narcisismo, a falta de empatia e a falta de criatividade são 

também sintomas que afirma terem surgido recentemente da privação do brincar. Apesar dos 
sociólogos defenderem que a correlação da falta de brincar com o aumento dos sintomas acima 
mencionados não provam que se trata de causa-efeito, Peter Gray acredita que neste caso há muitas 

razões para acreditar que a falta de brincadeira é a causa de muitas mudanças no indivíduo, tanto a 
nível mental como físico. Suporta a sua opinião no declínio que surge a partir de 1950 do acto de 
brincar, e no facto desta data coincidir com a linha do aumento da depressão e da ansiedade, e que a 

privação do brincar cria exactamente este tipo de sintomas em animais, e por analogia, no ser 
humano.  
A consciencialização deste problema envolve medidas que contrariem esta situação. Para Gray estas 

medidas passam por:  
 - Estabelecer locais onde a criança possa brincar livremente. 
 - Abrir o espaço escolar, num período pós aulas, para que todos possam brincar. 

 - Permitir a presença de um supervisor que saiba manter a segurança, dando confiança aos 
pais, mas que não intervenha demasiado, dando autonomia às crianças. 
 - Fechar algumas ruas da cidade, em dias específicos da semana, para devolver às crianças 

o direito de brincar nelas como antigamente. 
 - Desenvolver recreios escolares mais aventureiros. 
 - Diminuir o peso exagerado, ou tipo de ensino, que a escola actual promove. 

Defende-se a devolução do tempo dedicado ao brincar assim como o espaço apropriado para que tal 
aconteça. Factores como o espaço dedicado à criança na cidade ser cada vez menor, assim como o 

tempo que as famílias têm para brincar com os seus filhos ou o tempo livre que as próprias crianças 
têm fora do período de aulas tornam o espaço exterior de recreio escolar num espaço do seu 
quotidiano de crucial importância para o desenvolvimento destas. A criança tem acesso diário a este 

local durante o período de intervalo entre aulas. Por isso, e tendo em conta o objectivo desta 
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dissertação, este é identificado como sendo um espaço com um grande potencial para a resolução 
dos problemas identificados.  
Este é o espaço, que segundo a National Association for the Education of Young Children, permite 

que a criança se desenvolva em diferentes âmbitos (Children 1997, Lopes et al. 2012): 
- socialmente: interação e comunicação com os outros, que não é possível no espaço de sala de 

aula, o que a leva a ganhar capacidades sociais, cooperativas, de partilha, linguagem e de 

resolução de conflitos; 
- emocionalmente: reduzindo a ansiedade, stress e incrementando o autocontrole, perseverança e 

responsabilidade; 
- fisicamente: permitindo acumular actividade física ao longo do dia e libertar energia, melhorando 

práticas motoras e levando a um aumento posterior de atenção e concentração; 
- cognitivamente: aprendizagem intelectual adquirida através da criatividade no momento de brincar 

que é palavra de ordem no recreio. 
O espaço de recreio é identificado como um espaço que se relaciona com os elementos naturais, 
como o sol e a vegetação e que tem três funções principais: a fisiológica-regenerativa, permitindo o 

desenvolvimento físico, mental e moral; a didática, permitindo a aprendizagem de conteúdos através 
da observação do mundo natural; a paisagística, que leva à integração harmoniosa do edifício escolar 
na envolvente. É desta forma inegável a sua influência e importância, enquanto espaço para a 

educação da criança (Alegre 2012, 83). 
Por estes motivos, este espaço merece especial atenção no que diz respeito à sua qualidade e 
capacidade de desenvolvimento infantil: “To develop their powers of imagination and their creativity, 

children will need easy access to a wide range of diverse activities, with plenty of well-organized 
space to allow them scope and room for play” (Sanoff 2016, 85). 

O risco e o confronto são qualidades que o espaço de recreio pode e deve oferecer. O risco permite 
que a criança desenvolva as suas capacidades e melhore as que já detém, desafiando-se 
constantemente. Risco não significa perigo, apenas quer dizer que a criança é sujeita a estímulos que 

a levam a aperfeiçoar as suas capacidades e a adquirir novas. A segurança é um dos aspectos 
importantes no espaço exterior de recreio e deve ser assegurada segundo as leis existente: “safety of 
playgrounds, which now means compliance with national safety guidelines and standards” (Frost et al.

2012, 297). O confronto faz com que a criança desenvolva metodologias de resposta a adversidades 
que encontrará no processo de crescimento, o que lhe será bastante útil na vida futura. 
Para além disso, o espaço de recreio é o espaço que deve oferecer uma variedade tão grande de 

materiais naturais quanto o possível. Muitas texturas - “grass, dirt, stone, brick, plastic, metal, bark, 
leaves, sand, and water” - plantas, jardins, áreas naturais e elementos vivos. Assim, fornece todos os 
elementos necessários para uma aprendizagem e um desenvolvimento adequados (Frost et al. 2012, 

292). 
O relatório publicado pela Natural England e The Royal Society for the Protection of Birds (Bird 2007) 
concluiu que o comportamento e o desempenho escolar das crianças melhora se o recreio escolar for 

composto por elementos naturais: áreas verdes, árvores e lagoas. 
A importância do espaço exterior de recreio centra-se na justificação de que o brincar é diferente no 
interior e no exterior, sendo mais forte e entusiasmante o brincar no exterior: 
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“Boys engage in more dramatic play outdoors than indoors. Girls play more assertively 
outdoors. Both boys and girls engage in more gross-motor play outdoors. Active outdoor play 
enhances fitness and general health and brain development.” (Frost et al. 2012, 292).  

Este é o espaço que deve ser aberto a crianças de várias idades e onde devem ser livres para cruzar 
conhecimentos, aprendendo umas com as outras. Apesar de se brincar de formas diferentes 
consoante a idade, é importante que este cruzamento se faça, uma vez que leva a uma 

aprendizagem de negociação, cooperação, partilha, ensinamento de princípios e valores (Frost et al. 
2012, 293) e a um aprender através da observação de como os outros fazem. 
No entanto, as crianças têm sido privadas do tempo que passam no espaço exterior de recreio e 

consequentemente da qualidade da brincadeira que é muitas vezes restringida a intervalos de 10/15 
minutos (Frost et al. 2012, 293), tornando-se por isso importante mudar e aumentar o tempo 
destinado a este espaço. Também a concepção destes espaços não tem sido feita da melhor forma: 

“Few child development professionals are skilful in design, and few designers are skilful in child 
development.” O método tradicional consistindo em instalar equipamentos fixos em série e utilizando 
qualquer espaço disponível, fez com que estes não fossem nem económicos, nem espaços 

apropriados para o brincar (Frost et al. 2012, 295) e para o desenvolvimento da criança. Estas devem 
ter um papel activo no planeamento do espaço de recreio (Frost et al. 2012, 296), porque ninguém 
sabe melhor as necessidades que elas mesmas têm. Um bom espaço exterior nunca está terminado, 

deve ser versátil e adaptar-se às necessidades de todos os seus utilizadores, tendo em especial 
atenção os de mobilidade reduzida. “should be constantly evolving to accommodate users changing 
interests and abilities” (Frost et al. 2012, 296). 

A situação portuguesa não é diferente da panorâmica geral dada. Actualmente, com as mudanças de 
hábitos na vida familiar e citadina, a realidade das crianças consiste em mais tempo sentados em 
frente a um computador ou televisão e menos tempo a brincar (Lopes et al. 2012).  

Como especialista no tema de como o brincar influencia o desenvolvimento da criança, Neto alerta 
para a situação em Portugal. Para si, a forma como as crianças vivem hoje é um problema: o 
sedentarismo, a falta de tempo para a brincadeira livre e autónoma, a geração de pais do “não” e o 

seu super protecionismo, a escassa relação com a natureza e a falta de risco criaram uma geração 
de iliterários e analfabetos motores. Através de estudos realizados nas duas últimas décadas e que 
visavam perceber a relação que existia entre o tempo e a qualidade das actividades do recreio, com o 

consequente desenvolvimento da aptidão académica, concluiu-se que as crianças que mais usufruem 
do recreio (as mais activas e sociais) são as que têm melhores resultados na sala de aula, por 
conseguirem ser as mais concentradas e atentas. “(…) o tempo de recreio é absolutamente 

fundamental para a saúde mental e para a saúde física da criança. O recreio escolar é o último reduto 
que a criança tem durante a semana para brincar livremente.” Apesar de o nosso país ter condições 
excelentes para a vivência exterior - um bom clima, um bom nível de segurança, natureza intrigante e 

cultura estimulante - as crianças desapareceram das ruas e já praticamente não contactam com a 
natureza com a qual têm tanto para aprender. Assim, torna-se importante de “(…) encontrar soluções 
no espaço construído que facilitem a possibilidade de as crianças virem para o exterior e terem 

contacto com a natureza e terem tempo para brincar.” O recreio e o brincar no recreio assumem um 
papel importante na vida da criança, num presente em que pouco tempo e poucas oportunidades 
restam para brincar fora da escola. Assim é importante assegurar um recreio bem estruturado que 

estimule o desenvolvimento adequado da criança. Defende que o recreio deverá ser não só 
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estimulante, como deve garantir o nível de risco e valor lúdico adequados. O nível de risco é 
essencial, uma vez que é este que permite à criança evoluir e adquirir novas capacidades, 
superando-se a si mesma com o aumento progressivo do grau de risco. Ao proteger demasiado as 

crianças, ao cultivar a cultura do “não subas”, “olha que cais”, “não vás para ali”, “tem cuidado”, “não 
trepes à árvore”, cria-se uma geração inapta a reagir ao imprevisto e ao desconhecido. 

“Brincar não é só jogar com brinquedos, brincar é o corpo estar em confronto com a natureza, em confronto com 

o risco e com o imprevisível, com a aventura.”                                                                                 - Carlos Neto 17

Assim é função da sociedade entender que a criança assume naturalmente a responsabilidade da 
sua educação, se tal oportunidade lhe for dada, uma vez que foi biologicamente programada com o 
instinto para o fazer através do brincar - o decurso dos processos de selecção natural no homem fez 

com que esta capacidade fosse uma das mais importantes para a sua sobrevivência e por isso é 
inata no presente e completamente necessária ao seu desenvolvimento.  18

No âmbito desta dissertação pretende-se perceber de que forma se pode desenvolver o espaço 

exterior de recreio, como espaço que responda e solucione os problemas identificados. Deve ser 
planeado promovendo a aventura, o risco e o confronto perdidos, mas mantendo a segurança devida. 
O valor do brincar e a importância que o espaço exterior de recreio interpreta na vida das crianças é 

inquestionável. 
O brincar durante a infância é essencial para que a criança atinja o seu potencial por completo. Mas 
apesar de pais, professores e governos reconhecerem a importância de brincar as oportunidades 

para que isso aconteça continuam a diminuir: menos espaços para brincar, menos liberdade e menos 
tempo na escola para o recreio. “The case for play is clear, now the question is what do we do to 
ensure that children get the play they need and deserve?” (Goldstein 2012, 3). 

A arquitectura e o papel do arquitecto na concepção e execução adequados do espaço exterior de 
recreio é parte da resposta ao problema. 

“Play is the highest form of research.” - Albert Einstein 

É ainda importante referir a dissertação “Playground design: children’s play spaces in the city: from 

the 1930s up to the present day”, da aluna Jaquelina Sio, como forma de entender os diversos tipos 
de brincar assegurados por diferentes tipos de playgrounds que podem existir. Salienta-se a 
existência de espaços para brincar mais aventureiros como os junk playgrounds e os adventure 

playgrounds.   

 Carlos Neto em http://inclusaoaquilino.blogspot.com/2015/07/estamos-criar-criancas-totos-de-uma.html17

 https://www.youtube.com/watch?v=i7J0lIjKTeg18
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1.4. A criança, a natureza e o espaço exterior de recreio 

“Look deeper into Nature and you will understand everything better.” - Albert Einstein 

Diversos estudos demonstram que as crianças têm preferência por brincar em espaços naturais ou 
selvagens, dada a sua diversidade e a sensação de intemporalidade. As crianças preferem ambientes 

naturais para brincar, porque estes permitem usar a imaginação e fazer todo o tipo de brincadeiras 
(Bird 2007, 60). O contacto directo das crianças com os elementos naturais do ambiente em que 
vivem, como a vegetação, o solo, as pessoas e os animais, permite-lhes desenvolverem uma noção 

apropriada de espaço (Bird 2007, 64). A natureza é o melhor local, com os melhores estímulos e com 
o melhor contexto para a criança adquirir experiências (Moore 1997, Lester et al. 2006, 22).  
Segundo Kaplan (1995), a natureza oferece todas as características que um local deve oferecer. Tem 

múltiplas qualidades: estéticas, de diversidade, de legibilidade, e de complexidade. As suas 
qualidades inatas, como as diferentes estações do ano, as diferentes intensidades e cores de luz ao 
longo do dia, assim como a forma como se altera e ensina processos de crescimento e evolução: 

nascimento e morte (Lester et al. 2006, 34). Segundo Fjortoft e Sageie (2000) um ambiente natural 
propõe múltiplas possibilidades às crianças através de estruturas verdes (árvores, arbustos de 
diversas formas e dimensões), diferentes tipos de topografia e loose parts - peças soltas, que podem 

ser modificadas ou adaptadas consoante a vontade das crianças  (Lester et al. 2006, 27). 19

Um estudo realizado na Suíça comparou dois grupos de crianças de duas escolas com diferentes 
tipos de recreio, um mais natural do que outro, tentando perceber de que forma é que a falta de 

contacto com a natureza poderia influenciar o desenvolvimento das crianças. Um encontrava-se 
rodeado de prédios altos com plantas baixas e uma ciclovia. Enquanto que no recreio natural existiam 
elementos florestais e árvores de fruto. O estudo permitiu concluir que as crianças que usufruíam de 

um recreio mais natural tinham melhor capacidade de concentração, atenção e coordenação motora 
(Bird 2007, 60). 
Apesar dos benefícios que os elementos e os ambientes naturais trazem, a relação que as crianças 

têm com estes é cada vez menor, o que faz com que tanto o seu conhecimento como a importância 
que lhes dão diminua cada vez mais (Bird 2007).  
Um outro estudo realizado pela Universidade de Cambridge, em 2002, demonstrou o fraco 

envolvimento que as crianças têm com o ambiente natural. Ao comparar o conhecimento que as 
crianças detinham da vida selvagem com as personagens de cartas de Pokémon, concluíram que 
53% das crianças de 8 anos tiveram sucesso em identificar a vida selvagem, mas um número maior 

78% conseguiu identificar as cartas de Pokémon. O facto de as crianças conhecerem melhor as 
cartas do que a vida real demonstra a grande capacidade destas para aprenderem e o fracasso da 
sociedade na educação sobre o ambiente natural envolvente (Bird 2007, 47). 

Esta situação deve ser mudada e a importância do ambiente natural para o desenvolvimento da 
criança tem apoio científico, sendo três as principais teorias que defendem o uso da natureza para o 
bem estar do indivíduo (Bird 2007, 8-9): 

 Os conceitos introduzidos neste parágrafo serão desenvolvidos no capítulo 2.1. Temas e elementos.19
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- Biofilia: teoria evolucionária que defende a capacidade inata do ser humano em criar laços 
afectivos com outros organismos vivos. Wilson (1993) afirma que esta faz parte de um processo 
evolutivo, que ajuda a atingir um significado individual (Lester et al. 2006, 16); 

- Teoria da Restauração da Atenção: desenvolvida por Kaplan e Kaplan (1989, 1995, 2001 e 2002) 
defende que o ambiente natural funciona como restaurador cerebral, ajudando a lidar com o 
cansaço mental e a aumentar a capacidade de concentração e atenção do indivíduo,  

especialmente se o ambiente proporcionar alterações na rotina e envolver admiração, exploração, 
novos interesses e actividades (Lester et al. 2006, 39); 

- Teoria Psicofisiológica da Recuperação do Stress: defende que a relação com paisagens naturais 

leva a uma redução rápida do stress. 

O recreio escolar é considerado como uma boa e importante oportunidade para que a criança 

recupere o contacto com o mundo natural (Moore 1989, Titman 1994, Moore and Wong 1997, 
Herrington and Studtmann 1998, Wilson 2001, Lester et al. 2006, 67). No entanto, Petersen (1985) 
afirma que os recreios tradicionais não oferecem o contacto devido com as plantas e os animais, ou a 

oportunidade de transformar ou de criar materiais, ou até o próprio espaço de recreio. Não satisfazem 
por isso as necessidades da criança. Segundo Frost (2006) quase todos os recreios falham na 
integração de áreas naturais e na oferta do brincar simbólico (Lester et al. 2006, 63). Para Malone 

and Trantner (2004) é importante focar a atenção nos recreios escolares e no seu uso como forma de 
devolver às crianças a relação com a natureza, uma vez que a possibilidade ao acesso destes 
espaços naturais foi sendo cada vez menor na cidade (Malone and Trantner 2004, 153, Lester et al.

2006, 67). Também a forma como as crianças se relacionam entre si é influenciada pelos tipos de 
elementos naturais disponíveis no recreio, conforme refere Bird (2007, 61). O mesmo autor refere que 
o período correspondente aos primeiros 12 anos da criança, é aquele em que a criança interage 

melhor com os elementos naturais, especialmente com a natureza em estado selvagem. É este o 
período que tem maior influência fazendo com que na idade adulta estas se preocupem mais com o 
ambiente, tendo maior consciência ambiental do que as que não tiveram este tipo de experiências e 

que acabarão por ter uma fraca consideração pela natureza. A relação com o meio natural permite 
ainda a criação de capacidades, como o sentido de liberdade que o brincar não estruturado 
proporciona, a independência ou a força interior que vão ser importantes em diversas situações ao 

longo de toda a vida (Bird 2007, 55). A natureza é ainda o espaço ideal para proporcionar as 
condições de risco aceitável; recreios onde o nível de segurança é exagerado tornam-se em espaços 
com poucas oportunidades para desafios e desenvolvimento das capacidades da criança. “…diversity 

in landscape elements, affordances for play, challenges and safety, accessibility and wear resistance 
may be important criteria in the planning and management of future playscapes for children… The 
overall conclusion from the present study may be that natural landscapes represent potential grounds 

for playing and learning and this has to be taken into serious consideration for future policy and 
planning of outdoor grounds for children” (Fjortoft and Sageie 2000, 94).  

Em certos países existe um número crescente de espaços de recreio tradicionais que estão a ser 
transformados em espaços mais naturais. O arquitecto paisagista Helle Nebelong tem transformado 
espaços de recreio na Dinamarca - que tem investido cada vez mais em espaços naturais e menos 

em espaços tipificados (Lester et al. 2006, 63-65). 
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Dois exemplos do seu trabalho são o Nature Play and Activity Space at Hindsgavl Peninsula  (2013) 20

e o Garden Crisis Shelter for Women at Ringsted  (2015), ambos na Dinamarca. Aqui as crianças 21

são livres de interagir com a natureza e de aprender através do contacto com a diversidade e com as 

múltiplas actividades existentes. No primeiro exemplo são especialmente atraídas pelos diversos 
labirintos criados, de diferentes configurações e tamanhos, feitos através de pedras, troncos ou de 
outros elementos naturais. No segundo as fragrâncias, os cheiros, a cor e os sabores estimulam 

todos os sentidos da criança. A existência de uma fonte e do elemento água, que circula num 
percurso criado por pedras é motivo de admiração. São duas propostas que conectam a criança ao 
mundo natural.   

