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PLANTA DO NÍVEL 0 
 
1 átrio de entrada 
2 zona de administração 
3 refeitório 
4 buffet 
5 cozinha 
6 pavilhão gimnodesportivo 
7 balneários 
8 espaço de convívio 
9 sala de aulas 
10 centro de recursos 
11 sala de educação visual e tecnológica 
12 sala polivalente e de música 
13 papelaria e repografia 
14 recreio exterior 
 



 
PLANTA DO NÍVEL 1 
 
1 zona de administração 
2 sala de reuniões/sala de pais 
3 sala de aulas 
4 espaço de convívio 
5 recreio exterior 
6 sala de informática 
7 sala de ciências 
 
 
alçado poente  
alçado nordeste  
corte 1...1  
 
 
corte 2...2 
corte 3...3 
corte 4...4 
 
 
corte 5...5	
corte 6...6	
corte 7...7 
 
 
PAVILHÃO DO GIMNODESPORTIVO, PLANTA DO NÍVEL 0 
 
1 controlo 
2 arrumos do controlo 
3 átrio do pavilhão 
4 sala de professores de educação física 
5 balneários de professores 
6 enfermaria 
7 balneários de deficientes 
8 balneários femininos 
9 balneários masculinos  
10 vestiários 
11 duches 
12 instalação sanitária feminina 
13 instalação sanitária masculina  
14 pavilhão gimnodesportivo  
15 arrumos do pavilhão 
16 arrumos 
17 oficina de manutenção/arrecadação geral 
18 casa da caldeira 
 
PAVILHÃO DO GIMNODESPORTIVO, CORTES 
corte 1…1 
corte 2…2 
 
 
SALA DE AULAS DO NÍVEL 1, CORTE DE FACHADA 
 
01 tubo geodreno 
02 lintel de fundação em betão armado 
03 feltro geotêxtil 



04 enrocamento 
05 tela drenante com 20mm de espessura 
06 sistema de impermeabilização de dupla tela aplicada sobre primário 
07 barramento branco à base de cal e gesso para acabamento liso de reboco, tipo «mapei – 
planitop 580», para pintar a tinta de água cor branco 
08 armário em MDF com 19mm, 15mm e 5mm de espessura para pintar a tinta de esmalte 
mate, cor a definir 
09 acabamento exterior liso tipo «duracril» ref. 550  
10 alvenaria de tijolo cerâmico furado com 11cm 
11 caixa-de-ar 
12 isolamento térmico tipo «dow» wallmate 40mm espessura 
13 alvenaria de tijolo cerâmico furado de 15cm 
14 régua de iluminação 
15 viga em betão armado 
16 pedra de peitoril em vidraço de Ataíja creme 
17 caixilharia em alumínio tipo «arkial» cor antracite 
18 laje em betão armado 
19 rufo em chapa de zinco 
20 camada de forma em leca 
21 camada de regularização 
22 revestimento em pedra vidraço de Ataíja creme com 15mm de espessura 
23 isolamento térmico tipo «dow» roofmate 40mm de espessura 
40mm thick 
24 muro de contenção em betão 
25 camada de godo de calibre reduzido 
26 caleira para escoamento de águas pluviais 
27 reboco armado com pintura e acabamento exterior liso tipo «duracril» ref. 550 
28 perfil em alumínio para remate das telas de impermeabilização 
29 perfil «u» em alumínio aparafusado 
30 argamassa de assentamento 
31 lambril em pedra vidraço de Ataíja creme 
32 perfil pingadeira em alumínio 
33 cola de assentamento do parquet industrial 
34 parquet industrial em carvalho com 210mm x 210mm afagado e envernizado com verniz 
mate 
35 tela de impermeabilização 
36 laje 
37 betonilha de regularização 
38 pavimento autonivelante tipo «sikafloor», ref. 261, cor 7055 
39 bancada em pedra vidraço de Ataíja creme com 50mm de espessura 
 
 
 
SALA DE AULAS DO NÍVEL 0, CORTE DE FACHADA 
 
 
 
01 tubo geodreno 
02 lintel de fundação em betão armado 
03 feltro geotêxtiL 
04 enrocamento 
05 tela drenante 20 mm de espessura 
06 «sistema compotop», sobre suporte betuminoso 
07 perfil «t» 50 mm em ferro, metalizado, para pintar a tinta esmalte encastrado na parede de 
alvenaria 
08 elemento modular pré-fabricado em betão tipo «pregaia» com pigmento colorido 
09 acabamento exterior liso tipo «duracril» ref. 550 
10 alvenaria de tijolo cerâmico furado de 11cm 
11 caixa–de–ar 



