4

Projeto de Modernização
Introdução
A Escola Secundária Luís de Freitas Branco (ESLFB) foi selecionada, em abril de 2009,
para a 3.ª fase do Programa de Modernização do Parque Escolar destinado ao Ensino
Secundário, implementado pelo Ministério da Educação através da Parque Escolar, EPE.
Até ao início da intervenção, em articulação com os órgãos de gestão e administração da
escola, foi:
• elaborado o diagnóstico estrutural da escola e o levantamento das suas necessidades atuais e
futuras;
• definido o programa funcional e o âmbito da intervenção, o qual permitirá a modernização e
reestruturação funcional da escola, o aumento da capacidade formativa e a melhoria das
condições de trabalho e de estadia para todos os membros da comunidade escolar, em especial os alunos;
• elaborados os projetos de arquitetura e de execução;
• desenvolvidos os concursos públicos para a empreitada e para a fiscalização.

Pretende-se, com a intervenção:
• melhorar radicalmente a organização espacial de escola, criando uma centralidade funcional
e uma maior articulação entre os vários edifícios do campus escolar;
• resolver os problemas estruturais de segurança dos edifícios a manter;
• melhorar as condições gerais de habitabilidade e conforto ambiental (higrotérmica, acústica,
qualidade do ar, segurança e acessibilidade);
• construir novos espaços laboratoriais para as ciências experimentais e para as artes visuais,
mais adequados às exigências atuais e respeitando as normas de segurança;
• adequar os espaços oficinais de mecânica e de eletricidade e eletrónica à oferta educativa
efetivamente ministrada;
• aumentar e adequar a capacidade de resposta na área de formação das TIC e da informática;
• adequar os espaços da biblioteca às funcionalidades exigidas atualmente;
• proporcionar espaços adequados ao funcionamento do Centro Novas Oportunidades.
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Também outros serviços, tais como os Serviços de Administração Escolar, o Serviço de
Psicologia e Orientação e a Educação Especial serão instalados em espaços mais centrais.
Com a intervenção, os alunos e os restantes membros da comunidade escolar beneficiarão
da criação de pátios cobertos (recreios), interiores e exteriores, assim como de caminhos
cobertos entre os vários edifícios e a requalificação de toda a área envolvente e dos espaços verdes.
Os serviços de apoio – bar, cozinha, refeitório e reprografia/papelaria, serão modernizados
e ampliados, adequando-os à população escolar e às necessidades existentes.
Serão ainda criados um auditório, vários espaços polivalentes e salas de trabalho para
docentes e não docentes, melhorando as condições de prestação do serviço educativo e
pedagógico.
A intervenção tem a duração prevista de 18 meses (aprox.) e será desenvolvida em 4 fases.
Durante a intervenção serão escrupulosamente seguidas Normas de Segurança de modo a
prevenir e evitar quaisquer riscos para os membros da comunidade escolar. Assim:
• A intervenção procurará minimizar os incómodos, interferindo o menos possível no normal
funcionamento da escola.
• A zona de obras estará perfeitamente identificada e isolada. É fundamental o cumprimento
das regras e da sinalização existente, respeitando as zonas de acesso proibido e condicionado.
• Foi constituída a Comissão de Segurança que integra a Parque Escolar, a Direção, a Fiscalização da obra e representantes das Associações de Pais e de Alunos
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O Projeto

Fase 0
Início: 21 de fevereiro de 2011; Duração: 1 mês
• Instalação do estaleiro de obra.
• Instalação dos monoblocos onde irão funcionar as salas de aulas correspondentes aos edifícios intervencionados.
• Isolamento das zonas a intervencionar na fase 1.
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Fase 1
Início: 21 de março de 2011; Duração prevista: 7 meses
• Demolição do Bloco E e dos Balneários Exteriores e remodelação do Bloco F.
• Substituição dos edifícios demolidos por outros com novas valências.

Fase 2A
Início: 4 de julho de 2011; Duração prevista: 2 meses
• Demolição do Bloco C.
• Remodelação dos acessos e criação de espaços letivos no Pavilhão Desportivo.

DIR-2011/12

4

Projeto de Modernização
Fase 2
Início: 16 de dezembro de 2011 (previsão); Duração prevista: 7 meses
• Demolição do Bloco A e remodelação integral dos Blocos B e D.
• Construção do Edifício F - Edifício das Oficinas (conclusão - abril 2012).
• Construção do Edifício E, destinado às Artes e às Ciências Experimentais, incluindo um
auditório e novas cozinhas e refeitório.

Fase 3
Início: julho de 2012 (previsão); Duração prevista: 3 meses
• Demolição da portaria e da zona de entrada da escola e construção da nova portaria e dos
acessos.
• Conclusão e arranjo das zonas desportivas exteriores.
• Execução dos arranjos paisagísticos, conclusão das obras e retirada do estaleiro.
DIR-2011/12