 

Os benefícios do recreio com espaços naturais são muitos e diversos autores defendem a qualidade 
desta proposta, assente nos seguintes pontos: 

- As crianças podem assumir o controlo: construindo lugares especiais, através de elementos 
naturais soltos; tendo liberdade de movimentos e de escolha de risco (Bird 2007, 60); 

- Ambientes naturais desenvolvem um sentido de admiração, estimulando a criatividade, a 

imaginação e o brincar simbólico (Bird 2007, 60, Cobb 1977, Cohen 1996, Lester et al. 2006, 44); 
- Aumento do conhecimento sobre a biodiversidade e consciência/alerta ambiental: o contacto 

com a natureza até aos onze anos é definido como sendo crucial no desenvolvimento da 

responsabilidade ecológica na fase adulta (Wells and Lekies 2006, 13, Lester et al. 2006, 37-38); 
- Estimulam a noção de independência na criança, juntamente com a percepção da sua 

interdependência ecológica (Bird 2007, 60). Segundo Moore and Cosco (2000) a saúde do 

planeta e do ser humano são interdependentes (Lester et al. 2006, 38); 
- As oportunidades de brincarem livremente na natureza leva as crianças a um processo de 

restauração e de bem-estar (Bird 2007, 60). A natureza pode melhorar a saúde mental e induz 

um sentimento de bem-estar (Douglas 2005, Bingley and Milligan 2004, 68, Lester et al. 2006, 38); 
- A natureza ajuda na redução de comportamentos impulsivos, irritabilidade e agressão (Bird 

2007, 13). Também Kuo e Sullivan (2001) realçam a importância dos elementos naturais para a 

superação da agressão, violência e desvantagens económicas e sociais (Lester et al. 2006, 
40); 

 http://www.hellenebelong.com/?portfolio=hindsgavl20

 http://www.hellenebelong.com/?portfolio=garden-at-ringsted-crisis-shelter-for-women21
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Figura 1.4.1 - Projecto Nature 
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Figura 1.4.2 - Garden 
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Women 



- A capacidade de concentração e de autodisciplina nas crianças tem sido associada ao contacto 
com a natureza, como defendido pela teoria da restauração da atenção (Bird 2007, 56); 

- Estudos como o de Grahn, na Suíça, demonstram a capacidade da natureza: em infantários onde 

as crianças podiam brincar em ambientes naturais tinham menos doenças e melhores 
capacidades físicas (Bird 2007, 56). Desenvolvimento físico e motor da criança (Lester 2006, 43); 

- Ajuda no desenvolvimento cognitivo, assim como na capacidade de resolução de problemas, 

através de actividades que proporcionam risco (Lester et al. 2006, 43); 
- Um estudo realizado com 337 crianças, com idade média de 9 anos, demonstrou que a natureza 

ajudava na resolução do problema do stress. A presença de elementos naturais levavam a uma 

redução significativa dos efeitos do stress (Bird 2007, 80). Já Ulrich’s (1984,1993) demonstra a 
importância que os elementos naturais e o seu valor estético têm no bem estar emocional e 
consequentemente na redução do stress. Ajuda na redução de pensamentos negativos e 

consequentemente na ansiedade (Frumkin 2001, Bingley and Milligan 2004, Douglas 2005, Lester   
et al. 2006, 39 e 43); 

- Ajuda as crianças com o síndrome do défice de atenção, devendo por isso ser privilegiado o 

tempo de contacto que estas têm com o meio natural, assim como a criação de caminhos mais 
verdes e espaços com vista para o meio envolvente natural. “Children undertaking outdoor 
activities in nature appear to improve symptoms of ADHD by 30% compared to urban outdoor 

activities and three fold compared to the indoor environment.” Isto é uma situação importante a 
considerar, uma vez que muitas crianças dos nossos dias apresentam problemas de saúde 
mental, o que tem levado a um aumento constante do uso de medicação na infância (Bird 2007, 

12). Um estudo realizado mostrou que se as crianças brincassem num local com elementos 
naturais os sintomas da doença decresciam consideravelmente (Bird 2007, 75).  
Segundo Taylor et al. (2001), as crianças com défice de atenção melhoram em contacto com 

elementos naturais: depois do contacto com espaços exteriores verdes as crianças conseguem 
concentrar-se mais e estão mais focadas (Lester et al. 2006, 40); 

- Os baixos resultados escolares encontram-se associados a comportamentos impulsivos, à falta de 

concentração e de autodisciplina. Como acima demonstrado a natureza tem um papel 
fundamental na melhoria destas capacidades, assumindo assim um papel importante na luta 
contra o crime e contra o insucesso escolar (Bird 2007, 10); 

- A vegetação natural e outros elementos naturais permitem criar zonas de jogo mais específicas 
para determinadas actividades, reduzindo assim a confusão que surge nas grandes áreas de 
jogo, que geralmente levam a comportamentos de bullying que surgem na sequência de uma 

grande aglomeração onde nem todos podem brincar no mesmo espaço. Estas zonas mais 
pequenas permitem ainda desenvolver actividades que requerem maior concentração e onde as 
crianças acabam por poder socializar e cooperar em actividades de grupo (Bird 2007, 11). Um 

estudo demonstra que quando as crianças brincam num ambiente dominado por estruturas de 
equipamentos acabam por estabelecer hierarquia social através da competência física. Os casos 
de bullying diminuem quando as crianças podem interagir com a natureza e onde o espaço de 

brincadeira é interactivo, atraente e que permita a exploração. Mau comportamento surge onde o 
espaço é grande e aborrecido (Bird 2007, 61). Diversos estudos defendem que a natureza pode 
reduzir comportamentos agressivos, provavelmente pelo papel que interpreta na redução da 

irritabilidade e pela sua qualidade de melhorar a capacidade de atenção (Bird 2007, 13). 
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Refere-se ainda o caso do recreio natural, forest kindergartens ou forest schools : 22

“In FNS, children spend anywhere from a half day to a full day outdoors in local woodlands and green spaces, in 

various urban and near-urban parks, natural spaces adjacent to or on school grounds, or natural playgrounds and 

outdoor classrooms.”  

(Andrachuk et al. 2014, 12) 

O conceito surge por volta de 1950, em países como a Dinamarca e a Suíça. Consiste num tipo de 
educação no exterior, que permite à criança o contacto directo com a natureza. Este contacto 

proporciona diferentes tipos de actividades, onde estão presentes factores decisivos para o 
desenvolvimento da criança como o risco e o confronto. São respeitados os diferentes tempos e 
ritmos de aprendizagem de cada indivíduo, que com diferentes interesses, descobrem as mais 

diversas respostas, num processo de acção-reacção, que só é possível encontrar na natureza. O 
excesso de protecção que tanto baliza os limites de desenvolvimento da criança impossibilita que ela 
desenvolva as características de autorregulação e de autocontrole decorrentes do errar-aprender. O 

tipo de aprendizagem, em consonância com o meio ambiente, quebra com o estereótipo de educação 
prestada em sala de aula e acredita que é na natureza e nos seus processos naturais que a criança 
vai aprender a lidar com a envolvente e a ganhar capacidade de resposta a conflitos futuros. Sendo 

por isso este tipo de educação privilegiado no norte da Europa, uma vez que tem todas as condições 
essenciais ao desenvolvimento físico, emocional, social, mental e cognitivo da criança. Neste tipo de 
playground as actividades são intermináveis para a criança (Andrachuk et al. 2014). Surgem também 

na Alemanha por volta de 1960 e variações do modelo chegam ao Reino Unido, Japão, Canadá e 
Estados Unidos (Moore 2014, 9). Também em Portugal surgiu o interesse nos últimos anos, como 
mais à frente será explicado.  

Segundo Andrachuk et al. (2014, 16), autores como O’Brien & Murray (2007), Russel et al. (2013) e 
Atchlet, Strayer & Atchley (2013) referem os aspectos positivos do recreio natural: 

• Me lhora a con f iança , capac idades soc ia is , 
comunicação, motivação e concentração; 

• Melhores capacidades físicas e motoras; 

• Formação positiva do indivíduo e da comunidade; 
• Preocupação ecológica e comportamentos ambientais 

sustentáveis, assim como aumento do conhecimento 

ambiental e maior frequência de vivências naturais 
entre as famílias; 

• Garantia de risco saudável e seguro e aumento da 

criatividade e resiliência; 
• Melhoria dos resultados académicos e autorregulação; 
• Reduz o stress e aumenta a paciência, autodisciplina, 

capacidade de atenção e recuperação da fatiga mental; 
• Eleva o nível das capacidades cognitivas; 

 https://www.youtube.com/watch?v=Jkiij9dJfcw22
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Figura 1.4.3 - O recreio natural, forest 
kindergartens ou forest schools



1.5. A criança, a tecnologia e o espaço exterior de recreio 

“In general, technology can be good for children’s cognitive development if it is used judiciously, but if used in a 

non-judicious fashion, it will shape the brain in a negative way.”              (Frost et al. 2012, 373) 

Nos últimos anos a tecnologia tem influenciado em muito a vida das crianças, que passam cada vez 
mais horas sentadas no interior de casa a jogar computador, ou em qualquer outro aparelho que os 
ligue a um mundo online ou virtual. Apesar de cada vez mais os pais serem alertados para os perigos 

que esta situação acarreta na saúde física e psicológica dos seus filhos, muitos sentem-se mais 
seguros quando estes não se encontram no exterior: “is filling this void, creating an environment 
where children hardly need to go outdoors at all”. Um dos maiores problemas apontados a este 

mundo virtual é o de fornecerem uma resposta imediata, que não necessita de interpretação e que 
reduz a capacidade de imaginação e criatividade da criança: “… negate the need for children to invent 
their own fantasy within the real playground.” Também a sua característica de dependência é 

apontada: “…an incredibly seductive narcotic for many children”  (Dudek 2005, 154-160). 
Pesquisas têm sido realizadas no sentido de perceber os efeitos que as novas tecnologias têm tido 
na criança: Dorothy e Jerome Singer (2005) verificaram que a violência presente em muita tecnologia 

da actualidade, especialmente nos jogos electrónicos, incentiva a um comportamento agressivo, 
sendo por isso um problema real. Por outro lado, afirmam que esta tem aspectos positivos: pode 
aumentar a criatividade, a imaginação e a empatia. Ou seja, com a orientação devida e com o suporte 

adequado de pais e professores, o seu uso pode estimular a aprendizagem e o interesse de aprender 
na criança (Frost 2012, 372-373). 

“New kinds of toys do not necessarily displace older ones so much as add to the range of play options available.”  
(Goldstein 2012, 31) 

Novos playgrounds tecnológicos têm surgido, como é o caso dos ‘Smart Playgrounds’ propostos pela 
Kompan  ou pela Biba . Estes incluem tecnologia na sua concepção como forma de atrair as 23 24

crianças a brincar mais no exterior e são pensados para desenvolver as capacidades de todas as 

criança a nível físico, cognitivo, mental e social. 
Promovem ainda a imaginação e a criatividade, e tentam responder a problemas como o 
sedentarismo e a obesidade, motivo pelo qual utilizam o mundo virtual para criar interação física com 

o mundo real. As evoluções feitas neste âmbito têm sido muitas e vão desde as mais simples, como 
criar espaços exteriores de recreio que incorporem sons, às mais complexas, com apps que criam 
jogos que se desenrolam no próprio espaço de recreio para o qual foram criadas. 

“Technological advances in recent years have enhanced possibilities for children with disabilities to be able to 

communicate, participate, and play with peers.”       

  (Frost 2012, 345) 

 https://www.youtube.com/watch?v=tamNofaykdk&frags=pl%2Cwn23

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=165&v=fMNsgmWx31w24
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A evolução da tecnologia tem permitido a criação de diversas oportunidades associadas ao brincar 
que anteriormente não existiam: a tecnologia assistida é um importante exemplo na inclusão e 
integração de crianças com deficiências físicas e mentais, uma vez que permite criar oportunidades 

de brincar acessíveis para todos (Parette & Murdick 1998, Raver 2009, Frost et al. 2012, 346 e 373); 
para deficiências físicas existem equipamentos que ajudam estas crianças a participar na brincadeira 
(Kronrief 2007, Goldstein 2012, 29). 

Day Park, Staton Avenue, EUA, é um smart playground feito pela Biba , para crianças dos 3 aos 9 25

anos. O objectivo é o de atrair as crianças a brincar mais tempo no exterior e mais intensivamente. 
Para isso, os educadores só têm de se dirigir a um recreio Biba, fazer o download gratuito da 

aplicação e seleccionar a actividade que a criança deseja fazer. Depois a aplicação funciona por si 
mesma e dá tarefas à criança segundo o estilo de actividade que foi pré-seleccionado. Consoante as 
tarefas vão sendo concluídas, surgem novas opções de jogos virtuais, que ocupam 20% do tempo 

que a criança gasta no recreio. Os restantes 80% são utilizados na prática da actividade física.  26

A tecnologia quebrou barreiras, abriu novas portas e com toda a inovação que criou, surgiu também o 
interesse por parte dos seus utilizadores - a destacar o das crianças, que encontraram na tecnologia 

um refúgio para os seus problemas (cidades sem espaço para brincar, falta de liberdade e de tempo, 
excessivo controlo por parte dos educadores). 
No âmbito desta dissertação destaca-se o papel que a tecnologia interpreta na integração e inclusão 

de todas as crianças. No que diz respeito ao momento de brincar nos espaços exteriores de recreio é 
uma mais valia na criação de espaços apropriados para todos. É necessária a sua correcta 
adequação aos espaços de recreio, adaptando-os a uma nova realidade e respondendo às 

necessidades das crianças do presente. 

 http://bibaventures.com25

 https://vimeo.com/140392219, 26
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Figura 1.5.1 - Smart Playground, Day Park, Staton Avenue, EUA



1.6. Recreio escolar: um espaço inclusivo 

“Os Estados Partes reconhecem à criança mental e fisicamente deficiente o direito a uma vida plena e decente 

em condições que garantam a sua dignidade, favoreçam a sua autonomia e facilitem a sua participação activa na 

vida da comunidade.”               

(UNICEF 1989, artigo 23) 

As crianças podem ter deficiências físicas, intelectuais ou emocionais, mas todas elas têm 

capacidade para brincar (Frost et al. 2012, 350), se ao seu dispor tiverem condições que lhes 
permitam fazer parte dessas brincadeiras, como foi demonstrado por Maria Montessori no capítulo 
anterior. 

Frost (2012, 341) considera que os recreios devem ter elementos adaptados ao brincar inclusivo  
disponíveis em níveis distintos. Deve ser garantida a existência de percursos acessíveis, rampas ou 
outros mecanismos que permitam o acesso a estes níveis e a inclusão de crianças com deficiências 

no momento de brincar. 

“Designing play environments that include children with disabilities is a challenge for playground developers.”  

(Frost 2012, 339) 

Dado que os países se tornam cada vez mais em espaços de diversidade cultural, por motivos de 

migração ou razões económicas, é essencial que o espaço exterior de recreio se assuma como um 
espaço multicultural, para crianças de diferentes culturas. A cultura em que a criança cresce molda a 
sua forma de brincar, segundo os diferentes valores, costumes, crenças e práticas que desenvolve 

através das condições económicas e do ambiente no qual cresce (Frost et al. 2012, 215-238). Assim, 
e com o objectivo de ser um espaço inclusivo, é importante que o recreio escolar suporte as 
diferentes culturas existentes na comunidade. 

Para além disso, também as diferenças de género são importantes no momento de brincar e também 
elas são influenciadas pela cultura. Um estudo realizado com crianças de vinte meses, tentou 
comparar as diferenças existentes entre França e os Estados Unidos. As conclusões permitem 

afirmar que as crianças francesas investiam mais no jogo exploratório, enquanto as outras no jogo 
simbólico. Foi ainda possível observar que os rapazes faziam mais jogos exploratórios, enquanto as 

raparigas apostavam no jogo simbólico. Também o comportamento das mães diferenciava de acordo 
com o sexo dos filhos: enquanto as raparigas recebiam mais afectos fisicamente, os rapazes apenas 
os recebiam verbalmente (Golstein 2012, 33-35). 

O espaço natural é apontado como a solução que permite reunir toda a comunidade, uma vez que 
tem todas as condições essenciais, independentemente da idade, do sexo, da cultura, da condição 
socioeconómica, de deficiências físicas ou mentais, para o desenvolvimento adequado de todas as 

crianças através da interacção e exploração do ambiente e do jogo natural  (Moore 2014, 19).  
Compete ao responsável pelo planeamento e concepção do recreio escolar aceitar o desafio, não se 
esquecendo que a sua proposta apenas poderá ser considerada como terminada com sucesso 

quando nela incluir todas as crianças, assim como todas as suas necessidades. 
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2. ESPAÇOS EXTERIORES DE RECREIO 

 



2.1. Princípios orientadores 

Apresentam-se os princípios orientadores a ter em consideração que, segundo Noren-Bjorn (1982) e 

Lester (2006), asseguram um espaço exterior de recreio de boa qualidade e funcionalidade:  

Tempo: deve ser assegurada uma longa duração do acto de brincar. O espaço deve permitir que o 

jogo possa ser interrompido e recomeçado, permitindo que a criança decida o início e o fim da 
brincadeira; 

Desenvolvimento: o espaço deve respeitar as características de cada criança, permitindo que esta 
escolha a actividade que quer realizar consoante o seu próprio nível de desenvolvimento. Deve ainda 
permitir que a criança tenha à sua disponibilidade uma vasta opção de materiais, podendo escolher 

os que se ajustam às suas necessidades. Desta forma poderá viver novas experiências e desafios.  O 
espaço deve assim permitir a oportunidade contínua de novos acontecimentos que se adaptam à 
evolução e desenvolvimento da criança; 

Interacção Social: a criança deve ter a possibilidade de escolher entre momentos de privacidade ou 
de interacção, para brincar em conjunto ou sozinha. O ambiente deve estar preparado para a partilha 

e cooperação, onde as crianças de diferentes idade e origens se desenvolvem em conjunto e 
respeitam a diversidade existente. Deve ainda criar possibilidades para a criança negociar, cooperar e 
resolver conflitos, mas também deve respeitar a individualidade de cada criança. Por vezes as 

crianças podem sentir necessidade de momentos mais sossegados, de autoconstrução e reflexão, 
sendo por isso e segundo Wilson (2001) necessários espaços para o silêncio e para o isolamento; 

Controlo: deve ser permitida à criança a oportunidade de controlar o espaço, através da exploração, 
experimentação, destruição e reconstrução. A criança tem poder de decisão e acaba por ser  
responsabilizada pelo espaço durante este processo. Segundo Wilson (2001) é positivo para estas 

quando têm o controlo em actividades que podem levar a alterações no espaço; 

Diversidade: deve existir uma diversidade de experiências tanto sensoriais como emocionais, de 

cheiros, texturas, sons, pesos. Com diferentes tipos de superfícies, pavimentos e com diversas 
texturas, consegue-se criar uma maior variedade no espaço. Um espaço com uma grande 
diversidade de áreas para explorar e de desafios para ultrapassar, potencia o desenvolvimento 

adequado. Wilson (2001) afirma que um bom recreio escolar é construído com diversidade e 
complexidade; 

Movimento: a liberdade de movimentos é essencial, tanto a que surge da própria expressão corporal 
- correr, saltar, baloiçar, girar - como os que estão relacionados com a liberdade de circulação no 
próprio espaço - de ir até onde se quiser no ambiente criado. Para Wilson (2001) devem ser 

asseguradas as oportunidades para uma exploração activa. Segundo Veitch et al. (2005) o tempo 
passado no exterior é importante para a criança praticar actividade física: entre as crianças do 1º ciclo 
do ensino básico brincar livremente e activamente no exterior é o maior contributo para a actividade 

física das crianças. “balancing, chasing, climbing, crawling, dodging, hanging, hopping, jumping, 
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leaping, rocking, rolling, running, sliding, spinning, squirming, swinging, tumbling, twirling, twisting 
were all part of children’s movements in a natural playground” (Moore and Wong 1997, 90); 

Identidade: onde a linguagem e a cultura da criança são respeitados e suportados pela actividade de 
brincar. A criança pode desenvolver as suas próprias ideias ao brincar, levando a um desenvolvimento 
da autoestima e da confiança; 

  
Ligação à realidade: um espaço que ajuda a criança a melhorar a sua percepção de realidade e do 
mundo, onde aprende ao ver como a sociedade age. Onde entendem a oportunidade de se juntar a 

esta e de assumir um papel de responsabilidade na comunidade; 

Liberdade de escolha: permitir à criança a escolha do quando, como, onde e com quem no 

momento de brincar; 

Diálogo e Interacção: onde as crianças e os adultos podem interagir e dialogar. A exploração e a 

descoberta do mundo acontece em conjunto, enquanto partilham experiências; 

Escala: é um factor muito importante na medida em que tanto objectos ou equipamentos 

representados a escalas mais pequenas ou maiores permitem aumentar as possibilidades no 
momento de brincar. Objectos da vida real como animais ou até mesmo barcos e comboios, 
representados em escala pequena, permitem à criança aumentar a sua imaginação e sentir-se mais 

confiantes ao mesmo tempo que descobre novas informações. Escalas grandes trazem geralmente 
um sentimento de fascínio, assim como de respeito (Frost 2012, 309). Imagine-se o caso de um 
dinossauro: o sentimento provocado na criança deste elemento em escala pequena ou em escala 

grande é claramente muito diferente. A pequena permite à criança brincar com um animal poderoso 
melhorando por isso a sua confiança. O mesmo elemento a uma escala grande pode intimidar a 
criança, numa experiência que mistura sentimentos de admiração e respeito por toda a informação 

espacial e real que pode aprender. A escala é determinante para o espaço de brincar e como 
Montessori afirmou é essencial que um espaço destinado à criança tenha uma escala adequada ao 
seu tamanho para que esta possa fazer um uso livre e autónomo dos elementos que aqui se 

encontram e se destinam à sua aprendizagem; 

Acessibilidade: garantir o acesso a todos os elementos no espaço de recreio é essencial para a 

inclusão de todas as crianças. Deve ser garantida a segurança e a fluidez na circulação (Frost 2012); 

Segurança: tem de ser garantida no espaço desenhado, especialmente quando se fala em espaços 

destinados a crianças. Equipamentos e materiais têm de garantir a segurança dos utilizadores. As 
plantas devem seguir tabelas de segurança apontadas por Moore (2014) (Dudek 2005, Frost 2012); 

Desafio, Risco e Confronto: os ambientes desenhados para crianças devem garantir um desafio 
mínimo que estimule e desenvolva as capacidades da criança (Herrington et al., Moore 2014) Já os 
especialistas Peter Gray e Carlos Neto o defendem, como demonstrado anteriormente; 
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Elementos Naturais: Wilson (2001) alerta para a importância do ambiente natural, para a criação e 
preservação de zonas naturais. Hart (1979) demonstrou que as crianças davam bastante importância 
aos elementos naturais: lagos, com sapos e outros animais, troncos, montes de areia e locais que 

funcionassem como esconderijo e vigia; 

Mutabilidade: Como anteriormente demonstrado, o espaço deve oferecer o máximo de 

oportunidades possíveis, por exemplo, as alterações provocadas por elementos naturais ao longo das 
estações do ano são enriquecedores através das mudanças de cor, cheiro e textura do ambiente, 
introduzindo novas e diversas possibilidades de brincar (Moore 2014); 

Visibilidade: utilizando os conceitos da teoria da ‘vista e refúgio’ de Jay Appleton (1919) são 
necessários espaços onde se possa ver sem se ser visto, garantido a sensação de segurança e a 

não exposição em demasia. Segundo um estudo realizado por Kirby’s (1989) em recreios escolares 
dos EUA, descobriu que as crianças passavam mais de metade do seu tempo em pequenos refúgios 
existentes; um quarto do tempo numa toca debaixo de árvores e arbustos e o restante em duas 

plataformas elevadas que usavam como ponto de vigia (Nabhan and Trimble 1994); 

Legibilidade: deve ser um espaço de fácil percepção, com leitura clara e simples de relembrar. Deve 

ser fácil de encontrar um caminho, incluindo o caminho que permita voltar ao ponto inicial (Kaplan 
and Kaplan 1989); 

Estética: segundo Cohen (1994) e Adams (1991) o contacto com a natureza é importante e leva ao 
desenvolvimento de valores estéticos. Gullone (2000) afirma que há uma relação entre o que 
achamos esteticamente bonito com o que assegura a sobrevivência das espécies; 

Mistério: o espaço deve criar um certo mistério de forma a manter o interesse da criança, nem tudo 
deve ser logo à partida revelado, ou seja certas partes do espaço só se devem revelar com o avançar 

do percurso (Kaplan and Kaplan 1989, Cullen’s 1961); 

Complexidade: o nível de complexidade deverá ser médio, evitando os extremos que deixam as 

crianças desconfortáveis. A complexidade deverá criar a oportunidade de múltiplas actividades que 
levem à exploração (Kaplan and Kaplan 1989) alimentando a imaginação da criança; 

Coerência: “Coherence is enhanced by anything that helps organise the patterns of brightness, size, 
texture in the scene into a few major units” (Kaplan and Kaplan 1989, 54) Significa assim, que o 
espaço deve apresentar a mesma linguagem e deve existir uma conexão entre todas as suas partes;  

Independência: Segundo Cornell et al (2001) e Rissotto e Tonucci (2002) a independência de 
mobilidade na criança é essencial para que esta adquira uma noção espacial apropriada. Quando a 

criança tem oportunidade à liberdade de escolha e acesso a actividades autodirigidas acaba por 
desenvolver estratégias que criam a sua ideia de lugar. Estas estratégias tornam-se cada vez mais 
eficazes com o uso que a criança faz delas e surgem da necessidade de resposta imediata que a 

vivência das experiências cria e que não poderia ser ensinado de outra maneira (Cornell et al 2001). 
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2.2. Processo participativo: benefícios 

“A criança tem direito à liberdade de expressão. Este direito compreende a liberdade de procurar, receber e 

expandir informações e ideias de toda a espécie, sem considerações de fronteiras, sob forma oral, escrita, 

impressa ou artística ou por qualquer outro meio à escolha da criança.” 