12 isolamento térmico tipo «dow» wallmate 40mm espessura 
13 alvenaria de tijolo cerâmico furado de 15cm 
14 forra de alvenaria de tijolo cerâmico furado de 7cm 
15 viga em betão armado 
16 pedra de peitoril em vidraço de Ataíja creme 
17 caixilharia em alumínio tipo «arkial» cor antracite 
18 laje em betão armado 
19 rufo em chapa de zinco 
20 camada de forma em leca 
21 camada de regularização 
22 sistema de impermeabilização de dupla tela aplicada sobre primário 
23 isolamento térmico tipo «dow» roofmate 40mm espessura 
24 armário em MDF com 19mm,15mm e 5mm de espessura para pintar a tinta de esmalte 
mate, cor a 
definir 
25 camada de godo de calibre reduzido 
26 caleira para escoamento de águas pluviais 
27 reboco armado com pintura e acabamento exterior liso tipo «duracril» ref. 550 
28 perfil em alumínio para remate das telas de impermeabilização 
29 perfil «u» em alumínio aparafusado 
30 argamassa de assentamento 
31 lambril em pedra vidraço de Ataíja creme 
32 perfil pingadeira em alumínio 
33 régua de iluminação 
34 revestimento em pedra vidraço de Ataíja creme com 15mm de espessura 
35 tela de impermeabilização 
36 laje térrea em betão armado 
37 betonilha de regularização 
38 pavimento autonivelante tipo «sikafloor», ref. 261, cor 7055 
39 mosaico hidráulico com 40cmx40cm tipo «somor» ref. hidralstone 3001 
40 lambril saliente em mosaico hidráulico com 40cmx40cm tipo «somor» ref. hidralstone 3001 
com 80cm de 
altura 
41 barramento branco à base de cal e gesso para acabamento liso de reboco, tipo «mapei» 
«planitop 580», para pintar a tinta de água cor branco 
42 elemento modular pré-fabricado em betão: tipo «pregaia» com pigmento colorido, cor a 
definir 
43 revestimento em «bulletin board» tipo «forbo» ref. 2187, em rolo com 122cm de altura, 
colado à parede com cola de contacto e para pintar a tinta de água cor branco 
44 bancada em pedra vidraço de Ataíja creme com 50mm de espessura 
 
 
PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO, CORTE DE FACHADA 
 
01 tubo geodreno 
02 lintel de fundação em betão armado 
03 feltro geotêxtil 
04 enrocamento 
05 tela drenante com 20 mm de espessura 
06 acabamento exterior liso tipo «duracril» ref. 550 
07 alvenaria de tijolo cerâmico furado de 11cm 
08 caixa–de–ar 
09 térmico tipo «dow» wallmate com 40mm de espessura 
10 alvenaria de tijolo cerâmico furado de 15cm 
11 forra de alvenaria de tijolo cerâmico furado de 7cm 
12 viga em betão armado 
13 pedra de soleira em vidraço de Ataíja creme 
14 caixilharia em alumínio tipo «arkial» cor antracite 
15 rufo em chapa de zinco 
16 camada de forma em leca 



17 sistema de impermeabilização de dupla tela aplicada sobre primário 
18 isolamento térmico tipo «dow»roofmate com 40mm de espessura 
19 camada de godo de calibre reduzido 
20 caleira para escoamento de águas pluviais 
21 reboco armado com pintura e acabamento exterior liso tipo «duracril» ref. 550 
22 perfil «u» em alumínio aparafusado 
23 tela de impermeabilização 
24 laje térrea em betão armado 
25 isolamento térmico tipo «dow»wallmate com 30mm de espessura 
26 sinoblocos pads com 10 mm, compostos de borracha pregados à base dos barrotes de 
pinho 
27 barrotes de pinho tratado com 40mm x 20mm espaçados 30cm em relação ao eixo 
28 contraplacado marítimo com 12mm de espessura 
29 pavimento «robbins» em réguas de madeira dura de garapa com 20 mm de espessura e 
com 90 mm de 
largura malhetadas nos quatro topos e pré-envernizada de fábrica 
30 perfil de remate tipo «robbins» em madeira dura de garapa 
31 rodapé em MDF com 19 mm de espessura para pintar a tinta esmalte mate 
32 betonilha afagada a talocha mecânica 
33 reboco areado fino para pintar a tinta de água 
34 estrutura de sarrafos 
35 painéis de protecção em MDF colorido de fábrica com 19 mm de espessura 
36 estrutura em pinho premunizado 
37 chapas de aço chumbadas ao betão e aparafusadas às vigas para pintar tipo «flexilam» 
38 grelha para ventilação natural executada com perfis de chapa quinada com 2 mm de 
espessura 
39 chapas onduladas para reflexão tipo «cimianto» ref. naturocimento P 177 NT FS 
40 caleira em chapa de zinco 
41 reguado de madeira composto por réguas com 22mm espessura e 120mm de largura, 
espaçadas de 
10 mm 
42 barreira pára-vapor 
43 isolamento térmico tipo «dow» roofmate com 50mm de espessura 
44 chapa perfilada em aço tipo «haironville» para cobertura 
45 perfil de remate em chapa de aço para cumieira tipo «haironville» 
46 madres em madeira laminada 270mm x 100mm tipo «flexilam» 
47 perfis e montantes em aço para fixação das chapas onduladas 
48 painéis de protecção em MDF colorido de fábrica com 19mm de espessura aparafusados à 
estrutura de 
sarrafos 
49 protecção de segurança – chapa distendida bastante aberta com grande permeabilidade 
visual tipo 
«perfometal» 
50 MDF de 5mm para pintar a esmalte mate cor branco 
51 portas de armários em MDF de 19mm para pintar a esmalte mate montadas sobre 
dobradiças de copo tipo «carvalho e batista» 
 
 
 
 
 