(UNICEF 1989, artigo 13) 

O direito que a criança tem à liberdade de expressar a sua opinião está contemplado na convenção 

sobre os direitos da criança. Hart (1979) refere a importância de perceber como as crianças 
experienciam o lugar, ou seja, a sua noção, conhecimento, valor, sentimento e uso do próprio espaço. 
Acreditava que o processo de responsabilização da criança deveria acontecer gradualmente e para 

isso, teria de existir um envolvimento crescente desta com a sociedade e com os processos de 
cidadania. “Children need to be involved in meaningful projects with adults. It is unrealistic to expect 
them suddenly to become responsible, participating adult citizens at the age of 16, 18, or 21 without 

prior exposure to the skills and responsibilities involved.” Utiliza a escada de Arnstein (1969), para 
representar as suas novas categorias de participação da criança, em oito níveis, onde os três 
primeiros representam formas enganadoras de envolvimento, onde na verdade a criança não 

participa: 1- “Manipulation”; 2- “Decoration”; 3- “Tokenism”; 4- “Assigned but informed”; 5- “Consulted 
and informed”; 6- “Adult-iniciated, shared decisions with children”; 7- “Child-iniciated and directed”; 8- 
“Child-initiated, shared decisions with adults”. Na sua opinião e para que a participação da criança 

ocorra, esta tem de perceber as intenções do projecto, saber quem tomou as decisões quanto ao seu 
envolvimento e porquê, ter um papel significativo e não decorativo, voluntariar-se para o projecto 
depois de o ter percebido na íntegra. Defende que se o adulto demonstrar interesse na opinião desta, 

a criança terá um entusiasmo grande em participar nas actividades que lhe propõem. Reconhece que 
o maior medo que os adultos têm na sua participação consiste em obter informação imprecisa: 
acreditam que as crianças têm opiniões frágeis e susceptíveis a influências. No entanto, Hart defende 

que as crianças têm capacidade de comunicar informações precisas, quando estas são relevantes 
para si e dadas espontaneamente. Para Hart, o papel enquanto adultos passa por facilitar a 
participação da criança. O medo de muitos adultos significa apenas que é necessário ser-se sensível 

ao desenvolvimento destas e ser-se capaz de encontrar métodos que maximizem e que tornem mais 
fácil e confortável a sua capacidade de comunicar. Quando o fizermos só teremos a beneficiar com 

isso: primeiramente os indivíduos da sociedade tornam-se mais competentes e confiantes, o que 
mais tarde leva a uma melhor organização e funcionamento da comunidade em si. O envolvimento 
das crianças nos processos da comunidade faz com que a sua noção de responsabilidade aumente, 

assim como a sua sensibilidade para a manutenção e a protecção dos produtos que saiam da sua 
participação. Para além disso, ao dar à criança o direito a fazer-se ouvir na sociedade, desenvolve-se 
também o seu papel de ouvir e lidar com os outros, o que leva ao desenvolvimento de importantes 

capacidades sociais como a cooperação. Já Piaget tinha demonstrado que a cooperação e o respeito 
mútuo são capacidades essenciais para o desenvolvimento da autonomia na criança. Assim, o 
envolvimento desta num papel activo na sociedade é importante, não só para criar jovens 

responsáveis, cooperativos e respeitosos, mas também autónomos e psicologicamente saudáveis. 
Fazer com que as gerações mais novas e as mais velhas colaborem produtivamente entre si é 
melhorar a sociedade democrática (Hart 1992). 
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“There is an increasing interest in listening to children and the importance of children’s participation when making 

important decisions about their lives.”  

(Clark 2005, 1) 

Alison Clark, investigadora do Institute of Education da Universidade de Londres, inspirada por Hart 
debruçou-se sobre esta temática e quis descobrir mais acerca das ideias e opiniões das crianças 
sobre o ambiente que as rodeia. Percebeu que estas constroem o significado para o espaço de 

acordo com acontecimentos, pessoas, objectos, actividades, rotinas e até do acesso que têm ao 
mesmo: 

“During a child-led tour the children stop at a door and look in. Researcher: What’s this room? 

Clare: It’s the Parents’ Room – where people have their leaving parties. Researcher: Can we go 
in here? Clare: Yep, we can go in there.” 

Clark reparou ainda que as crianças tinham uma maior capacidade de falar sobre os espaços quando 

se encontravam nestes. Para além disso davam maior importância aos locais onde havia maior 
interacção social: aqueles que podiam partilhar com os adultos e com todas as crianças 
independentemente da sua idade. Espaços privados onde lhes fosse permitido regular a interação 

social foram também considerados importantes, como túneis ou cantos mais afastados do controlo 
dos adultos (Clark 2005, 6-10). 
A opinião da criança é essencial para que seja possível entender como e de que forma estas vêem o 

seu próprio mundo físico - forma essa que será bastante diferente da percepção do adulto, que tem 
noções de escala e proporção diferentes da criança.“(…) adults and children have very different 
perceptions of architectural space.” Esta opinião é especialmente importante quando se fala de 

espaços que as acompanham durante a maior parte do seu dia e ao longo de vários anos (Clark, 
Koralek and Mitchell 2005, 1,115). Exemplo disso é o próprio espaço exterior de recreio escolar. Com 
a participação da criança no processo arquitectónico é possível de conceber espaços para a infância 

muito mais apropriados.  
Acreditando que apenas é possível de perceber as necessidades reais dos mais novos através do 
seu próprio testemunho, Clark criou um método de abordagem, que facilitasse o entendimento das 

suas ideias, designado The Mosaic Approach. Este permite comunicar com as crianças mais 
facilmente e perceber quais as suas verdadeiras necessidades diárias, levando assim à solução 
arquitectónica que lhes dará a resposta mais adequada (Dudek 2005, vii). O método surge de um 

estudo realizado entre Janeiro de 1999 e Junho 2000, que tinha como objectivo encontrar 
metodologias que, combinadas com o conceito de dar voz às crianças, valorizassem os pontos fortes 
destas, aproveitassem a sua criatividade, envolvimento físico com o seu mundo e expressassem o 

seu entender e opinião, ou seja, metodologias que interpretassem “hundred languages of children” 
como Malaguzzi defendia. O estudo foi influenciado pelas pré-escolas de Reggio Emilia, que seguiam 
as ideias de Malaguzzi. Aqui a arquitectura tanto das escolas como da cidade é amiga da criança, 

sendo exemplo de uma abordagem integrada no acto de projectar: “The interior architectural 
environments of the Reggio Emilia pre-schools must, by definition, allow for flexible remodelling 
prompted by the activities and ideas of the children.” Para além disso, os coordenadores 

pedagógicos, professores e pais também se reúnem e dialogam com os arquitectos. Aqui assume-se 
que o desenvolvimento saudável e a vida da cidade depende do bem estar e criatividade dos mais 
jovens. As pré-escolas de Reggio Emilia são um bom exemplo, as crianças participam e estão 

37 | Espaços Exteriores de Recreio



activamente envolvidas nos processos de planeamento, e ajudam a perceber o impacto do papel que 
estas podem ter no processo arquitectónico. De forma a agrupar todo o tipo de informação possível, 
que integrasse todas as capacidades e interesses das crianças, The Mosaic Approach é um conjunto 

de diferentes métodos que participam em conjunto para o objectivo final: entender a opinião da 
criança. É composto por: observação - descrevendo o progresso das crianças ao longo do dia; 
conferência com as crianças - realização de uma pequena entrevista realizada individualmente ou a 

um grupo de crianças; uso de câmaras - pedir às crianças para tirarem fotografias de “coisas 
importantes”; visitas - realizar uma visita guiada por uma criança; mapas - representação do local 
através de fotografias e desenhos realizados pelas crianças; entrevistas - reuniões informais com 

pais, educadores e funcionários. A observação é descrita como uma parte importante do ouvir, mas 
ainda assenta na perspectiva da visão do próprio adulto. A conferência deve ser conduzida de forma 
a permitir às crianças adicionar informações que considerem importantes. As câmaras oferecem uma 

nova oportunidade à criança para comunicar assuntos mais elaborados, como por exemplo, a sua 
opinião de contexto e de espaço. As visitas requerem o uso de câmaras e de gravadores de áudio, 
para que a criança faça um resumo do que considera mais importante durante a visita. Os mapas 

ajudam a resumir a informação recolhida e a discutir ideias com um grupo maior de crianças que não 
estiveram directamente envolvidas na visita guiada. As entrevistas com os pais, educadores e 
funcionários permitem uma compreensão mais detalhada (Clark, Koralek and Mitchell 2005, 3-6,116). 

The Mosaic Approach é assim uma boa opção para tentar perceber a criança, valorizando as suas 
ideias, experiências e opiniões acerca dos detalhes dos espaços do seu dia-a-dia. Nega-se assim a 
ideia de que é necessário simplificar a abordagem quando falamos com crianças: apenas é 

necessário pensar de forma diferente e ser-se flexível, como já Hart havia defendido. A decisão de 
ouvir é um desafio para quem desenha os espaços infantis, no entanto, oferece recompensas 
significativas para os arquitectos que estiverem dispostos a fazê-lo (Clark 2005, 10-12). 

A escola é um dos espaços que maior importância tem para o desenvolvimento das crianças, visto 
que é neste espaço que estas passam a maior parte do seu tempo durante os anos da sua formação. 
“For the large majority of children today, one part of the built environment in particular shapes their 

experience of the world, that is the school”. Assim, torna-se importante o diálogo entre crianças e 
adultos, porque ajuda a entender e clarificar as diferentes percepções deste espaço arquitectónico, 
levando desta forma a uma melhor proposta. Apesar da importância da participação dos mais novos 

no processo arquitectónico, hoje em dia os espaços a eles destinados são maioritariamente 
projectados segundo o ponto de vista do adulto exclusivamente: “all of the spaces used and inhabited 
by children today are still designed, made and managed by adults.” (Koralek and Mitchell 2005, 115) 

Ballifield Primary School, em Sheffield, é um exemplo de escola onde uma equipa de arquitectos 
trabalhou o tema “Classroom of the Future”, com as crianças ali presentes. A equipa fez projectos de 

pequena escala com os quais as crianças podiam interagir fisicamente, alterando e reinterpretando 
tanto o ambiente interior como o exterior (playground). Os arquitectos planearam formas para que as 
crianças pudessem participar: podiam redecorar as paredes e tectos com azulejos cerâmicos 

personalizados e construir bancos largos de terra, cimento ou de palha, para o recreio. Dar a 
oportunidade de participação às crianças traz aspectos positivos já bem documentados e descritos 
por Hart (1992), Trafford (1997) e Adams & Ingham (1998). Ao serem incentivados para um 

pensamento crítico sobre a organização e arquitectura do espaço que os envolve é também 
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estimulado o seu processo de aprendizagem. Para além disso, o envolvimento das crianças no 
projecto faz com que tenham maior responsabilidade e cuidados com o equipamento/espaço, 
desincentivando o vandalismo, negligência e custos de reparação futuros. Este tipo de envolvimento 

oferece às crianças que têm a oportunidade de participar nestes processos, que sejam não só 
responsabilizadas como beneficiadas através de uma maior autoestima e confiança nas suas 
capacidades. Apesar de todos os motivos e casos de sucesso acima citados, que são a excepção e 

não a regra, existe ainda uma grande distância entre os arquitectos e as crianças (Koralek and 
Mitchell 2005, 126-129). 

Na generalidade em Portugal, as crianças não estão envolvidas no processo de construção dos 
espaços a elas destinados: “os parques infantis são escolhidos por catálogo, não são feitos com os 
atores, que são as crianças, não há projectos educativos para fazer o espaço de jogo, não há 

participação.”   1

No âmbito desta dissertação, procura-se alertar para a importância que as crianças têm no 
planeamento do espaço exterior de recreio, sendo elas os intervenientes mais competentes para 

destacar os desafios reais. É importante o seu diálogo com os arquitectos destes espaços, na medida 
em que são elas que são capazes de comunicar as suas verdadeiras necessidades. Para isso 
compete-nos facilitar as formas de comunicação com estas, utilizando novas técnicas, mais 

interactivas e capazes de chegar até ao seu mundo, como as que acima foram explicitadas. É 
importante a alteração de comportamento no sentido de permitir que os principais actores dos 
espaços infantis, as crianças, passem a ter um papel activo na sua concepção. 

 

“As a society, we are shamefully ignorant of the positive impact that architecture and the design of cities can have 

on our lives. We need to make far-reaching changes in our approach to the built environment, and should be 

prepared to legislate for them. Education is one important component in remedying the situation, and a new 

system of participatory planning is essential.” 

(Koralek and Mitchell 2005, 118) 

 Carlos Neto, 2015, em  http://inclusaoaquilino.blogspot.com/2015/07/estamos-criar-criancas-totos-de-uma.html1
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2.3. Temas, elementos construídos e valores 

“One of the few remaining opportunities for children to ‘play out’ at regular intervals is through school play-time” 

(Lester et al. 2006, 66) 

O recreio escolar é uma das poucas ocasiões onde a criança ainda pode brincar em segurança, ao 
mesmo tempo que comanda as suas relações sociais, com pouco controlo por parte do adulto. 
Segundo Wilson (2001) o recreio escolar é o primeiro espaço público com o qual as crianças criam 

uma relação mais íntima. Sebba e Churchman (1986) defendem que este oferece a oportunidade de 
brincar, a liberdade de movimentos, a promoção de relações sociais informais, assim como o contacto 
com elementos naturais (Lester et al. 2006, 67). 

A importância do espaço exterior de recreio é algo indiscutível no campo do desenvolvimento infantil 
e o seu desenho apropriado assume, por essa razão, um papel de elevada importância para a vida da 
criança. A concepção destes espaços deve ter por base dois princípios fundamentais: o entendimento 

da influência que o acto de brincar desempenha na vida da criança, como referido nos capítulos 
anteriores; as qualidades espaciais que estes espaços devem oferecer de forma a garantir o 
desenvolvimento adequado da criança.  

O espaço deve permitir todas as formas de brincadeira para que o desenvolvimento adequado da 
criança ocorra através da prática do brincar, com o apoio de diversos tipos de equipamento e de 
identificação de zonas distintas. “To develop their powers of imagination and their creativity, children 

will need easy access to a wide range of diverse activities, with plenty of well-organized space to allow 
them scope and room for play” (Sanoff 2016, 85-86). O local onde a criança brinca afecta 
directamente a qualidade do brincar. Quanto mais complexa e variada for a área para brincar mais a 

criança a vai preferir. Uma zona de jogo que possa ser alterada e modificada dá mais oportunidades à 
aprendizagem (Fjortoft I and Sageie J 2000, Bird 2007, 58). O ambiente deve proporcionar à criança 
as suas próprias noções de espaço, de posição e de distância. Segundo Sanoff (2016, 42), espaço é 

definido como a relação existente entre distância, direcção e tempo com objectos, pessoas e lugares. 
Estes conceitos devem ser transmitidos à criança através de uma apropriada organização espacial. A 
facilidade de circulação que deverá existir entre o interior e o exterior é também um factor importante 

a considerar. O espaço interior e o espaço exterior devem seguir os mesmo princípios na sua 
concepção. “An important design issue is the proximity between indoor and outdoor spaces to 
encourage a free flow of children and activities depending on climate and weather” (Sanoff 2016, 

85-86). 
Existem diferentes tipos de brincadeira, por isso devem existir diferentes zonas dedicadas a cada tipo 
de actividade: momentos de silêncio ou privacidade e momentos de convívio e interacção requerem 

necessidades distintas, como diferentes tipos de equipamento ou de arranjo espacial. Assim, devem 
ser criadas zonas de jogos, às quais estão destinadas tipos de brincadeira e correspondentes 
equipamentos e materiais. Deve ser possível de distinguir visualmente e funcionalmente as diferentes 

áreas de jogo, através de, por exemplo, alterações do material do pavimento ou da sua própria 
textura. Estas diferentes zonas devem estar organizadas de forma a permitir a circulação fácil no seu 

interior e de zona para zona. Também podem estar organizadas de acordo com a dificuldade do 
equipamento de brincar. Zonas como jardins ou zonas que tenham animais requerem limites 
espaciais claros. O planeamento do espaço exterior de recreio tem como objectivo facilitar a prática 
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de actividades exteriores, com as quais as crianças têm conteúdos a aprender. Para isso, é 
fundamental que as zonas de jogo sejam claras tanto a nível espacial como a nível funcional, uma 
vez que deve ser fácil para a criança de perceber qual o sítio onde pode praticar determinada 

actividade que a levará a desenvolver determinados conteúdos (Sanoff 2016, 85-86). Segundo este 
autor, as zonas de jogo podem ser divididas em: 

- Zona de jogo de aventura: a criança é livre de construir e reconstruir o ambiente através dos 
materiais que se encontram à disposição;  

- Zona de jogo dramático: é um espaço onde a criança dá asas à sua imaginação e interpreta 

papéis através de espaços construídos à escala da criança; 
- Zona de jogo imaginário: a criança utiliza o corpo e a imaginação, mas nenhum objecto é 

necessariamente produzido; 
- Zona de jogo manipulativa: a criança desenvolve as suas habilidades motoras e cognitivas, 

resolvendo problemas e desenvolvendo a coordenação através de movimentos repetitivos;   
- Zona de jogo natural: a criança interage com o mundo natural; materiais como pedras, folhas, 

paus; árvores e vegetação, que podem dar sombra ou servir como limites que dividem zonas, 
assim como flores e frutos. O envolvimento com a natureza leva a um desenvolvimento do sentido 
de exploração e descoberta; 

- Zona de jogo aberta: a criança utiliza estas áreas para actividades em grupo ou para actividades 
individuais que requerem condições especiais, por exemplo permitindo uma maior amplitude de 
movimentos para andar de triciclo;   

- Zona de jogo privada: a criança necessita de espaço com maior intimidade para actividades que 
requerem silêncio ou maior protecção. Aqui é valorizado uma experiência social mais próxima entre 
as crianças que fazem a actividade;  

- Zona de desenvolvimento muscular: a criança necessita de exercitar todos os seus músculos 
sendo este o local perfeito para o fazer. Pode saltar, trepar, atirar, deslizar, balançar, desenvolvendo 
as suas capacidades motoras. 

Water Hall Primary School 
(2008), no Reino Unido, é 

um exemplo que clarifica o 
conceito de zonas de jogo 
através do planeamento do 

espaço exterior de recreio. 
Este é um projeto onde 
existe uma grande variedade 

de espaços exteriores de 
recreio, que se destinam a 
diversos tipos de brincadeira. 

O volume do edifício escolar 
desenvolve-se em volta de 
um grande pátio (A). Aqui 

existe a possibilidade da 
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criança desenvolver o jogo natural, através dos variados elementos naturais presentes, ou o jogo 
dramático, através das esculturas de madeira ou pedra que se podem encontrar nesta área. Existem 
ainda elementos que podem funcionar como assento e proporcionar momentos de assembleia e 

discussão ao ar livre entre todos os utilizadores da escola. A sala de aula tem acesso directo para 
pequenos terraços mais privados (B), destinados a actividades mais calmas e onde a criança pode 
desenvolver o jogo privado. Já a área (C) é uma zona de jogo aberta, onde a criança tem a liberdade 

total de movimentos. Podem ser encontrados alguns desenhos pintados no pavimento, que convidam 
para actividades de jogo em grupo. A área (D) é constituída por três campos de jogos onde a criança 
pode exercitar o corpo e jogar futebol, ou qualquer outra actividade de jogos em equipa. A área (E) 

destina-se ao jogo natural e é um espaço destinado à exploração e interacção com o mundo natural. 
Deste espaço faz parte uma horta onde a criança desenvolve conhecimentos ecológicos. Por fim, a 
área (F) é destinada ao espaço de recreio exterior dos alunos do ensino pré-primário (OECD 2011). 

Este é assim um ambiente complexo que oferece oportunidades ilimitadas às crianças. Existem 
diversos tipos de qualidades, que permitem a exploração, o risco e o desafio essenciais para o seu 
desenvolvimento. 

As crianças entre as idades dos 6-10 anos demonstram diferentes preferências no momento de 
brincar. As do 1º ano optam por equipamento e zonas de jogo que integrem espaços abertos, loose 
parts, superestruturas, baloiços, escorregas, plataformas de escalada, areia, água, instalações que 

permitam o jogo dramático, como carros e barcos (Moore 1992). No 2º/3º ano as atenções recaem 
sobre equipamentos elevados e interligados, escadas horizontais, assim como trilhos e elementos 
naturais como lama (Deacon 1994, Myers 1981). No 3º ano começam a envolver-se em jogos mais 

organizados, constroem locais, brincam com elementos naturais, como água e areia, e procuram 
espaços para socializar. De uma forma geral, e segundo um estudo realizado pela University of 
Texas, crianças entre os 4 e os 12 anos, preferem ambientes que considerem situações de 

actividades elevadas, oportunidades para escalar, baloiços e áreas naturais. Situação que torna 
indispensável a existência de equipamento adequado para tais actividades (Frost et al. 2012, 302). 
Os principais elementos que as crianças gostam de ter nos seus espaços de brincadeira são (White 

and Stoeklin 1998, Lester et al. 2006, 62): 
- Água, que acrescenta sempre um enorme valor lúdico a qualquer actividade; 
- Vegetação com diferentes graus de complexidade e diversidade: árvores, arbustos, flores e relva; 

- Animais: em lagos e outros animais vivos, como insectos ou borboletas; 
- Areia: quando misturada com água permite a construção e moldagem; 
- Cores, diversidade e alterações; 

- Sítios e equipamentos que permitem sentar (por cima, por baixo, dentro), deitar e encostar, onde  
as crianças possam encontrar sombra e abrigo; 

- Sítios que fornecem privacidade, com recantos e patamares de diferentes níveis; 

- Loose parts. 

Com o objectivo de perceber a noção que as crianças têm dos ambientes, assim como dos usos 

associados, Rasmussen and Smidt’s (2003), desenvolveram um estudo onde os resultados foram 
obtidos através da utilização de fotografias, que mostraram uma escolha ‘caótica de múltiplos sítios, 
objectos e pessoas’. Na recolha fotográfica foram identificados: recreios naturais, escorregas, montes 

de terra, baloiços em árvores, barcos com remos, cabanas e tocas; árvores, troncos de árvores 
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caídas, arbustos, paredes de pedra, flores - foi perceptível que estes sítios eram importantes dada a 
oportunidade de acções que ofereciam à criança; movimento - as crianças tiraram fotografias que 
demonstravam como é que elas se movimentavam na envolvente, de patins, bicicleta, carro ou 

autocarro; pessoas especiais e animais (Rasmussen and Smidt 2003, 89, Lester et al. 2006, 24). Um 
outro estudo realizado por Worpole’s (2003) demonstrou que a maioria das crianças, de um universo 
de estudo de 500, considerava o seu recreio chato, aborrecido e onde as proibiam de fazer muita 

coisa: 45% disseram não poder brincar com a água, 36% não podiam subir a árvores, 27% não podia 
brincar em equipamento para escalar/trepar e 23% disseram não poder andar de bicicleta ou skate 
(Worpole 2003, 3, Lester et al. 2006, 54). Conclui-se que é necessário tornar os espaços exteriores 

de recreio locais mais apropriados ao desenvolvimento da criança, à luz das pedagogias de ensino e 
de bons exemplos como o de Water Hall Primary School. 

Apresenta-se de seguida um conjunto de pontos considerados relevantes por diferentes autores para 
a concepção de recreios exteriores.  

Luz, cores e formas 

“Color is a living, breathing thing that changes with each structure, telling a different story within different 

environments.”                                                       - Tory Roff (Concept Designer in Landscape Structures) 

A cor assume um papel importante; tem um valor estético, visual, emocional ou simbólico. “Thunder 
and lightning frighten us; but the colours of the rainbow and the northern lights soothe and elevate the 
soul. The rainbow is accounted a symbol of peace” (Itten 1961, 7-13) Um estudo realizado pela 

Cambridge University (2010) num grupo de 120 crianças entre os 12 e os 24 meses demonstrou a 
preferência pelas cores avermelhadas sob as azuladas e a preferência pela forma redonda sob a 
forma angular, sem qualquer diferença de preferências por género (Goldstein 2012, 20).  

Mas a preferência em relação à cor varia consoante a idade da criança. Os mais novos preferem 
cores mais quentes, enquanto que os mais velhos preferem as mais frias. Um estudo de H.Friedling 
(1974) demonstra que as crianças entre os 5-10 anos preferem cores como roxo, rosa, vermelho, 

lilás, amarelo-limão, laranja avermelhado, turquesa. As cores menos populares nesta faixa etária são 
o preto, branco, cinza, castanho escuro, verde e azul ferrugem (Acar 2013, 308-309, Carreira 2016, 
13). Assim torna-se relevante ter em atenção a cor dos equipamentos, pavimentos ou áreas 

envolventes que se destinam a estas idades. 

Texturas 

“The way that an environment is arranged, its surfaces, textures, edges and light convey information to the child 

that influence decisions related to the appropriate behaviour for the spatial setting.”             (Sanoff 2016, 42) 

É uma característica de elevada importância especialmente quando se fala de crianças: quanto mais 
variedade e complexidade de texturas existir no recreio mais fácil vai ser o desenvolvimento dos 
sentidos e das capacidades da criança. É ainda crucial para a inclusão de todos, uma vez que 

alteração de  texturas no pavimento pode ajudar crianças invisuais a participar (Dudek 2005, 209). 
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Materiais  2

Pavimentos Sintéticos

Esta opção pode ser feita in situ com duas camas de borracha fundida, sobrepostas e revestidas 
por uma resina de poliuretano não inflamável. A camada inferior é em geral a responsável pela 
absorção do choque, devendo por isso respeitar as medidas estipuladas segundo a altura crítica de 

queda. Representam uma boa opção para uma superfície de impacto e absorção de choque, 
redução do ruído, elasticidade e resistência ao desgaste, elevada durabilidade e resistência aos 
raios UV. O material apresenta porosidade, o que permite uma boa drenagem. A superfície criada é 

contínua, fácil de andar e acessível por cadeira de rodas. Apresenta baixo custo de manutenção e 
uma grande capacidade para construções de pavimento 3d e modelações de terreno disponíveis 
em várias cores. Existem ainda superfícies apropriadas para zonas onde exista água, feitas com 

granulometrias de borracha TPV, que para além de resistentes aos raios UV, são também ao coloro. 
Existem também superfícies relvadas, que não necessitam de corte ou rega e apresentam elevada 
semelhança com a realidade.

Pavimentos Naturais

São geralmente de baixo custo e permitem o controlo da erosão do solo, a redução de situações de 
enlameamento e a definição de zonas de jogo (Moore 2014, 68). Ajudam eficazmente no 
amortecimento da queda e têm um papel lúdico importante, uma vez que todas as suas variações 

de cores, cheiros, texturas e dimensões incorporam as designadas loose parts, tão importantes no 
espaço de brincar. São soluções amigas do ambiente e características como a sua permeabilidade 
são especialmente importantes, uma vez que permite o restabelecimento do elemento água no ciclo 

hidrológico (Carreira 2016). Ajudam a criar espaços tão variados quanto a natureza em si própria 
através de rochas, pedras, areia, terra, madeira, água, flores, relva (Lester et al. 2006, 24).

Equipamentos e Coberturas

Alumínio anodizado, reciclado e texturizado - é um material útil para superfícies de escalada, livre 
de ferrugem, refrata a luz e não necessita praticamente de manutenção. 
Betão e betão reforçado com fibra de vidro - é utilizado para fazer algumas esculturas para o recreio 

com pormenores mais específicos. 
Aço galvanizado - usado em situações em que se queira manter máxima durabilidade, resistência à 
corrosão, aos raios UV e retenção de brilho. 

GripX - é um polietileno de alta densidade estabilizado com UV e especialmente concebido para 
melhorar a tracção com a sua textura anti-derrapante. 
Polietileno de alta densidade: permite criar superfícies para coberturas que protegem as crianças 

dos raios UV e baixa as temperaturas do espaço de recreio. Resistente ao mofo, com material 
retardador de chama e disponível diversas cores.

 O texto produzido acerca dos materiais teve como base as referências mencionadas ao longo do texto, assim como a 2

pesquisa mencionada nas referências bibliográficas. 
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Figura 2.3.5 - Bells Reach, Austrália 

Figura 2.3.3 - Ripley, Austrália 

Utilização de estruturas em polietileno de alta densidade 
para a criação de sombra. Estas coberturas podem adquirir 

grande variedade de composições, dada a leveza e 

versatilidade do material. 

Figura 2.3.4- Bells Reach, Austrália 

Figura 2.3.2 - Ripley, Austrália 

Pavimentos naturais com 

a r e i a , p e d r a s , t e r r a e 

vegetação. Existência de 

amplas superfícies verdes. 

Pavimento sintético em borracha, com 

a criação de um pavimento mais 

desafiante através da utilização de 
pequenas modelações 3d. 



Caminhos 

“Pathways are the arteries of a space, directing the flow of human energy in a hierarchy of scale: primary, 

secondary and tertiary.”           (Moore 2014, 56) 

Caminhos primários: conduzem a criança através de uma rota directa a todas as actividades 
disponíveis; são percursos ao nível do pavimento, acessíveis e fáceis de percorrer; devem ser largos 
de forma a permitir a sociabilização, com dimensões entre 1,5m e 3,5 m; devem ser curvos de forma 

a permitirem a exploração e descoberta. Superfícies pavimentadas como betão, asfalto, granito 
decomposto e brita fina serão as mais indicadas para este tipo de caminho, permitindo o acesso a 
cadeiras de rodas, brinquedos com rodas, ou carrinhos de bebés.   

Caminhos secundários: permitem à criança de percorrer caminhos que, ligando-se com os primários, 
os levam a sítios mais privados; são mais estreitos e menos directos e podem tornar-se mais 
atraentes para crianças mais exploradoras. Estes caminhos devem ter entre 0,9m e 1,2m e podem 

ser em lascas de madeira, ou materiais idênticos, como decks.  
Caminhos terciários: são caminhos ainda mais privados que levam a criança por um percurso que 
apela à exploração; curvos e de dimensões reduzidas, podem ser em pedra e levam a locais 

especiais, como  por exemplo esculturas de pedra (Moore 2014, 56-57). 

Cercas, vedações e barreiras 

Os limites são essenciais para permitir que os pais tenham confiança no ambiente e deixem as suas 
crianças brincar livremente no espaço desenhado, especialmente em meio urbano, onde na 

envolvente existem carros (Moore 2014, 86). No entanto, e para um maior conforto da criança, estes 
limites devem ser disfarçados de forma a suavizar o impacto visual que estes criam. O exemplo 
anterior da escola montessori em Deft, do arquitecto Hertzberger ilustra a preocupação existente com 

a suavização destes limites. Geralmente a melhor opção acaba por ser a utilização da própria 
natureza como barreira, através de arbustos e outros elementos que impeçam a passagem, ou como 
elemento que cobre e disfarça a própria vedação. Helling Street Park, em Londres, dos arquitetos Lyn 

Kinnear Associates é exemplo de um projecto destinado à utilização pela criança e que teve em 
consideração a importância visual dos seus limites. Uma mancha de vegetação, que inclui árvores de 
pequeno porte, tentam absorver a periferia do projecto, dando-lhe um ar mais natural e mais livre. As 

vedações são metálicas, mas pontualmente assumem uma forma curva, de forma a serem mais 
atractivas para a criança. Encontram-se disfarçadas pela vegetação e em certas alturas do ano 
transformam-se num grande muro verde natural (Dudek 2000, 110-111). 
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Figura 2.3.6 - Vista aérea de Helling Street Park Figura 2.3.7 - Vedações de Helling Street Park 



Loose parts 

Nicholson (1971) defende que a qualidade e a quantidade de recursos existentes num ambiente 

estão directamente relacionadas com o número de oportunidades para brincar ou explorar existentes 
nesse mesmo ambiente - teoria de loose parts. Para Nicholson, um exemplo de um espaço ideal é a 
beira-mar, em constante alteração e com múltiplos recursos (Lester et al. 2006, 28). Na sua teoria 

‘How NOT to Cheat Children - The Theory of Loose Parts’ chamou a atenção para a interacção que a 
criança devia ter com o ambiente que a envolve, assim como a possibilidade de adaptá-lo consoante 
as suas necessidades: 

“In any environment, both the degree of inventiveness and creativity, and the possibility of 
discovery are directly linked to the number and kind of variables in it…it does not require much 
imagination to realize that most environments that do not work (i.e. do not work in terms of 

human interaction and involvement) such as schools, playgrounds, hospitals, day-care centres, 
international airports, art galleries and museums, do not do so because they do not meet the 
‘loose parts’ requirement; instead, they are clean, static and impossible to play around 

with.)” (Dudek 2005, xvi-xx). 
Podemos encontrar diversos tipos de loose parts na natureza, desde os animais, às folhas, aos 
frutos, às pedras, aos paus, todos eles permitem o brincar. Estes enriquecem qualquer ambiente e 

permitem que a criança crie inúmeras possibilidades no momento de brincar (Moore 2014, 69). 

Formas de relevo 

Quanto maior a diversidade de declives existente no espaço de recreio melhor. As crianças 
necessitam de espaços distintos, para diferentes tipos de brincadeira. São necessários espaços para 

correr, saltar, escavar, rebolar, deitar, sentar. Plataformas planas são essenciais para certos tipos de 
actividades, mas plataformas onduladas são também importantes para assegurar outras formas de 
brincar. Plataformas altas com relevo permitem ainda a existência de locais de vigia, espaços para 

descanso ou a utilização da diferença de cotas para actividades como escalada ou para a criação de 
locais especiais como túneis (Moore 2014, 72-75). 
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Figura 2.3.8 - Crianças a brincar no Chicago Botanic Garden 



Equipamento  3

Os factores que mais influenciam na escolha do equipamento são a qualidade, a segurança / o risco, 

a multifuncionalidade, a versatilidade, a durabilidade, a capacidade de integração de crianças de 
mobilidade reduzida, a facilidade de instalação, de reparação e o seu preço. É necessário ainda ter 
em conta que cada equipamento é desenhado para uma determinada faixa etária, garantindo a 

segurança do utilizador (Laris 2005, 14-29). No âmbito desta dissertação, analisam-se equipamentos 
que se destinam a uma faixa etária dos (6-12 anos), sendo por isso indicada a sua aplicação em 
escolas básicas do 1º ciclo: 

Esculturas

Podem ser inspiradas na natureza e nos seus elementos. Aqui o que se pretende 

é alimentar a imaginação das crianças e potencializar o desenvolvimento da sua 

criatividade e das suas capacidades sociais, mentais e cognitivas. É um tipo de 

equipamento inclusivo: feito a pensar em todos e por todos acessível. (a)

Estruturas de Cordas

É uma solução desafiante e estimulante para o desenvolvimento das capacidades 

motoras e o seu grau de exigência varia consoante a faixa etária a que se destina. 

Também a espessura das cordas varia consoante a idade: dos 3-5 anos 

apresentam uma espessura de cerca de 19mm, enquanto que acima dos 6 terá de 

apresentar uma espessura de 22mm. A superfície da corda é geralmente revestida 

a fios de poliéster, o que lhe confere uma sensação agradável ao toque. O seu 

interior é em geral feito de fios de aço, que se forem fundidos através de técnicas 
de indução, aumentam a durabilidade, ao mesmo tempo que une a superfície e o 

núcleo. A transparência e a facilidade de comunicação visual são um ponto forte. 

Apresenta-se na mais diversificada gama de cores e podem ser enriquecidos com 

elementos extra como membranas feitas de borracha preta, que funcionam como  

escorregas ou trampolins, placas de EPDM, que permitem andar sobre as 

superfícies de corda ou fazer escalada. Podem ainda sem anexadas a estas 

estrutas outros equipamentos como baloiços. (b)

Electrónico

Equipamento que procura ser incentivo para substituir o brincar no interior pelo 

exterior, utilizando o melhor da tecnologia. Alguns jogos podem ser individuais ou 

colectivos e estimulam a coordenação, equilíbrio, velocidade, autodefesa. Alguns 

podem ser utilizados mesmo durante a noite. Podem também permitir o brincar 

entre todos: a inclusão de equipamento acessível a crianças de mobilidade 

reduzida é muitas vezes pensada e solucionada. (c)

Musicais

Este tipo de equipamento permite a participação de todos, sendo por isso 

inclusivo, e proporciona uma experiência musical divertida no ambiente de recreio. 

Assume as mais diferentes formas como por exemplo de xilofones ou de 

tambores. (d)

 O texto produzido acerca do equipamento teve como base as referências mencionadas ao longo do texto, assim como a 3

pesquisa mencionada nas referências bibliográficas. 
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Loose Parts

O exemplo apresentado é o do equipamento criado pelo arquitecto David 

Rockwell. Como forma de aliciar as crianças a ser o mais criativas possível, deu-

lhes a possibilidade de construir todos os sonhos da sua imaginação através de 
blocos azuis de grande escala, que podem ser transportados e arrumados numa 

caixa compacta. Os blocos têm as mais diversas formas e encaixes para que seja 

possível a sua múltipla ligação. São feitos de espuma densa, mas leve e não 

tóxica, o que lhe confere durabilidade e facilidade no momento de brincar, assim 

como uma textura macia. É resistente à água, ao sol, ao calor e frio, aos micróbios 

e ao mofo, tornando possível brincadeiras que integrem areia e água. Permite um 

recreio de grande multiplicidade funcional ao mesmo tempo que é económico. É 
também o tipo de equipamento indicado para trabalhos em equipa, ajudando a 

desenvolver a cooperação e a integração entre todas as crianças, para além da 

capacidade física que exige. (e)

Estruturas Modulares

Podem funcionar em isolado ou agrupar-se de diferentes formas, chegando 

mesmo a compor uma mega estrutura, através de diferentes composições e 

desafios. Alguns casos permitem actividades como a escalada. Podem ser 

utilizados como local social, usufruindo das suas superfícies como assento. 

Podem apresentar diversas cores e materiais. (f)

Estruturas Naturais

Equipamentos que tentam dar uma maior naturalidade ao recreio, utilizando 

sobretudo o elemento madeira. Geralmente contemplam a integração e utilização 

ao brincar de outros elementos naturais como a água e a areia. Permitem a 

socialização num espaço onde estimulam a imaginação através das diferentes 

texturas naturais disponíveis. (g)

Estruturas Metálicas

Podem ser combinadas com cordas e elementos que se movam, de forma 
a desafiar a capacidade física da criança. Outros elementos como 
plataformas coloridas, ou elementos especiais podem ser adicionados. 

Nesse caso é aconselhável que existam em diversas altitudes, de forma a 
possibilitar um brincar inclusivo e acessível para todos.  
A transparência é uma característica que este tipo de equipamento tem e 

que facilita na integração do equipamento na paisagem, assim como a 
comunição e a visibilidade entre as crianças no momento de brincar. 
Permitem criar estruturas escaláveis ou rotativas, versáteis e 

transparentes. Por exemplo, quando combinadas com outros elementos 
com plataformas, permitem a criação de um espaço ao nível do pavimento 
onde as crianças podem descansar e socializar, tornando-se num espaço 

de encontro e importante para crianças de mobilidade reduzida. (h)

De Educação 
Ecológica

A preocupação ecológica existe na produção de alguns equipamentos,  
que remetem para uma vertente mais natural. Podem imitar certas 
estruturas que existem na natureza, como pedras de grandes dimensões 

apropriadas para a escalada ou para uma vertente educativa permitindo 
descobrir pegadas ou fósseis. (i)
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(c)

(d)

(b)

(f) (h)

(h)

(a) (i)(g)

Figura 2.3.9 - Os diferentes tipos de equipamento 



O equipamento de dois projectos: como conclusão deste tema, apresentam-se duas propostas, que 
ilustram o papel do equipamento e dos materiais.  4

 https://www.archdaily.com/609807/the-youth-wing-for-art-education-entrance-courtyard-ifat-finkelman-deborah-warschawski , 4

https://www.archdaily.com.br/br/802960/na-natureza-selvagem-openfabric-plus-dmau
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The Youth Wing for Art Education Entrance 
Courtyard Into the Wild

Ano: 2014 
Local: Jerusalém 
Arquitectos: Ifat Finkelman e Deborah Warschawski

Ano: 2015 
Local: Holanda  
Arquitectos: Openfabric + Dmau

De topografia irregular, com uma superfície de 
borracha em etileno-propileno-dieno, onde os mais 
pequenos testam e melhoram as suas capacidades. O 
auge do projecto é a existência de uma casa na 
árvore, ancorada a um elemento natural robusto: o 
pinheiro ali existente. É feita de madeira e relaciona-
se com a envolvente através de plataformas que se 
conjugam com a superfície de borracha. O acesso à 
casa pode ser feito através das rampas de acesso, ou 
através de um cabo que alicia a escalar. O tronco da 
árvore encontra-se protegido por uma rede, que 
permite a escalada em pequenas altitudes.

Tenta juntar o mundo natural com o mundo urbano. A 
proposta resulta da sobreposição da necessidade de 
ter um espaço interior natural aberto à exploração e 
ao brincar livremente, em consonância com os 
elementos naturais, com a necessidade de um espaço 
exterior destinado à brincadeira urbana, estruturada e 
formal. A dividir os dois espaços encontra-se o 
equipamento designado “a fita”, que proporciona a 
passagem suave e estimulante entre os dois mundos, 
através de escorregas, túneis e elementos que 
permitem a escalada.

Figura 2.3.10 - Fotografias do projecto The Youth 
Wing for Art Education Entrance Courtyard

Figura 2.3.11 - Fotografias do projecto Into the Wild



Lugares específicos  

As crianças constroem os seus lugares mágicos. Segundo Sobel (1990,1993) as qualidades destes 

espaços são (Lester et al. 2006, 29): 
- São espaços descobertos e construídos pelas próprias crianças, sem interferência do adulto; 
- São secretos, praticamente só conhecidos pelas crianças que o criaram; 

- São lugares seguros para a criança, onde encontram a calma e o sossego que lhes permite 
reflectir; 

Possibilidades, oportunidades e características 

São características presentes no ambiente que criam oportunidades de acção para o próprio 

indivíduo (Lester et al. 2006, 26). É uma qualidade que nos diz se é possível correr, saltar ou escalar 
no ambiente. Consoante a criança vai experienciando as possibilidades que o ambiente lhe 
proporciona, vai também melhorando as suas capacidades e habilidades, assim como adquirindo 

outras. Quanto mais possibilidades forem permitidas por um objecto, ou por um local, maior será 
também o interesse da criança. O melhor ambiente é o que é rico em possibilidades e que cria tantas 
oportunidades de acção aos seus utilizadores quanto o possível. Por exemplo, o que torna um monte 

de terra atraente é o facto de permitir moldar, escalar, deslizar - uma enorme quantidade de opções 
para brincar (Moore 2014, 24-26). Outro exemplo, uma superfície horizontal plana permite sentar 
enquanto que uma rugosa já não será escolhida. Já uma superfície vertical rugosa será eleita para 

actividades de escalada, enquanto uma plana já não permite tal actividade.  
O estudo realizado por Heft (1988), onde observou o uso que as crianças faziam dos seus ambientes, 
e algumas considerações de Kytta (2002) permitem executar uma tabela que relaciona algumas das 

possibilidades mais comuns com a respectiva qualidade que o espaço apresenta (Lester 2006, 26). 

QUALIDADE DO ESPAÇO POSSIBILIDADE

Superfície lisa e suave Correr, andar de bicicleta, desporto e jogos

Declives suaves Actividades com rodas, como patins

Objectos soltos Atirar, escavar, construir, brincar com animais

Objectos fixos Saltar, equilibrar-se, etc

Objectos fixos não rígidos Baloiçar, trepar, suspender-se

Estrutura escalável Escalar

Abrigo Esconder, estar num local secreto, silêncio e sossego/
solidão

Materiais moldáveis Construir, moldar

Água Nadar, pescar, brincar com a água
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Risco, confronto e segurança 

Como Johnson (2004) defende, a aventura é algo que se perdeu nos recreios, uma vez que a criança 

se encontra restringida pelas permissões que os adultos lhe concedem: já não se pode trepar às 
árvores ou brincar com lama (Lester et al. 2006, 48 e 55). Actualmente, a sociedade não distingue 
entre o conceito de risco e o de perigo (Lester 2006, 46). O termo risco significa que o utilizador tem 

possibilidade de sofrer lesões ao praticar determinada actividade. O nível de risco depende de 
factores como as capacidades do utilizador, das condições climatéricas, da manutenção do espaço 
de recreio, da supervisão por um responsável e da natureza do próprio recreio. Já perigo significa 

que o utilizador se encontra numa situação que poderá causar graves lesões, podendo até mesmo 
colocar a sua vida em risco (Frost et al. 2012, 409). Significa, portanto que a actividade se encontra 
acima do risco aceitável para a segurança do utilizador. 

No sentido de garantir um ambiente seguro para a criança, é necessário projectar tendo em conta 
factores como a idade e as capacidades das crianças para as quais se concebe o recreio. No 
entanto, a segurança da criança no momento de brincar tem sido posta em causa, uma vez que a 

cultura da superproteção lhe tem negado as oportunidades que garantiam um desenvolvimento 
adequado das suas capacidades motoras e cognitivas em correspondência com a respectiva idade 
(Frost 2012, 413-415). 

“It’s O.K. to have some risk of children falling over and bashing into things. That’s not the same as being reckless 

and sending a 2-year-old to walk on the edge of a 200-foot cliff unaccompanied.”  5

Políticas demasiado protectoras que eliminaram 
os riscos mínimos dos recreios, começaram a ser 

contestadas, no sentido de promover algum risco 
nestes espaços. O parque da Princesa Diana, em 
Londres, é um exemplo. Trata-se de um parque 

natural, que surge em 2000 e que reage às 
necessidades da criança de acesso a um risco 
controlado. Estruturas escaláveis, elementos 

naturais como pedras, areia e água são algumas 
das possibilidades presentes neste parque. 
Também escolas, como é o caso da Escola Primária de Richmond Avenue, em Inglaterra, começaram 

a aderir a medidas que devolvessem o factor de risco aos seus recreios, para que as crianças 
pudessem lidar com riscos limitados e controlados, e assim desenvolver características como a 
resiliência e a determinação, indispensáveis para a fase adulta. “If they don’t have all that risk out 

there when the child is four, the adult isn’t going to do that.” Países como o Canadá, a Suécia e a 
Austrália seguem o exemplo. 
É importante encontrar soluções equilibradas, gerir os riscos e seleccionar materiais e equipamentos 

seguros e apropriados ao ambiente. É ainda importante manter a segurança da criança, mas não cair 
no extremo da sua superproteção. O risco mínimo leva a tomada de decisões que por sua vez levam 

 https://www.nytimes.com/2018/03/10/world/europe/britain-playgrounds-risk.html5
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à conquista de capacidades como a autoconfiança e o autocontrole. A criança tem de ter um 
ambiente que lhe proporcione uma aprendizagem estimulante e interactiva, que lhe permita entrar em 
confronto com dificuldades impostas por diversas situações e que a ajudará na preparação para o 

futuro. A excessiva protecção pode colocar em causa o seu desenvolvimento, uma vez que o risco é 
essencial ao ser humano e à sua sobrevivência. Para além disso, faz parte da natureza do homem: 
“All healthy mammals play, and their fundamental play moves include leaping, defying gravity, 

climbing, jumping, horsing around - all activities that place the player at risk” (Brown 1997,1998 ,2009 
Frost et al. 2012, 409-435). A criança deve ter liberdade para brincar, não devendo ser, por isso 
demasiado controlada. No entanto, durante este processo em que descobre e forma as suas próprias 

noções acerca do mundo, deve ser orientada para que sejam assim evitadas possíveis situações de 
perigo (Frost et al. 2012, 407). Os espaços exteriores de recreio podem dispor de escorregas, 
equipamento de escalada, assim como equipamento que permita construir ou fazer jardinagem, com 

um nível de risco aceitável sem colocar a segurança das crianças em causa (Frost et al. 2012, 412). 
Quando se fala em segurança do recreio fala-se do equipamento, do material das superfícies, assim 
como da sua manutenção e da sua organização espacial. A organização espacial é importante, no 

sentido em que controla o fluxo de movimento e a forma como as crianças se movimentam no espaço 
do recreio. A selecção dos materiais deve ser cuidada, em particular em zonas de equipamentos que 
proporcionem a queda - betão e asfalto são por exemplo materiais que não são adequados para este 

tipo de zonas, uma vez que em caso de queda colocam em causa a segurança da criança (Sanoff 
2016, 101). Também a altura é um factor que se deve ter em especial atenção. As crianças adoram 
trepar e escalar, é como se fosse inato procurarem por este desafio. O problema consiste no facto de 

quanto mais alto subirem maior será a lesão em caso de queda. Por esse motivo, a altura dos 
equipamentos disponíveis deve ser limitada, mas deve manter o desafio e um risco mínimo aceitável 
que proporcione o desenvolvimento adequado das suas capacidades. Deve também ter-se especial 

atenção ao pavimento destes locais, no sentido de funcionar como amortecedor da queda (Frost et al.  
2012, 303). O papel que o brincar assume no desenvolvimento motor, mental e cognitivo, assim como 
em todas as capacidades que surgem a partir deste desenvolvimento, apenas conseguem ser 

alcançadas se no ambiente existirem elementos tanto naturais como construídos com níveis de risco 
aceitáveis. É através deste que a criança consegue evoluir e aprender com os erros, e se for privada 
(como também demonstrado por Peter Gray), torna-se tímida, insegura e amedrontada (Frost et al. 

2012, 412). No entanto, a sua segurança não pode ser posta em causa, sendo por isso aconselhável 
saber gerir o nível de risco aceitável, não colocando a vida da criança em perigo. 

“Kids should be allowed to experiment and try things. Otherwise when they grow up they’ll make very stupid 

mistakes from not getting enough experience at childhood.”                       

(Tim Gill 2007, 19, Frost 2012, 407) 

Diferenças de idades 

Espaços para brincar que suportem diferentes idades são importantes, uma vez que as crianças 

desenvolvem-se mais se brincarem em grupos de diferentes idades: os mais novos aprendem novas 
capacidades com os mais velhos e estes melhoram os seus conhecimentos durante o processo de 
explicação aos mais novos (Goldstein 2012, 15). 
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Elementos naturais 

Água: 

É um elemento de elevado valor interactivo para a criança dada a sua riqueza de características: cor, 
textura, reflexão e sensações que provoca. Permite múltiplas brincadeiras e misturada com outros 

elementos, como a terra ou a areia, permite à criança criar de acordo com a sua imaginação (Moore 
2014, 78). 

Areia, terra e solo: 

A areia é um dos elementos preferidos pelas crianças, uma vez que cria inúmeras possibilidades para 

brincar. Dada a facilidade de se moldar e mover é possível utilizar para construções, alimentando 
assim a sua criatividade dos mais pequenos. As folhas que caiem, assim como pequenas pedras, e 
outros constituintes do solo natural são também essenciais para permitir que a criança possa 

construir o seu mundo a brincar (Moore 2014, 80). 

Animais: 

A fauna tem uma elevada importância em ambientes destinados à aprendizagem, aumentado as 
oportunidades de interacção do espaço destinado ao brincar. Os animais são importantes para o 

desenvolvimento da criança: melhoram as capacidades emocionais e sociais desta, assim como o 
respeito pelos diferentes seres vivos. Ensinam processos ecológicos e podem ser importantes para 
aulas ao ar livre. Borboletas, pássaros, caracóis, minhocas e pequenos insectos como formigas são 

geralmente fáceis de atrair ao espaço de recreio através de uma selecção de plantas, que sejam 
alimento e abrigo (Moore 2014, 76-77). 

Vegetação: 

À semelhança do anterior a flora também cria um número infinito de actividades e oportunidades para 

brincar. Muitas plantas têm qualidades terapêuticas e estudos recentes demonstram ainda que o 
contacto com plantas nativas trazem benefícios para o sistema imunitário. Estas são ainda a melhor 
escolha ambiental: encontram-se adaptadas ao solo e às condições climatéricas locais e sustentam 

um maior número de biodiversidade (Moore 2014, 58). Criam muitas oportunidades para brincar, dada 
a sua variabilidade e complexidade (Lester 2006, 28): são manipuláveis, através das loose parts 
(flores, frutos, folhas), estimulam os sentidos da criança através de sombras, cores, cheiros, texturas, 

estimulam a descoberta, a fantasia e a imaginação, protegem do sol e dão sombra, ajudam na noção 
de tempo através das alterações da natureza ao longo das estações do ano (Moore 2014, 58). A 
vegetação apresenta ainda um papel de elevada importância ecológica: evita a erosão dos solos, 

aumenta o reaproveitamento e a qualidade da água, reduz o perigo de cheias (Moore 2014, 58) 
Hortas pedagógicas ou hortas aromáticas têm um valor de destaque na educação, uma vez que 
ensinam à criança de onde vêm os alimentos, como são produzidos, assim como a importância de 

uma alimentação equilibrada. As hortas são um bom exemplo, que pode existir no recreio e ser feitas 
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pelas próprias crianças. O local tem de ter óptima exposição solar e não muita sombra (Moore 2014, 
63-66). As árvores e os arbustos são elementos importantes para o espaço de recreio, apresentam 
diversas formas e dimensões de escala mais pequena são indicadas para o brincar em ambiente 

natural. Enriquecem o espaço e aumentam os estímulos sensoriais, com um número múltiplo de 
cores, fragrâncias e texturas, que variam ao longo das estações do ano. São elementos que 
fornecem sombra e protegem dos raios solares. São fonte de loose parts tão prestigiadas para o 

brincar, como folhas e frutos, que podem até ser comestíveis. Podem ser utilizados ainda como 
elementos que definem o espaço, podendo assinalar locais importantes e que permitem 
oportunidades de brincadeira como o trepar ou o jogar às escondidas (Moore 2014, 61-62). 

“In a natural setting in a wood there are chance events occurring all the time: a bird flies away, a leaf falls, there is 

a rustling noise. The shape of stems and stumps can suddenly seem to resemble something else and so fire a 

child’s imagination … The more one finds, the more one discovers … We have observed that it is often chance 

occurrences like the formation of a puddle that inspire children in their play. The bumpy or uneven or haphazard 

appeals to their fantasy and way of thinking. One could wish that playground planners would “give chance to 
chance””. 

(Noren Bjorn 1982, 188, Lester et al. 2006, 104-105) 
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2.4. O recreio escolar em contexto internacional 

Este capítulo pretende ilustrar projectos de recreios exteriores, em contexto internacional, que se 

distinguem pela qualidade dos espaços que propõem, e pela noção de responsabilidade social que a 
sua concepção assume no planeamento de recreios escolares. São na sua maioria propostas que 
apostam no envolvimento dos mais novos com a natureza e com elementos naturais, devolvendo o 

contacto que foi perdido, ensinando os processos e ciclos naturais e incutindo uma noção de respeito 
pelo meio ambiente. Os projectos que se seguem valorizam o espaço de recreio como espaço social, 
lúdico e pedagógico, onde a criança encontra desafios que a aliciam e promovem um 

desenvolvimento adequado. São sobretudo projectos que clarificam a ideia de execução de um 
espaço de liberdade onde a criança possa brincar autonomamente, encontrando pelo caminho um 
grau de risco apropriado que a ajuda a superar-se, a ultrapassar alguns confrontos e a aprender a 

evoluir gradualmente as suas capacidades, sem nunca colocar em perigo a sua própria segurança. 

House of Children 

Realizado em 2011 por JKMM Architects, na Finlândia, a proposta de espaço de recreio procura 

estimular e aliciar as crianças a brincar através da integração de diversos elementos, ao mesmo 
tempo que se distancia de um espaço de recreio tradicional: um túnel, que confere momentos de 
maior privacidade à criança, uma  caixa de areia onde estas podem brincar em três módulos distintos 

e algumas redes que desafiam a criança a trepar e a superar algumas dificuldades. O pavimento 
apresenta ligeiras ondulações topográficas, de forma a torná-lo mais dinâmico, desafiante e 
aventureiro. Estas inclinações podem também servir para sentar ou deitar. Existem pontualmente 

estruturas cobertas com assentos incluídos. Alguns objectos mais tradicionais como o baloiço, 
balancé e mola estão também previstos. A envolvente ao recreio apresenta-se sob a forma de 
elementos naturais com os quais as crianças mantêm sempre contacto visual. A transparência da 

fachada virada para o espaço exterior de recreio é um factor importante, que permite com que exista 
grande permeabilidade e relação visual entre o espaço interior e o espaço exterior de recreio.  6

 https://www.archdaily.com/420348/house-of-children-in-saunalahti-jkmm-architects?6

ad_medium=widget&ad_name=recommendation
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Tidhar School 

O projecto realizado por Schwartz Besnosoff Architects, em 2013, em Afula, Israel, trata-se de uma 

escola que prioriza tanto o interior da sala de aula quanto as áreas públicas de pátio e jardim. O 
espaço de ensino é considerado tanto o interior como o exterior natural. O objectivo foi o de criar 
várias zonas verdes, mais pequenas, perto das salas de aula, com árvores e alguma sombra. O 

edificado encontra-se assim envolto num grande jardim verde que torna o espaço de recreio num 
espaço natural, que se multiplica pelos inúmeros pátios criados. A criança encontra no exterior um 
mundo natural repleto de opções para brincar.  7

Children’s House 

Feito por MU Architecture, em Briis-sous-Forges, em França, do ano de 2014, este é um exemplo 
claro da integração do edifício com a natureza existente ao seu redor através de uma forte relação 
visual entre o interior e o exterior criada pelo uso de grandes superfícies transparentes, da 

materialidade que é baseada no elemento natural madeira e da sua forma fluída que cria pátios 
curvos e que o aproximam do mundo natural.  8

 https://www.archdaily.com/773276/tidhar-school-schwartz-besnosoff-architects7

 https://www.archdaily.com/771226/childrens-house-mu-architecture8
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Figura 2.4.2 - Fotografias do projecto Tidhar School

Figura 2.4.3 - Fotografias do projecto Children’s House



OB Kindergarten and Nursery 

É um projecto feito por HIBINOSEKKEI e Youji no Shiro em Nagasaki, no Japão. Pretende responder 

às necessidades aventureiras da criança, criando um espaço de recreio diferente do comum, ao se 
localizar num terraço com vista para o mar. São constantemente desafiadas as capacidades da 
criança através de elementos que compõem o edifício, como cordas e barras para escalar. A relação 

visual com o elemento mar é privilegiada e fortemente sentida . Num lote que não tem área disponível 9

para a implantação de um recreio exterior, este espaço é colocado no terraço, a única área onde seria 
possível de devolver à criança a relação com os elementos naturais em redor, e comunica com o 

interior através de espaço de recreio interno vertical. 

Marlborough Primary School 

O projecto executado por Dixon Jones, no Reino Unido, no ano de 2017 tinha como principal 

objectivo a criação de uma escola primária com mais de 2500 m2 de área dedicada a espaços de 
recreio exteriores. Contempla 
uma série de terraços com 

i n ú m e r a s a c t i v i d a d e s e 
equipamentos e com ligação 
directa para as salas de aula. 

Estes foram desenhados e 
pensados de forma a potenciar 
o desenvolvimento adequado 

d a c r i a n ç a e d a s s u a s 
capacidades. É favorecida a 
ligação com a natureza e 

através de áreas ligadas ao 
cul t ivo que permitem um 
conhec imento g loba l de 

biodiversidade.  10

 https://www.archdaily.com.br/br/768008/ob-jardim-da-infancia-e-creche-hibinosekkei-plus-youji-no-shiro 9

 https://www.archdaily.com/893807/marlborough-primary-school-dixon-jones?ad_medium=widget&ad_name=recommendation 10
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Figura 2.4.4 - Fotografias do projecto OB Kindergarten and Nursery

Figura 2.4.5 - Fotografias do projecto Marlborough Primary School



Farming Kindergarten 

Este projecto é realizado por Vo Trong Nghia Architects, em 2013, na cidade de Biên Hòa, no 

Vietnam, e pretende devolver às crianças o contacto com a natureza, comprometido com o rápido 
crescimento das áreas urbanas. A cobertura tornou-se num grande jardim fluído, que cria três 
grandes pátios térreos, onde as crianças são convidadas a interagir com a natureza que as envolve e 

até mesmo a praticar actividades como a agricultura.  Os espaços criados são de enorme liberdade 11

para a criança que pode brincar em harmonia e aprender com o meio ambiente que a envolve. A 
consciência ambiental é algo que este envolvimento tenta incutir nas gerações mais novas. 

Fugi Kindergarten e Ring Around a Tree 

Desenhados por Takaharu e Yui Tezuka tratam-se de dois projectos realizados em Tóquio, o primeiro 

de 2007 e o segundo de 2011, e que funcionam em conjunto. O seu formato consistiu na ideia de 
percurso interminável, oferecendo à criança a oportunidade de correr infinitamente. A cobertura é 
ainda atravessada por três árvores e tem diversas aberturas que permitem que as crianças do interior 

estejam em contacto visual com o exterior. Acreditando que as crianças conhecem os seus próprios 
limites, Ring Around a Tree é um edifício com algumas salas de aula que encoraja as crianças a subir 
através de uma árvore, se tiverem estas capacidades, caso contrário podem sempre usar as escadas 

que a envolvem.   A arquitectura deste edifício destaca-se ainda por não ter “espaços mortos, cantos 12

escuros, a própria inexistência de uma frente principal”, inviabilizando assim recantos escondidos e 
práticas de bullying.  Caracteriza-se por ser um espaço de recreio que fomenta o risco apropriado e 13

o confronto que faz a criança evoluir, é rico em elementos naturais que fomentam responsabilidade e 
envolvimento ambiental e oferece liberdade no momento de brincar.

 https://www.archdaily.com.br/br/760033/jardim-de-infancia-de-cultivo-vo-trong-nghia-architects11

 https://www.ted.com/talks/takaharu_tezuka_the_best_kindergarten_you_ve_ever_seen12

 Maia, Daniel. 2014. Abrigo dos Pequeninos, Desenhar Espaços para Crianças13

!  | Espaços Exteriores de Recreio60

Figura 2.4.6 - Fotografias do projecto Farming Kindergarten

Figura 2.4.7 - Fotografias do projecto Fugi Kindergarten e Ring Around a Tree



3. RECREIO ESCOLAR EM PORTUGAL 

 



3.1. Enquadramento 

Os capítulos anteriores permitem concluir que o recreio escolar é assim um espaço determinante na 

vida das crianças. Uma vez que a maior parte do seu tempo é passado na escola a oportunidade de 
brincar surge assim, nos intervalos escolares, no espaço do recreio. 
Pelo impacto que assume, este espaço deve ser pensado e estruturado conscientemente para que 

contribua para o desenvolvimento físico, social e psicológico apropriado das crianças. 

O espaço exterior de recreio foi sofrendo alterações com o decorrer dos anos, adaptando-se e 

acompanhando as mudanças que foram surgindo no espaço educativo.  
As primeiras preocupações sobre o espaço escolar surgem no final do século XIX com as Escolas 
Conde de Ferreira, onde em relação ao espaço exterior apenas se salienta a necessidade da escola 

se encontrar num terreno com dimensões que permitissem a prática de ginástica. Este deveria ser 
delimitado por meio de um muro para que existisse separação da envolvente. Salienta-se também a 
necessidade de um espaço junto à escola que fosse coberto e servisse de abrigo para os alunos 

(Mendes 2008, 31-32). Nos primeiros anos do século XX iniciou-se a construção das escolas Adães 
Bermudes, que exigia um recreio coberto (Mendes 2008, 33-36). Nos anos 30, nos projectos-tipo de 
autoria dos arquitectos Raúl Lino e Rogério de Azevedo, o espaço exterior de recreio caracterizava-se 

por ser um pátio coberto virado a norte, junto aos volumes de instalações sanitárias. Existia ainda um 
alpendre na entrada da escola. Nos anos 40, é desenvolvido o “Plano dos Centenários”, que originou 
a construção de uma vasta rede de escolas primárias. Dado o volume de trabalho a DGEMN criou a 

Delegação para as Obras de Construção de Escolas Primárias, que ficou responsável pelas 
construções escolares até 1969, ano a partir do qual foi substituída pela Direcção Geral das 
Construções Escolares (Beja et. al 1996, Mendes 2008). A legislação de 1926 exigia a separação dos 

espaços escolares por sexo, tanto das salas de aula como do espaço exterior de recreio. O espaço 
de recreio era essencialmente um recreio coberto, mas aberto para o exterior, complementado com 
uma área ao ar livre. Estes espaços de recreio encontravam-se separados por meio de uma vedação 

ou muro. O volume destinado às instalações sanitárias encontrava-se no espaço exterior de recreio e, 
quando não existia abastecimento público de água, era também comum encontrar um poço neste 
espaço (Beja et. al 1996, Mendes 2008). Nos finais dos anos 50, o Plano dos Centenários é revisto 

por razões económicas e exigências de rapidez de construção, dando origem ao desenvolvimento de 
duas soluções, o Tipo Urbano e o Tipo Rural, da autoria do arquitecto Fernando Peres. Quanto ao 
espaço exterior de recreio é de salientar que o Tipo Urbano, que se apresentava como uma solução 

bastante semelhante ao Plano dos Centenários, apresentava um espaço destinado a um recreio 
coberto com alpendre adjacente a um espaço para instalações sanitárias. Já o Tipo Rural não tinha 
planificação do espaço de recreio coberto, existindo apenas um pequeno abrigo coberto na entrada 

da escola, onde também estava incluído o volume das instalações sanitárias (Beja et. al 1996, 
Mendes 2008). 

Existem registos da avaliação que entidades como o LNEC fizeram para as duas tipologias 
propostas. A avaliação relativa ao espaço exterior de recreio regista a sua orientação a norte (o que 
não traria conforto à criança) e a necessidade de instalação de um bebedouro neste espaço (Beja et. 

al 1996, 152-153). 
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Com o início da década de 60 surge o Novo Plano de Construção e as influências recebidas do 
contacto com entidades internacionais, levando ao interesse por criar condições que permitissem o 
ensino segundo as novas metodologias, que apoiavam a liberdade de movimentos e a criatividade. 

Era necessária assim a revisão e adaptação dos projectos tipo de forma a criar condições para as 
novas pedagogias. As soluções encontradas reflectiram-se nos espaços cobertos de recreio, onde 
houve uma redução da sua área em prol da existência de um espaço para trabalhos manuais (Beja 

et. al 1996, 181-183, 235, Mendes 2008, 44). Em 1971, surge a experiência do novo projecto tipo  - o 1

Projecto Normalizado de Escolas Primárias ou P3, que foram construídas até 1983. Aqui o espaço 
exterior de recreio contempla uma novidade: um espaço dedicado à horta pedagógica (Lourenço 

2015, 25-26). A partir de 1979, o planeamento dos edifícios das escolas primárias ficou à 
responsabilidade das autarquias (Beja et. al 1996, 186). O espaço exterior de recreio era delimitado 
por um muro ou vedação baixa e sem forte impacto visual, não sendo utilizado como barreira, mas 

apenas como método de marcação da propriedade. O aspecto dos muros dependia de região para 
região e eram geralmente em alvenaria ou betão, podendo ter zonas transparentes de vedação 
conjugadas com floreiras e sebes, ou ainda ser na íntegra uma vedação de sebes (Beja et. al 1996, 

253-259). Os espaços exteriores de recreio dependiam da dedicação e vontade dos professores ou 
das autarquias por eles responsáveis (Beja et. al 1996, 259-263).  
Com a publicação da Lei das Bases da Educação, em 1986, é reforçado o papel das autarquias junto 

das escolas básicas do 1º ciclo e é criado o conceito de Escola Básica Integrada, que incorpora os 
três ciclos de ensino básico num único estabelecimento de ensino. Em 2007, é posto em prática o 
Programa Nacional de Requalificação da rede do 1º ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-

Escolar . São criados os Centros Escolares, com ensino pré-escolar e de 1º ciclo. São edifícios com 2

características multifuncionais, que visam a criação de espaços sociais para o envolvimento e 
participação de toda a comunidade em actividades socioculturais, recreativas e desportivas (Lourenço 

2015, 26-29).  

 Este projecto teve por base a escola primária piloto de Mem Martins, em 1964. Era um edifício de forma radial que se 1

desenvolvia em torno de um pátio central, que se relacionava com as quatro salas de aula existentes e com um espaço 
multifuncional. É de destacar a inovação para o espaço exterior de recreio com espaços ao ar livre e hortas pedagógicas. 

 A salientar a melhoria das condições de segurança e de acessibilidade, a introdução de outros tipo de vedação mais seguras, 2

espaços cobertos e espaços para o desporto, que tiveram influências no espaço exterior de recreio. Os espaços devem ser 
organizados e ter equipamentos para actividades lúdico-desportivas (Lourenço 2015, 28-29).
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Tabela 3.1.1 - Evolução dos espaços exteriores de recreio. Com base nos dados de Lourenço (2015).

Espaço 
Exterior de 

Recreio

1898-1910 1930/35 40 50 60 1960/70 70/80

Adães 
Bermudes 

Raul Lino e 
Rogério de 
Azevedo

Centenário
Escola Piloto P3

Fase I Fase II Fase III

Espaços 
Cobertos

Pátio

Recreio 
exterior

 Área verde 
Hortas



O programa nacional  em vigor para o reordenamento da rede escolar do ensino básico e pré-escolar 3

defende a qualidade paisagística do espaço exterior de recreio, assim como a sua utilização livre e 
segura por parte da criança. O recreio escolar deve estar distribuído por diferentes zonas apropriadas 

para cada tipo de jogo e actividades, e estas devem articular-se entre si. Considera-se essencial a 
existência das seguintes zonas: recreio coberto, em superfície plana e pavimentada, sem exposição 
aos ventos dominantes e com localização próxima ao edifício escolar; recreio livre, em superfície 

plana com localização que permita a vigilância e com configuração que permita a possibilidade de 
jogos em grupo, deve ainda ser orientado a sul ou a nascente de forma a permitir uma exposição 
solar diária mínima de seis horas; áreas ajardinadas e hortas pedagógicas; espaço de aventura ou 

polidesportivo ao ar livre com a possibilidade de cobertura, com equipamento adequado a actividades 
de escalada, salto, ou outras, presentes em terrenos com declives, espaço verde, relvado ou 
obstáculos naturais desde que garantida a protecção da zona de queda. 

    
Quanto à legislação actual para os espaços exteriores de recreio encontra-se em vigor o Decreto-Lei 
nº 203/2015 de 17 de setembro, indicando as normas de segurança e condições que são exigidas 

neste espaço tanto a nível de planeamento, como de equipamentos e superfícies. É reforçada a 
necessidade de manutenção e fiscalização destes espaços, com a previsão de um posterior registo 
que permita uma leitura das acções de fiscalização e de acidentes. A acessibilidade a estes espaços 

passa a ser garantida a todos os utilizadores, incluindo os de mobilidade reduzida. Deve existir 
equipamento como bancos e recipientes para resíduos sólidos suficientes para a área de jogo. Os 
materiais utilizados devem ser resistentes, de fácil manutenção e apresentar boa durabilidade. As 

superfícies utilizadas devem garantir uma drenagem apropriada e nas zonas de queda devem ser 
colocadas superfícies que amorteçam o impacto.  

Um estudo da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), com o apoio do Instituto da 
Criança, realizou, em 2017, um estudo que tinha como objetivo a avaliação do planeamento do 
recreio escolar.  O estudo concluiu que a qualidade e o espaço dos recintos escolares é insuficiente, 4

que as zonas verdes disponíveis por criança são insuficientes e que apresentam uma elevada 
exposição solar e “uma quase total inexistência de elementos que promovam o conforto bioclimático 
no recreio”. Os espaços destinados ao recreio caracterizam-se pela ausência de elementos, texturas, 

sons e cheiros, não oferecendo estímulos que contribuam para um adequado desenvolvimento. 
Conforme refere Frederico Meireles no artigo publicado em 25-09-2017 pelo jornal Público: “O jardim-
escola já não é jardim e os recreios das escolas têm sido transformados em pátios inertes e acéticos”. 

O estudo critica ainda a substituição dos elementos naturais por outros de natureza digital. “(…)a 
variedade de estímulos no ambiente natural está a ser substituída por outros, de natureza digital, 
limitando as oportunidades para a atividade física” São ainda tecidas críticas aos elementos 

construídos destinados à brincadeira, que se apresentam em número reduzido e inadequados ao 
desenvolvimento das capacidades das crianças. Meireles, arquiteto paisagista de profissão, salienta 
ainda que “os projectos de requalificação das escolas vêm descurando a importância do espaço 

exterior na educação social, estética e ecológica.”  

 http://www.centroescolar.min-edu.pt/np4/file/9/programa_ii.pdf3

 https://www.publico.pt/2017/09/25/sociedade/noticia/os-recreios-da-escola-tem-pouca-qualidade-17865984
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Por outro lado, iniciativas recentes apontam para uma crescente consciencialização por parte dos 
organismo responsáveis pelo planeamento do recreio nas escolas portuguesas, assim como pela 

implantação de medidas importantes e positivas na requalificação dos mesmos. 
Em Março de 2017, o Município de Cascais e a Faculdade de Motricidade Humana da Universidade 
de Lisboa, assinaram um documento assegurando que as escolas do 1º ciclo do concelho passarão a 

ter espaços educativos fora das salas de aula, como se pode ler no artigo “O recreio é amigo das 
crianças” . A proposta surgiu por parte da Associação de Pais da Escola Básica de S. Pedro do Estoril 5

e segundo a sua presidente, Magda Morbey Ferro, “a escola é muito mais do que um espaço para 

aprender a ler e escrever”, necessitando também de dar resposta às “lacunas de uma família 
sobrecarregada com uma enorme carga horária laboral”. 
A iniciativa foi inteiramente apoiada pela Câmara, que valoriza a importância desta medida que alia 

“as academias do saber com as academias do fazer”. Segundo as palavras de José Fragoso Diniz, 
presidente da Faculdade de Motricidade Humana, conseguiram assim agarrar a oportunidade de 
implementar medidas e métodos que têm sido um sucesso, em países como a Finlândia ou a 

Noruega, onde tem sido aproveitado o recreio exterior e a sua natureza, como forma de “desenvolver 
atividade física, cognitiva, social e até de cidadania.” 
Carlos Neto, mentor dos projectos a serem realizados nas escolas de Cascais, defende a 

necessidade de “um maior equilíbrio entre o tempo livre e o tempo estruturado na sala de aula é uma 
necessidade premente nas escolas” uma vez que é aqui que as crianças passam a maior parte do 
seu tempo, especialmente as do 1º ciclo. Diz ainda que doenças como o excesso de peso, o 

insucesso e o abandono escolar estão relacionadas com o facto de estarem demasiado tempo 
enclausuradas por quatro paredes. Segundo Carlos Neto, o recreio é amigo das crianças porque “é 
um espaço onde ela pode desenvolver a sua capacidade cognitiva e despender energia; um espaço 

de autonomia e liberdade”. Para além disso, trata-se de um espaço que proporciona às crianças um 
risco controlado e que contribui “para o seu desenvolvimento a nível motor, cognitivo, social e 
emocional, incluindo tempos de contemplação e silêncio”. Para além da requalificação dos recreios 

exteriores, o projecto envolve ainda medidas de consciencialização, informando e educando não só a 
comunidade escolar, como os pais e todos os intervenientes que têm um papel activo na vida 
académica. 

Com o objectivo de mudar o rumo da educação em Portugal, o projecto Limites Invisíveis  (Março 6

de 2016), com o apoio da ESEC/IPC, do DEP/UA e da CASPAE, propõe desenvolver práticas de 

ensino/aprendizagem que utilizem o ambiente exterior, baseando-se num ensino que promove a 
cultura ambiental, que devolve às crianças a conexão ao mundo natural e a oportunidade de aprender 
com a natureza. Tem lugar na Mata Nacional do Choupal, em Coimbra, e pretende ser um 

complemento à educação formal das crianças. Apesar de, enquanto projecto piloto, abranger apenas 
abrangido dois jardins de infância - a Escola do Areeiro e os SASUC - abre agora portas ao ensino 
entre as idades dos três e os dez anos, tendo como objectivo chegar a um número cada vez maior de 

escolas e crianças no futuro. Este projecto é influenciado pela abordagem nas escolas 

 https://www.cascais.pt/noticia/o-recreio-e-amigo-das-criancas5

 http://limitesinvisiveis.pt/quem-somos/6
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dinamarquesas (baseadas num tipo de educação forest kindergarten ou nature kindergarten) mas 
adaptado à nossa realidade e cultura. Quaisquer que sejam as condições meteorológicas, a criança é 
incentivada a interagir com diversos tipos de animais, a trepar árvores, aprendendo e brincando 

autonomamente e ao seu próprio ritmo, sempre em consonância e respeito para com o meio 
envolvente. Apesar de recente, o projecto já começou a colher frutos, e são os próprios familiares que 
dizem notar a criança mais feliz, atenta, observadora, independente e resiliente. Também o nome do 

projecto não foi escolhido ao acaso, os limites existem, mas não estão delimitados: é importante 
consciencializar a criança, que sabe que tem de ver e ser vista pelas suas educadoras, no entanto 
não há barreiras físicas. Neste projecto, onde o risco aceitável é importante e diferente de perigo, a 

preocupação na consciencialização dos próprios pais existe e tenta ser também ela trabalhada. Uma 
outra questão que o projecto acumula é a sensibilização da geração mais nova para o futuro do 
nosso planeta, uma vez que ao interagirem com a natureza, se tornam mais capazes para entender e 

respeitar certas questões ecológicas. 

Lançado pela empresa SKIP - É bom sujar-se: libertem as crianças  - é um projecto que alerta para 7

as necessidade actuais da criança e para a importância de se brincar livremente. Numa tentativa de 
compreender os conflitos diários no crescimento e desenvolvimento da criança, procuraram com a 
ajuda do professor Carlos Neto responder a um conjunto de perguntas essenciais ao entendimento 

desses problemas. O professor realça o facto de se estar a criar uma geração sedentária, onde 
algumas crianças de sete anos não sabem sequer atar os sapatos. Com pouco tempo livre para 
brincar, salienta que as crianças perderam em média oito horas por semana de brincadeira nos 

últimos vinte anos e que o brincar na rua entrou em extinção. Afirma ainda que a brincadeira mais 
comum entre pais e filhos é o “ver televisão” e chama a atenção para o perigo desta mudança, uma 
vez que é ao brincar que as crianças se desenvolvem tanto a nível social, como cognitivo, motor ou 

emocional. Brincar implica um certo risco e um confronto com obstáculos, desenvolvendo de forma 
natural na criança a capacidade de saber lidar e resolver problemas, de autorregulação e 
autocontrole, o que por sua vez trará mais segurança e menos acidentes no futuro. Defende que a 

criança precisa de um tempo informal, em que seja livre e independente para se desenvolver através 
de actividades não estruturadas. Reforça o número exagerado de crianças que em Portugal têm 
síndrome de hiperatividade ou défice de atenção e alerta para o perigo futuro que medicá-las 

acarreta. No seu ponto de vista, ser uma criança com energia é ser uma criança saudável e a 
resposta está em dar-lhes mais tempo livre onde possam gastar essa energia tão característica da 
sua idade. O papel do projecto passa acima de tudo por uma campanha de consciencialização dos 

próprios pais, de forma a fazer com que estes percebam o quão é importante deixarem os seus filhos 
serem livres e autónomos no momento de brincar, porque só assim poderão acumular experiências 
enriquecedoras que o levarão ao desenvolvimento mais adequado.  8

 https://www.skip.com/pt/e-bom-sujar-se/aprender-a-brincar/importancia-brincar-livremente.html7

 https://www.youtube.com/watch?v=NA8fIwLQl6k&list=PLqJKMaijEVq57zc6im6250tffNYZ1TREF8
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3.2. Casos de Estudo  

A cidade de Vila Nova de Gaia foi o local escolhido para a selecção de dois casos de estudo que 

integram esta dissertação. A cidade localiza-se na região Norte (NUT II), na Área Metropolitana do 
Porto (NUT III), no concelho de Vila Nova de Gaia.  

 

O concelho apresenta um interesse crescente pela melhoria da qualidade dos serviços de ensino 
prestados e pela criação de uma sociedade “educadora, inclusiva e sustentável”. Programas como 
GAIAaprende+ ou Gaia-todo um mundo  são exemplos que refletem as preocupações associadas à 9

educação, sustentabilidade e cidadania. Acrescenta-se ainda o facto de a Carta Educativa de Vila 

Nova de Gaia (2017)  apontar o insucesso escolar como o grande problema. A análise SWOT 10

presente no Plano Estratégico Educativo Municipal (2017-2021) , assinala para além da elevada taxa 11

de retenção escolar em comparação com a média nacional e da AMP, a insatisfação dos 
encarregados de educação face aos recreios das escolas (ver anexos). Como foi demonstrado ao 
longo da parte teórica desta dissertação, existe 

uma relação entre insucesso académico e 
insucesso do planeamento ou usufruto do 
espaço exterior de recreio.  

Num total de 105 escolas (94 públicas e 11 
privadas) do 1º ciclo do ensino básico 
e x i s t e n t e s n o t e r r i t ó r i o e m c a u s a , 

selecionaram-se como casos de estudo duas 
escolas públicas, com características distintas 
e que fossem representativas dos recreios 

escolares de Gaia: a Escola Básica de 
Chouselas, na freguesia de Canidelo, e a 
Escola Básica Dr. Fernando Guedes, na 

freguesia de Avintes.

 http://www.cm-gaia.pt/fotos/editor2/educacao/ano_letivo_2018_19.pdf9

 http://www.cm-gaia.pt/fotos/editor2/educacao/2018_docs_estrategicos/revisao_da_carta_educativa_de_gaia.pdf10

 http://www.cm-gaia.pt/fotos/editor2/educacao/2018_docs_estrategicos/plano_estrategico_educacao_municipal.pdf11
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Figura 3.2.1 - Localização geográfica: I - região Norte; II - Área Metropolitana do Porto; III - Vila Nova de Gaia

Canidelo

Avintes

Figura 3.2.2 - Localização das freguesias de Canidelo 
e Avintes



3.2.1. Escola Básica Dr. Fernando Guedes 
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Figura - Mapa de localização da Escola Básica Dr. Fernando Guedes.
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Legenda:

Figura - Mapa de análise do território adjacente à Escola Básica Dr. Fenando Guedes.

Localiza-se na freguesia de Avintes, em malha 
urbana dispersa, onde o elemento mais marcante é o 

parque biológico de Gaia, bastante próximo ao 
terreno da escola. Destaca-se ainda a proximidade à 
EB Adriano Correia de Oliveira e ao Complexo 

desportivo da Mesquita. Na envolvente encontra-se 
essencialmente tipologia mista e moradias, algumas 
áreas naturais, agrícolas e florestais.
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Figura - Mapa de análise do território adjacente à Escola Básica Dr. Fenando Guedes.

Localiza-se na freguesia de Avintes, em malha 
urbana dispersa, onde o elemento mais marcante é o 

parque biológico de Gaia, bastante próximo ao 
terreno da escola. Destaca-se ainda a proximidade à 
EB Adriano Correia de Oliveira e ao Complexo 

desportivo da Mesquita. Na envolvente encontra-se 
essencialmente tipologia mista e moradias, algumas 
áreas naturais, agrícolas e florestais.

Complexo 
desportivo da 

Mesquita

Áreas para equipamentos gerais 

Áreas consolidadas tipologia mista 

Áreas de expansão urbana tipologia mista 

Áreas em transformação tipologia mista 

Áreas consolidadas tipologia moradias 

Áreas agrícolas 

Áreas naturais - Áreas ribeirinhas 

Áreas Agro-florestais

A 
20

A nível urbano a escola localiza-se na freguesia de 
Avintes, numa malha urbana dispersa e pouco densa, 
onde o elemento mais marcante é o Parque Biológico 

de Gaia, que se encontra bastante próximo ao terreno 
da escola. É de destacar a proximidade à EB Adriano 
Correia de Oliveira e ao Complexo desportivo da 

Mesquita. Na envolvente existem essencialmente 
edifícios de tipologia mista e moradias, áreas naturais, 
agrícolas e florestais.  
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Figura - Mapa de análise do território adjacente à Escola Básica Dr. Fenando Guedes.

Localiza-se na freguesia de Avintes, em malha 
urbana dispersa, onde o elemento mais marcante é o 

parque biológico de Gaia, bastante próximo ao 
terreno da escola. Destaca-se ainda a proximidade à 
EB Adriano Correia de Oliveira e ao Complexo 

desportivo da Mesquita. Na envolvente encontra-se 
essencialmente tipologia mista e moradias, algumas 
áreas naturais, agrícolas e florestais.

Complexo 
desportivo da 

Mesquita

Áreas para equipamentos gerais 

Áreas consolidadas tipologia mista 

Áreas de expansão urbana tipologia mista 

Áreas em transformação tipologia mista 

Áreas consolidadas tipologia moradias 

Áreas agrícolas 

Áreas naturais - Áreas ribeirinhas 

Áreas Agro-florestais

A 
20

Figura 3.2.1.2 - Mapa de análise do território adjacente à Escola Básica Dr. Fernando Guedes

Figura 3.2.1.1 - Planta  de localização da Escola Básica Dr. Fernando Guedes
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Figura 3.2.1.3 - Planta do piso térreo da Escola Básica Dr. Fernando Guedes; Análise Funcional

Figura 3.2.1.4 - Planta do 2º piso da Escola Básica Dr. Fernando Guedes; Análise Funcional
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Figura 3.2.1.5  - Planta funcional, com as diferentes zonas de jogo do espaço exterior de recreio
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Figura 3.2.1.7 - Fotografias da Escola Básica Dr. Fernando Guedes
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A escola básica Dr. Fernando Guedes é um centro escolar inaugurado no ano de 2014, com os ciclos 
de ensino do pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico. Destaca-se pela atenção que presta às 
necessidades das crianças com mobilidade reduzida, estando os seus espaços inteiramente 

adaptados à inclusão daquelas crianças. O acesso ao espaço exterior de recreio, que se encontra 
distribuído por áreas planas a diferentes cotas é garantido por meio de rampas. Como perceptível nas 
plantas, o espaço dedicado ao ensino pré-escolar encontra-se separado do 1º ciclo, assim como o 

respectivo espaço exterior de recreio. A entrada no edifício escolar localiza-se a nordeste, através da 
portaria que acede imediatamente ao espaço exterior de recreio, que envolve todo o edifício escolar e 
que pontualmente o recorta através de plataformas planas que compõem este espaço. Os espaços 

escolares organizam-se em três Us em planta, que envolvem as plataformas de recreio criadas: 

•  um primeiro virado a noroeste, de maiores dimensões e que incluí uma plataforma superior 
coberta, de pavimento em betão, com jogos desenhados a tinta amarela (Fig. 3.2.1.7-2), desprovido 

de elementos naturais, com vista para um espaço verde adjacente em cota inferior, com algumas 
árvores de pequenas dimensões, mas ao qual não é permitido o acesso por parte das crianças (Fig. 
3.2.1.7-3); 

• um segundo virado a sudeste que integra a plataforma destinada ao pré-escolar, com equipamento 
pré-fabricado assente em pavimento de borracha (Fig.3.2.1.7-1); 

•  um terceiro orientado a nordeste que inclui uma área de pequenas dimensões, com cobertura de 

relva natural, dedicado a actividades pedagógicas no exterior relacionadas com o ambiente e com a 
natureza, de acesso restrito, utilizado quando permitido por educadores (Fig. 3.2.1.7-8). 
O restante espaço destinado ao brincar das crianças do 1º ciclo é amplo, mas vazio, com a 

existência de pavimento alcatroado e uma zona mais pequena, de forma rectangular e em terra 
batida (Fig.3.2.1.7-14,15). Salienta-se o Pavilhão Municipal que é também utilizado pelas crianças 
da escola para algumas actividades físicas. A nível do equipamento no espaço exterior refere-se 

apenas a existência de alguns bancos a sudoeste junto ao volume escolar (Fig.3.2.1.7-16).Quanto à 
relação existente entre os espaços interiores e exterior é de salientar a forte relação visual das 
salas de aula com o exterior. Estas desenvolvem-se em dois pisos e encontram-se orientadas 

preferencialmente a sudoeste para o maior espaço de recreio exterior, ou a nordeste para as 
plataformas interiores. O refeitório é um espaço que merece destaque pela transparência e 
permeabilidade que proporciona entre o interior e o exterior. Aqui a fachada é composta por amplas 

superfícies envidraçadas que vão até ao nível do pavimento. 
Um corredor central de circulação e de distribuição das salas de aulas para ambos os lados inclui 
rampas para facilitar a mobilidade, e atravessa todo o edifício escolar, culminando num volume de 

acesso vertical ao piso superior com escadas e elevador. Existem outros dois volumes de acesso 
vertical com escadas, um em cada extremidade da escola. A permeabilidade e as relações visuais 
com o exterior são asseguradas pela transparência do volume de circulação maioritariamente 

composto por superfícies envidraçadas e pelos vazios existentes na fachada do acesso vertical 
(Fig.3.2.1.7-13). O espaço exterior de recreio apresenta-se como uma soma de subespaços, que 
não se encontram separados através de vedações. A única vedação existente é a que separa todo 

o recinto escolar da envolvente urbana. Nem todos os espaços são de livre acesso por parte da 
criança, especialmente os que têm elementos naturais. Apesar da existência de uma grande área e 
diversidade de zonas dedicadas ao espaço exterior de recreio salienta-se a falta de árvores, de 

equipamento, de zonas verdes de livre acesso para as crianças e de espaços com sombra. 
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3.2.2. Escola Básica de Chouselas 
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Figura 3.2.2.1 - Planta de localização da Escola Básica de Chouselas

Esta escola da freguesia de Canidelo encontra-se 

numa malha urbana mais densa do que a anterior. 
Na sua envolvente destacam-se essencialmente as 
zonas consolidadas, em expansão ou em 

transformação, de tipologia mista, sendo ainda 
possível encontrar a sudeste, na envolvente mais 
próxima, algumas moradias e terrenos de quintas 

em espaço urbano. 

Salienta-se ainda a existência do 
Parque de Jogos Manuel Marques 

na envolvente mais próxima, assim 
como a integração do terreno 
escolar no futuro centro cívico de 

canidelo (possível de consultar no 
PDM da Câmara Municipal de Gaia, 
Junho 2018). A rua da Bélgica é a 

via que apresenta maior destaque. 

Figura 3.2.2.2 - Mapa de análise do território adjacente à Escola Básica de Chouselas 

 

Escala 1/10000

R
ua de C

houselas

Escala 1/10000

Legenda:

Parque de Jogos Manuel 
Marques Gomes

Rua da Bélgica

Áreas para equipamentos gerais 

Áreas consolidadas tipologia mista 

Áreas de expansão urbana tipologia mista 

Áreas em transformação tipologia mista 

Áreas consolidadas tipologia moradias 

Quinta em espaço urbano

C
en

tro
 C

ív
ic

o 
de

 C
an

id
el

o

 

Escala 1/10000
R

ua de C
houselas

Escala 1/10000

Legenda:

Parque de Jogos Manuel 
Marques Gomes

Rua da Bélgica

Áreas para equipamentos gerais 

Áreas consolidadas tipologia mista 

Áreas de expansão urbana tipologia mista 

Áreas em transformação tipologia mista 

Áreas consolidadas tipologia moradias 

Quinta em espaço urbano

C
en

tro
 C

ív
ic

o 
de

 C
an

id
el

o

 

Escala 1/10000

R
ua de C

houselas

Escala 1/10000

Legenda:

Parque de Jogos Manuel 
Marques Gomes

Rua da Bélgica

Áreas para equipamentos gerais 

Áreas consolidadas tipologia mista 

Áreas de expansão urbana tipologia mista 

Áreas em transformação tipologia mista 

Áreas consolidadas tipologia moradias 

Quinta em espaço urbano

C
en

tro
 C

ív
ic

o 
de

 C
an

id
el

o

 

Escala 1/10000

R
ua de C

houselas

Escala 1/10000

Legenda:

Parque de Jogos Manuel 
Marques Gomes

Rua da Bélgica

Áreas para equipamentos gerais 

Áreas consolidadas tipologia mista 

Áreas de expansão urbana tipologia mista 

Áreas em transformação tipologia mista 

Áreas consolidadas tipologia moradias 

Quinta em espaço urbano

C
en

tro
 C

ív
ic

o 
de

 C
an

id
el

o



 

 

!   | Recreio Escolar em Portugal74

Legenda:

Vestíbulo 

Salas de Associação de Pais 

Átrio 

Biblioteca 

Acesso ao piso superior 

Instalações Sanitárias 

Salas de aula

Escala 1/1000

Figura 3.2.2.4 - Planta do 2º piso do edifício destinado ao 1º ciclo do ensino básico
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Figura 3.2.2.3 - Planta do piso térreo do edifício destinado ao 1º ciclo do ensino básico
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A escola básica de Chouselas é um estabelecimento de ensino pré-escolar e do 1º ciclo do ensino 
básico. Esta é uma escola que segue o Projecto Normalizado de Escolas Primárias, designado por 
P3, desenvolvido em 1970, e que se caracteriza pelo redesenho do modelo convencional de sala de 

aula propondo um modelo de escola de área aberta sem compartimentação fixa, mas permitindo a 
delimitação de espaços através de elementos amovíveis (Matos, 1970), como anteriormente referido. 
Tanto o edifício, como o espaço exterior de recreio, destinado ao ensino pré-escolar encontram-se 

separados dos espaços destinados ao 1º ciclo, através de um muro com vedação. Outras zonas 
encontram-se também delimitadas como é o caso do espaço de jogo coberto para práticas 
desportivas (futebol ou basquetebol - Fig. 3.2.2.7-5) ou o espaço destinado à horta pedagógica (Fig. 

3.2.2.7-12). O espaço exterior de recreio envolve o edifício escolar e é separado da envolvente 
urbana por meio de um muro com vedação. O edifício escolar apresenta uma planta simétrica e 
desenvolve-se em dois pisos, com acesso vertical através de escadas. As salas de aula encontram-

se orientadas para sudeste e apresentam relação visual com o exterior. Por piso existem quatro 
salas, e entre cada duas, existe um volume que as conecta e que, no caso do piso térreo, permite o 
acesso ao espaço exterior de recreio. Este volume é actualmente utilizado como espaço de reuniões, 

associação de pais e vestíbulo. No caso do piso superior, este volume contempla ainda a existência 
de uma biblioteca. Duas das salas têm acesso directo ao pátio interior, no qual existe uma escadaria 
que pode ser utilizada como um pequeno anfiteatro e ao qual se pode estender o espaço da sala de 

aula. As duas salas de aula localizadas nos extremos apresentam acesso directo para o espaço do 
alpendre. As salas de aula superiores apenas apresentam relações visuais com o exterior através das 
superfícies envidraçadas. A escola promove a participação activa das crianças, e dos seus pais, no 

ambiente do recreio. Refere-se o mural de azulejos pintados pelos próprios alunos, com motivos 
ambientais para a comemoração do dia da terra e que se pode observar assim que se entra na 
escola (Fig. 3.2.2.7-1). Em frente a este mural podem ser encontrados jogos desenhados a tinta no 

chão (Fig. 3.2.2.7-1). Existe ainda um muro onde as crianças são livres de pintar e decorar consoante 
a sua vontade (Fig. 3.2.2.7-2). Por todo o recreio, pneus são utilizados como floreiras e objectos de 
decoração, pintados pelos educadores e pela associação de pais (Fig. 3.2.2.7-9,10); e comedouros 

pretendem atrair pássaros da região ao recreio, enquanto se alimentam (Fig. 3.2.2.7-2). Existe um 
“cantinho da leitura” ao ar livre realizado pela associação de pais. Este espaço é composto por um 
pavimento de relva artificial, por bancos, mesas e pneus, permitindo o ensino pontual no espaço 

exterior. O refeitório tem acesso directo ao pátio e aos alpendres e é também utilizado como espaço 
polivalente e de discussão de ideias. O espaço exterior de recreio tem diversas zonas naturais: a 
horta pedagógica, uma vasta área com árvores de grandes dimensões, uma área de menores 

dimensões, com árvores mais pequenas e arbustos. É de realçar o papel que a natureza 
desempenha no espaço exterior de recreio desta escola onde existem diversos tipos e dimensões de 
árvores, plantas, arbustos e animais. No entanto, é de salientar a necessidade da escolha apropriada 

de métodos de protecção da criança em relação às raízes de algumas árvores, através por exemplo 
de caleiras. Também a escolha das árvores e arbustos deve ser ponderada e manter a segurança da 
criança (ver anexos). O pavimento do espaço exterior de recreio é diversificado: alcatrão, terra batida, 

alcatifa de relva sintética, blocos de betão pré-fabricado. A diferença de cotas apenas se faz sentir 
junto ao edifício escolar e à entrada do recinto escolar, sendo o restante espaço de recreio 
praticamente plano. A escola básica de Chouselas foi considerada uma eco-escola dada a sua 

vertente de educação ambiental e sustentável. 
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3.3. Leitura Comparativa 
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Figura 3.3.1 - Ortofotomapa E. Básica Dr. F. Guedes Figura 3.3.2 - Ortofotomapa E. Básica de Chouselas

Unidades de Ensino 

No centro escolar o ensino básico do 1º ciclo faz-se no 
mesmo volume em que acontece o do pré-escolar, 
enquanto na P3 o ensino acontece em dois volumes 
distintos. Como teoricamente demonstrado torna-se 
importante que haja relação entre os dois grupos de 
ensino de diferente faixa etária, como acontece no 
centro escolar F. Guedes. Quanto à relação visual entre 
interior e exterior ambas apresentam uma boa solução e 
evidente preocupação, tanto quanto à localização dos 
espaços destinados às salas de aula, como quanto às 
relações visuais existentes em espaços como o 
refeitório ou o polivalente.   

Acesso/Circulação 

Salienta-se o centro escolar que apresenta uma 
excelente concepção, permitindo a inclusão de todas as 
crianças e uma fácil mobilidade entre interior e exterior. 
Os corredores de circulação permitem uma fácil 
deslocação entre o espaço interior e as plataformas de 
recreio exterior, assim como os espaços de refeição ou 
polivalentes. Os três volumes de acesso permitem ainda 
uma fácil deslocação ao espaço de recreio que envolve 
todo o edifício. A P3 de Chouselas apresenta também 
uma boa solução de pontos de acesso, no entanto os 
espaços de circulação não se encontram adaptados à 
inclusão de todas as crianças. 

Espaço de Recreio 

Salienta-se a P3, que com o esforço de professores, 
funcionários e encarregados de educação consegue 
criar um espaço exterior de recreio com fortes relações 
naturais, tão importantes para o desenvolvimento infantil 
como demonstrado teoricamente. A variedade de 
oportunidades, texturas, cheiros e sensações criadas no 
momento de brincar, a utilização do espaço exterior 
como espaço de ensino (com o canto da leitura ou a 
horta pedagógica), o envolvimento e liberdade da 
criança em pintar e usufruir deste espaço, enaltecem-no 
em comparação com o que acontece no centro escolar, 
onde faltam elementos naturais, em prol do pavimento 
alcatroado, e diversidade de opções no momento de 
brincar.  



3.4. Considerações finais 

O enquadramento teórico permitiu concluir que existe a necessidade de um espaço de qualidade 

dedicado ao brincar, que resolva os problemas associados à cidade do século XXI, e que devolva à 
criança tanto a liberdade de brincar autonomamente, como as condições apropriadas para o seu 
desenvolvimento. Uma vez que a criança passa a maior parte do seu tempo na escola, o espaço 

exterior de recreio é o local indicado para a resolução dos problemas apontados e por isso necessita 
de um planeamento cuidado. Conclui-se que deve devolver à criança o contacto com a natureza e 
elementos naturais, e deve ser um espaço inclusivo, que respeita todas as diferentes condições 

físicas, mentais, de género, sociais e culturais existentes na comunidade. 
A pesquisa dos princípios orientadores permite a conclusão de que factores como a complexidade, 
variabilidade, mutabilidade, escala e elementos naturais são alguns dos princípios mais importantes 

que o espaço de recreio deve permitir, dado que são características que acrescentam valor ao 
espaço de brincar e possibilitam um maior número de oportunidades, desafios, mudanças e aventura. 
Conclui-se ainda que a criança deve ter um papel activo no processo de design de espaços a estas 

destinados, uma vez que é o utilizador deste e sabe melhor do que ninguém as exigências 
necessárias. Nesse sentido, em Portugal é necessário investir no aumento do contacto entre o 
arquitecto e a criança. Foi ainda possível concluir que os temas, elementos construídos e valores 

devem procurar aumentar a qualidade do espaço exterior de recreio enquanto espaço lúdico e social, 
como espaço que proporciona risco, confronto e aventura, mas que não coloca a criança em risco. 
Conclui-se que as soluções naturais e o envolvimento da criança com a natureza deve ser 

privilegiado uma vez que esta responde positivamente na resolução dos problemas assinalados.  
O confronto dos princípios orientadores relativos à concepção de espaços exteriores de recreio 
apresentados no Capitulo II do trabalho, com a análise dos dois casos de estudo em Portugal permite 

concluir que os espaços exteriores de recreio observados não apresentam a esmagadora maioria dos 
princípios enunciados.  
Refere-se também que a legislação existente, prevê e assegura as questões de segurança naqueles 

espaços. No entanto, temas como os equipamento, os materiais, os pavimentos, as zonas de jogo, o 
carácter lúdico e educativo do espaço, surgem apenas como recomendações ao abrigo do programa 
nacional em vigor para o reordenamento da rede escolar do ensino básico. Não havendo legislação 

que de facto exija um planeamento cuidado e orientado por estas recomendações, estes espaços 
dependem apenas da carta educativa que cada município redige, assim como da boa vontade de 
professores, auxiliares e encarregados de educação. 

De um modo mais detalhado apresentam-se algumas conclusões sobre os casos de estudo 
analisados. 
A relação que o espaço educativo apresenta com o espaço exterior de recreio é de um modo geral 

positiva: as salas de aulas encontram-se orientadas a sul, para os maiores espaços de recreio, e 
apresentam dimensões de janelas que permitem a ventilação e iluminação natural do espaço interior, 
assim como o contacto com o exterior. À semelhança das salas de aula, também espaços como 

refeitórios e espaços polivalentes interiores encontram-se orientados para o espaço de recreio e 
através de superfícies transparentes e promovendo a permeabilidade entre eles. No entanto, raros 
são os casos em que o espaço educativo se prolonga para o exterior, como no caso da P3 de 

Chouselas. Considera-se assim que este é um bom exemplo e que devem ser promovidas condições 
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físicas que permitam a aprendizagem neste espaço. As hortas pedagógicas, o cantinho aromático, ou 
o canto da leitura podem ser apontados como exemplo. Refere-se, no entanto, que o desenho de 
implantação do edifício escolar no lote não contemplou, de um modo integrado, os espaços exteriores 

de recreio, caracterizando-se estes por serem um conjunto de espaços sobrantes e por vezes, 
descaracterizados. 
Da análise realizada, salienta-se a falta de elementos naturais e a excessiva utilização de pavimentos 

alcatroados. Para além das questões técnicas associadas a este tipo de material em pavimentos 
(escoamento e retenção de águas), referem-se as questões funcionais e de conforto. Pavimentos 
naturais, ou sintéticos, permitem uma modelação do pavimento, com texturas diferenciadas, 

tornando-os fisicamente mais estimulantes e mais atractivos para a criança. 
Refere-se ainda a falta de abertura destes espaços à comunidade exterior, permitindo a utilização do 
espaço exterior de recreio em períodos fora de aulas por todas as crianças da comunidade. Tal como 

defendido anteriormente é importante que estas tenham um espaço de recreio mais aventureiro, ao 
qual possam ter acesso fora do tempo escolar, como aos fins de semana. Estes espaços são 
importantes para o funcionamento da comunidade e para que seja assegurado que a criança tenha 

um espaço de encontro adequado para brincar. 
A análise realizada permite ainda caracterizar os espaços de recreio como espaços inertes e vazios, 
geralmente apontados como espaços que potenciam o aumento da violência e de situações de 

bullying, uma vez que não oferecem estímulos suficientes para que a criança se sinta interessada. 
Referem-se ainda os problemas da falta de envolvimento e liberdade que a criança tem para intervir 
no espaço de recreio, a falta de equipamentos, de texturas diferenciadas, de materiais adequados, 

falta de opções de escolha e de diversidade que o espaço deve promover. 
De um modo geral, é necessário alertar para a condição social da criança do século XXI, que sem 
espaços apropriados para brincar na cidade actual, encontra no espaço de recreio um refúgio para 

esta carência. No entanto, estes espaços não respondem de forma adequada às necessidades 
enunciadas e necessitam muitas vezes de intervenções profundas.  
Os espaços exteriores de recreio observados não incentivam o risco, confronto e aventura para a 

criança. Os elementos naturais são essenciais para o desenvolvimento apropriado da criança, e como 
demonstrado na parte teórica desta dissertação, fornecem diferentes estímulos, como cores, texturas, 
cheiros, e opções no momento de brincar. Ajudam a resolver o problema do insucesso escolar, na 

medida em que servem de ambiente restaurador do bem estar emocional e mental da criança, com 
resultados a nível da capacidade de concentração.  
Conclui-se assim que o espaço exterior de recreio deve ser objecto de um planeamento estratégico e 

integrado, com objectivos claros, em estreita relação com o espaço educativo do edifício escolar, 
complementando-o nos objectivos educativos, sociais, físicos e intelectuais. Deve permitir uma 
utilização livre por parte da criança e deve encontrar-se aberto fora do período de aulas. Deve 

responder às exigências do desenvolvimento físico, mental e social da criança, através de 
equipamentos com diferentes graus de dificuldade, de diferentes zonas de jogo, de materiais e 
elementos naturais estimulantes, de pavimentos com texturas diferentes ou até mesmo a modelação 

da topografia do terreno.  
Olhando para os exemplos internacionais é possível concluir que estes espaços têm sucesso quando 
se encontram planeados segundo os critérios enunciados, de acordo com as necessidades da 

criança. 

!   | Recreio Escolar em Portugal80



5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 



LIVROS 

ALARCÃO, Isabel (2008) “Relatório do Estudo. A Educação das Crianças dos 0 aos 12 Anos. 

ALEGRE, Maria Alexandra (2012) Arquitectura Escolar. O Edifício Liceu em Portugal (1882-1978). Fundação 
Calouste Gulbenkian. Fundação para a Ciência e a Tecnologia.  

BEJA, Filomena; SERRA, Júlia; MACHÁS, Estella; SALDANHA, Isabel (1996) Muitos Anos de Escolas. Volume 
II. Edifícios para o Ensino Infantil e Primário. Anos 40 - Anos 70. Ministério da Educação. Lisboa 

BURKE, Catherine. “The edible landscape of school” in Children’s Spaces by Mark Dudek. Burlington MA: 
Architectural Press, 2005, 245-278. 

CARREIRA, Nélia (2016) A CRIANÇA e a CIDADE. Influência dos espaços verdes e áreas de jogo no 
desenvolvimento da criança. 

CLARK, Alison (2007) Early Childhood Spaces: Involving young children and practitioners in the design process. 
Bernard van Leer Foundation  

CLARK, Alison. “Talking and listening to children” in Children’s Spaces by Mark Dudek. Burlington MA: 
Architectural Press, 2005, 1-13. 

DUDEK, Mark (2005) Children’s Spaces. Burlington MA: Architectural Press 

DUDEK, Mark (2000) Architecture of Schools. The new learning environments. Architectural Press 

EDWARDS, Carolyn; GANDINI, Lella; FORMAN, George (1998) The Hundred Languages of Children. The 
Reggio Emilia Approach - Advanced Reflections. Ablex Publishing Corporation. 

EYCK, Aldo Van (1962) The Child, the City and the Artist : an essay on architecture. S.L : Sun 

FROST, Joe (2010) A History of Children’s Play and Play Environments. Towards a contemporary Child-Saving 
Movement. New York and London: Routledge  

FROST, Joe L.; WORTHAM, Sue C.; REIFEL, Stuart (2012) Play and Child Development. Pearson Education, 
Inc.  

GALINDO, M (2012) Playground design. Salenstein: Braun 

GOLDSTEIN, J (2012) Play in children’s development, health and well-being. Toy Industries of Europe. Brussels 

HENDRICKS, B. E.; CARMONA, P. M (2013) Designing for Play. Farnham: Ashgate Publishing Ltd. 

HOLT, John (1967) How children Learn. Penguin Books - U.S.A Pitman Publishing Corporation. 

HOUSSAYE, Jean (1994) Quinze pédagogues (exemplar policopiado): leur influence aujourd’hui: Rousseau, 
Pestalozzi, Fröbel, Robin, Ferrer, Steiner, Dewey, Decroly, Montessori, Makarenko, Ferrière, Cousinet, Freinet, 
Neill, Rogers / Direction de Jean Houssaye. Paris: Armand Colin 

ITTEN, Johannes (1961) The Elements of Color. Van Nostrand Reinhold Company 

KORALEK, Ben; MITCHELL, Maurice. “The schools we’d like: young people’s participation in architecture” in 
Children’s Spaces by Mark Dudek. Burlington MA: Architectural Press, 2005, 114-153. 

LARIS, Michael. “Designing for play” in Children’s Spaces by Mark Dudek. Burlington MA: Architectural Press, 
2005, 14-43. 

LEFAIVRE, Liane; ROODE, Ingeborg de; FUCHS, Rudolf Herman (2002) Aldo Van Eyck: the playgrounds and the 
city. Amsterdam: Stedelijk Museum; Rotterdam: Nai Publishers. 

LOPES, Luís; SANTOS, Rute; LOPES, Vítor; PEREIRA, Beatriz (2012) A Importância do Recreio Escolar na 
Atividade Física das Crianças. In Actividade Física, Saúde e Lazer. Educar e Formar. p 65-79. Braga: Centro de 
Investigação em Estudos da Criança, Instituto de Educação, Universidade do Minho 

!  | Referências Bibliográficas82



LOURENÇO, João (2015) Atlas dos Centros Escolares na Área Metropolitana de Lisboa. Volume I. Instituto 
Superior Técnico, Lisboa 

MENDES, Agostinha (2008) A Construção do Parque Escolar do Ensino Primário na cidade de Portalegre. Uma 
perspectiva através dos documentos locais. Universidade de Lisboa. Faculdade de Psicologia e de Ciências da 
Educação, Lisboa 

MOORE, Robin; COOPER, Allen (2014) Nature Play & Learning Places. Creating and managing places where 
children engage with nature. Raleigh, NC: Natural Learning Initiative and Reston, VA: National Wildlife Federation 

NICHOLSON, Eleanor. “The school building as third teacher” in Children’s Spaces by Mark Dudek. Burlington MA: 
Architectural Press, 2005, 44-65. 

OECD (2011) Designing for Education: Compendium of Exemplary Educational Facilities 2011, OECD 

SANOFF, Henry (2016) Creating Environments for Young Children. North Carolina State University  

VAN LINGEN, Anna; KOLLAROVA, Denisa (2016) Aldo Van Eyck: seventeen playgrounds : Amsterdam. 
Eindhoven: Lecturis  

VASCONCELLOS, A.Faria (1915) Une École Nouvelle En Belgique. Neuchatel: Delachaux & Niestle S.A. Paris: 
Librairie Fischbacher 

(2007) Schoolyard Planning and Design in New Jersey: Enhancing Outdoor Play and Learning. New Jersey 
School Outdoor Area Working Group  

ON-LINE / LIVROS 

ANDRACHUK, Heather; EDGAR, Tricia; EPERJESI, Petra; FILLER, Chris; GROVES, Jenny; KAKNEVICIUS, 
Jessica; LAHTINEN, Reina; MASON, Jen; MOLYNEUX, Laura; MORCOM, Lindsay; PETRINI, Gillian; PIERSOL, 
Laura; POWER, Marlene; YOUNG, Jay. 2014. Forest and Nature School in Canada: A Head, Heart, Hands 
Approach to Outdoor Learning. 

Disponível em: http://childnature.ca/wp-content/uploads/2017/10/FSC-Guide-1.pdf 

BIRD, William. 2007. Natural Thinking. 

Disponível em: http://ww2.rspb.org.uk/Images/naturalthinking_tcm9-161856.pdf 

HART, Roger. 1992. Children’s Participation: From Tokenism to Citizenship. Unicef.  

Disponível em: https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/childrens_participation.pdf 

JACOBS, Jane. 1961. The Death and Life of Great American Cities. 

Disponível em: https://www.buurtwijs.nl/sites/default/files/buurtwijs/bestanden/
jane_jacobs_the_death_and_life_of_great_american.pdf 

LESTER, Stuart; MAUDSLEY, Martin. 2006. Play Naturally: A Review of Children’s Nature Play. Commissioned by 
the Children’s Play Council.   

Disponível em: https://springzaad.nl/litdocs/play_naturally_a_review_of_childrens_natural_play.pdf 

MAIA, Daniel. 2014. Abrigo dos Pequeninos. Desenhar Espaços para Crianças. Projeto de Recuperação do 
Espaço Infantil das Crianças das Ilhas de S. Vítor. 

Disponível em: https://sigarra.up.pt/fbaup/pt/pub_geral.pub_view?pi_pub_base_id=33503 

Relatório do Estudo. A Educação das Crianças dos 0 aos 12 Anos. 

Disponível em: http://www.cnedu.pt/content/antigo/files/pub/EducacaoCriancas/5-Relatorio.pdf 

UNICEF, 1989. A Convenção sobre os Direitos da Criança. 

Disponível em: https://www.unicef.pt/media/1206/0-convencao_direitos_crianca2004.pdf 

!  | Referências Bibliográficas83



ON-LINE / WEBSITES 

1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

1.1 - https://www.youtube.com/watch?v=VNNsN9IJkws (15/03/2018) 

        http://www.dailymail.co.uk/news/article-462091/How-children-lost-right-roam-generations.html (20/03/2018) 

        https://observador.pt/2015/09/26/carlos-neto-as-nossas-criancas-estao-fechadas-amarradas-casa-nao-liberdade-acao/           

        http://inclusaoaquilino.blogspot.com/2015/07/estamos-criar-criancas-totos-de-uma.html (12/07/2018) 

1.2. https://www.youtube.com/watch?v=aU-j6Y5-Sfw&index=2&list=PLBwEu0G9rxOAHW6CMxf8ZcwLkcLD2SR9d (11/04/2018) 

       https://www.youtube.com/watch?v=2SaFrUjTum4 (12/04/2018) 

       https://www.youtube.com/watch?v=wfec6eF4I_4 (25/08/2018) 

       https://www.youtube.com/watch?v=tZmAX5adCl0 (25/08/2018) 

       https://www.youtube.com/watch?v=cvwpLarbUD8 (27/08/2018) 

       https://www.youtube.com/watch?v=4j8mtA_iDss (27/08/2018) 

       https://www.youtube.com/watch?v=TXqeTYHn0p4 (30/08/2018) 

1.2.1. https://www.ahh.nl/index.php/en/projects2/9-onderwijs/114-montessori-school-delft (10/09/2018) 

1.3. https://www.youtube.com/watch?v=Bg-GEzM7iTk&frags=pl%2Cwn (17/06/2018) 

       https://www.youtube.com/watch?v=i7J0lIjKTeg (20/06/2018) 

1.4. https://www.youtube.com/watch?v=Jkiij9dJfcw (19/06/2018) 

       http://www.hellenebelong.com/?portfolio=hindsgavl (10/09/2018) 

       http://www.hellenebelong.com/?portfolio=garden-at-ringsted-crisis-shelter-for-women (10/09/2018) 

1.5. http://bibaventures.com (9/07/2018) 

       https://vimeo.com/140392219 (9/07/2018) 

       https://www.youtube.com/watch?v=tamNofaykdk&frags=pl%2Cwn (20/07/2018) 

       https://www.youtube.com/watch?time_continue=165&v=fMNsgmWx31w (20/07/2018) 

2. ESPAÇOS EXTERIORES DE RECREIO 

2.2. http://inclusaoaquilino.blogspot.com/2015/07/estamos-criar-criancas-totos-de-uma.html  (4/08/2018) 

2.3.   https://www.archdaily.com.br/br/802960/na-natureza-selvagem-openfabric-plus-dmau (03/04/2018) 

         https://www.nytimes.com/2018/03/10/world/europe/britain-playgrounds-risk.html (5/08/2018) 

         http://artdinouveau.com (20/08/2018) 

         https://www.kompan.com (22/08/2018) 

         https://www.kompan.com/play/urban-climbing/galaxy (22/08/2018) 

         https://www.kompan.com/play/urban-climbing (22/08/2018) 

         https://www.kompan.com/play/organic-robinia (22/08/2018) 

!  | Referências Bibliográficas84



http://flexotop.kompan.com/flexotop/ (22/08/2018) 

http://duraplay.com (22/08/2018) 

https://www.kompan.com/play/urban-climbing/icon-interactive-play-electronic (22/08/2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=xlTC2Y9mLeQ&frags=wn (22/08/2018) 

http://www.corocord.com/en/ (23/08/2018) 

https://www.playlsi.com/en/our-story/materials-matter/materials-matter/ (23/08/2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=CujirDw5e_Y&frags=pl%2Cwn (23/08/2018) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=6w2H5pVBHUU (23/08/2018) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=RTNYUUk7NGE (23/08/2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=HuUOi3sjl_Y&frags=pl%2Cwn (23/08/2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=lJEzrW3Uxtw (24/08/2018) 

2.4. https://www.archdaily.com/420348/house-of-children-in-saunalahti-jkmm-architects?

ad_medium=widget&ad_name=recommendation  (20/06/2018) 

       https://www.archdaily.com/773276/tidhar-school-schwartz-besnosoff-architects (22/06/2018) 

       https://www.archdaily.com/771226/childrens-house-mu-architecture (22/06/2018) 

       https://www.archdaily.com.br/br/768008/ob-jardim-da-infancia-e-creche-hibinosekkei-plus-youji-no-shiro (22/06/2018) 

       https://www.archdaily.com/893807/marlborough-primary-school-dixon-jones?

ad_medium=widget&ad_name=recommendation (23/06/2018) 

       https://www.archdaily.com.br/br/760033/jardim-de-infancia-de-cultivo-vo-trong-nghia-architects (14/07/2018) 

       https://www.ted.com/talks/takaharu_tezuka_the_best_kindergarten_you_ve_ever_seen (9/08/2018) 

       https://ideas.ted.com/inside-the-worlds-best-kindergarten/ (9/08/2018) 

3. O RECREIO ESCOLAR EM PORTUGAL 

3.1. https://www.cascais.pt/noticia/o-recreio-e-amigo-das-criancas (23/03/2018) 

       http://expresso.sapo.pt/sociedade/2016-11-19-O-tempo-dos-pequenos-prisioneiros#gs.UR5Vy0M (02/04/2018) 

       https://www.skip.com/pt/e-bom-sujar-se/aprender-a-brincar/importancia-brincar-livremente.html (14/06/2018) 

       https://www.youtube.com/watch?v=uWSbwYFHja4 (16/07/2018) 

       https://www.youtube.com/watch?v=aW3xiDBu12Q (16/07/2018) 

       https://www.youtube.com/watch?v=UtR2OwhiYaE (16/07/2018) 

       http://www.centroescolar.min-edu.pt/np4/file/9/programa_ii.pdf (2/10/2018) 

       https://www.publico.pt/2017/09/25/sociedade/noticia/os-recreios-da-escola-tem-pouca-qualidade-1786598 (2/10/2018) 

3.2. http://www.cm-gaia.pt/fotos/editor2/educacao/ano_letivo_2018_19.pdf (5/09/2018) 

       http://www.cm-gaia.pt/fotos/editor2/educacao/2018_docs_estrategicos/revisao_da_carta_educativa_de_gaia.pdf 

       http://www.cm-gaia.pt/fotos/editor2/educacao/2018_docs_estrategicos/plano_estrategico_educacao_municipal.pdf  

       http://www.gaiurb.pt/noticias/2013/Limites%20da%20reorganização%20freguesias%20VNG.pdf (10/09/2018)

!  | Referências Bibliográficas85



ANEXOS 

 



Tabela realizada através da consulta do Plano Estratégico Educativo Municipal (2017-2021) de Vila Nova de 

Gaia: a azul os aspectos os aspectos positivos relativos às intenções de melhoria; a vermelho os aspectos 

negativos com influência no espaço de recreio; a amarelo a intenção de relação com outras instituições, aspecto 
que se relaciona com os equipamentos identificados em 3.2.1 e 3.2.2. 

Pontos Fortes Pontos Fracos Ameaças Oportunidades

Educação assumida como 
área estratégica prioritária;

Elevada taxa de retenção 
escolar em comparação com 
a média nacional e da AMP;

Conjuntura económica e 
social difícil;

Localização estratégica do 
concelho: Integração na Área 

Metropolitana;

Existência do CME;

Fraco envolvimento das 
famílias no acompanhamento 

do percurso escolar dos 
alunos;

Contenção orçamental na 
autarquia;

Pólos de I&D próximos do 
tecido empresarial (AMP)

Uma política municipal de 
intervenção socioeducativa 

que vai para além das 
competências atribuídas;

Agravamento das condições 
socioeconómicas das 

famílias;

Fraca rede interna de 
transportes públicos;

Oferta educativa ao nível do 
ensino superior;

Boa relação entre o 
município, as escolas e as 

Juntas de Freguesia;

Insatisfação dos EE face aos 
recreios das escolas;

Problemas sociais de alguma 
gravidade de alunos oriundos 
de famílias economicamente 

carenciadas;

Potencial crescimento da 
economia social;

Baixa taxa de abandono 
escolar;

Insatisfação de EE 
relativamente à Ação Social 

Escolar;

Aumento excecional da 
emigração, sobretudo dos 
jovens com menos de 30 

anos;

Aumento da escolarização 
da população no grupo etário 

dos 25 aos 34;

Oferta educativa 
diversificada;

Reduzido nº de projectos 
dirigidos às NEE (0-3 anos); Baixa taxa de natalidade;

Parcerias entre entidades 
ligadas à formação 

profissional e ao emprego;

Unidades de ensino 
estruturado e de apoio 

especializado;

Insuficiência de recursos 
humanos na educação 

especial;
Envelhecimento da 

população;

Articulação das escolas com 
algumas instituições da 

comunidade;

Oferta generalizada da 
escola a tempo inteiro 

promovida pelo município;
Falta de recursos humanos: 

assistentes operacionais;

Baixos níveis de 
escolaridade na população 

desempregada;

Existência de instalações, 
equipamentos e recursos 

disponíveis para melhorar a 
oferta formativa disponível no 

concelho; 

Baixo valor na qualidade/
preço do período da CAF 
promovido pelo município;

Insuficiência de respostas da 
rede pública a partir do 1º 

ciclo nas interrupções letivas 
e férias escolares;

Diminuição da população 
residente;

Diversidade de respostas 
sociais;

Investimento na 
requalificação e 

modernização do parque 
escolar;

Ausência de divulgação 
sistemática de boas práticas 
educativas do e no concelho;

Valorização crescente do 
empreendedorismo, 

nomeadamente nos jovens;

Capacidade de resposta no 
pré-escolar envolvendo as 

instituições educativas 
pública, privadas e de 
solidariedade social;

Ausência de simulacros e 
plano de segurança;

Proximidade do novo quadro 
comunitário de apoio;

Trabalho articulado entre a 
autarquia, as escolas e 
Associações de Pais;

Insuficiência da rede de 
estágios e protocolos com 

instituições privadas;
Potencial crescimento na 

indústria turística;

Relação próxima entre 
agentes da educação e os 

técnicos da autarquia;

Dispersão da informação 
sobre a oferta educativa e 

formativa no concelho;
Forte representação do 
movimento associativo;

Desadequação entre a 
procura e a oferta formativa;

Forte capacidade 
exportadora da actividade 
empresarial do concelho;

Desempregados de longa 
duração com níveis etários 

elevados;



Lista das plantas tóxicas não utilizáveis em espaço escolar

Acotinum napellus Acónito; Capuz Todas

Alocasia sp. Inhame

Anagyris foetida Anágira Todas, especialmente as 
sementes

Anemone nemorosa Anémona Folhas e raízes

Aquilegia vulgaris
Aquilégia; Columbina; Erva- 
pombinha; Luvas-de-Nossa-
Se- nhora; Viúvas

Arisaema triphyllum

Arum maculatum
Jarro-maculado; Jarroca; 
Jero; Primaveras; 
Serpentina

Fruto

Bryonia dioica
Briónia; Briónia-branca; 
Erva- cobra; Nabo-do-diabo; 
Norça- branca; Vide-branca

Fruto e raízes

Buxus balearica Buxo Todas

Caladium sp. Caládio; Ontem-hoje-e-
amanhã

Todas, especialmente as 
folhas

Caltha palustris Calta; Malmequer-dos-
brejos Fruto

Cannabis sativa Canabis; Maconha; 
Marijuana; Suruma Todas

Chenopodium album 

Ansarina-branca; Catassol; 
Er- va-couvinha; Pedagoso; 
Queno- pódio-branco; 
Sincho

Folhas

Cicuta virosa Cicuta Todas

Clematis flammula Clematite; Clematite-
aromática Folhas

Clematis vitalba

Clematide-branca; 
Clematite; Clematite-branca; 
Cipó-do-rei- no; Vide-
branca; Vitalba

Folhas

Cneorum tricoccum Fruto

Conium maculatum

Abioto; Ansarina-malhada; 
Ansarinha-malhada; 
Cegude; Ci- cuta; Cicuta-de-
Atenas; Cicuta- terrestre; 
Legude.

Todas

Coriaria myrtilofia Fruto

Cycas circinalis Cica Sementes

Daphne laureola Trovisco Todas, especialmente o 
fruto e as sementes

Daphne mezereum Daphne Todas, especialmente o 
fruto e as sementes

Equisetum sp. Cavalinha



Tabela realizada através da consulta do Manual de Projecto: Arquitectura Paisagista do Parque Escolar, de forma 

a alertar para as plantas tóxicas que não devem ser colocadas no espaço exterior de recreio.  

Euphorbia helioscopia

Erva-leiteira; Erva-maleita; 
Er- va-olha-o-sol; Leitariga; 
Leita- rega; Maleiteira; 
Leiteira

Látex

Euphorbia peplus Ésula-redonda; Sarmento Látex

Hyacinthoides non-scripta Jacinto-dos-campos Todas

Hyoscyamus niger
Beleno; Cardo-beleno; 
Cardo- meleno; Meimendro-
negro

Todas

Iris foetidissima Lírio-fedorento

Mercurialis perennis Mercorial Folhas

Nicotiaba glauca
Charuteira; Charuto-do-rei; 
Ro- ca-de-Vénus; Tabaco-
arbóreo; Tabaco-bravo

Folhas

Orobanche sp. Erva-toira

Papaver somiferum

Dormideira; Dormideira-
brava; Dormideira-dos-
jardins; Dormi- deira-das-
boticas

Látex

Phytolacca americana Tintureira; Baga-Moira Raízes, frutos e sementes

Polygonatum multiflorum Poligonium; Selo-de-
Salomão

Todas, especialmente o 
fruto

Rhamnus catharticus Espinheiro-purgativo Frutos

Rheum sp. Ruibardo Folhas

Rhus typhina Folhas e fruto

Sedum acre
Erva-de-cão; Erva-de-cão- 
maior; Uva-de-cão; 
Vermiculária

Solanum nigrum

Erva-moira; Erva-moira-da-
ba- ga-preta; Erva-moira-
mortal; Erva-moira-negra; 
Erva-moira- sem-pêlos; 
Erva-moura; Erva- moura-
mortal; Erva-nociva; Erva-
noiva; Erva-santa; Fona- de-
porca; Solano; Tomateiro- 
bravo; Tomateiro-do-diabo

Todas, especialmente o 
fruto

Solanum dulcara

Doce-amarga; Dulcamara; 
Erva- moura-de-trepa; Uva-
de-cão; Vide-da-Judeia; 
Vinha-da-Índia; Vinha-da-
Judeia

Todas, especialmente o 
fruto

Tamus communis Arrebenta-boi, Baganha, 
Norça- preta Fruto

Urtica dioica Urtiga Folhas

Veratum sp. Heléboro Todas, especialmente as 
raízes e as folhas

Viscum album Erva de S. João, Milfurada Fruto


