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Programa de Modernização das Escolas do Ensino Secundário

Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico 

D. MANUEL I



Construção nova

O projecto de intervenção reflecte as directrizes definidas pelo Programa 
de Modernização das Escolas do Ensino Secundário, bem como as novas 
exigências decorrentes do projecto educativo da escola, dos modelos
de ensino-aprendizagem contemporâneos e dos actuais parâmetros
de qualidade ambiental e de eficiência energética. 
A par da melhoria das condições de uso, de gestão e de manutenção, 
procedeu-se à reorganização global do espaço da escola e à sua
ampliação através da construção de um edifício destinado a acomodar
os espaços laboratoriais formado por dois pisos desnivelados
que acompanham o declive do terreno. Pela sua implantação funciona 
como charneira entre o edifício principal e o bloco de oficinas. Foram 
ainda ampliadas as zonas de refeitório/cozinha e reorganizadas as áreas 
de apoio aos alunos e de estada e convivência em torno de um pátio 
coberto, que confina com a nova biblioteca.
Os espaços desportivos foram reabilitados tendo sido construídos novos 
balneários e um campo de jogos coberto com dimensão para competições. 
Os espaços exteriores foram redesenhados, permitindo aumentar a área 
permeável e a arborização e regrar o estacionamento. 

Lote: 21 910 m2

Área remodelada: 6 430 m2
Área de construção nova: 3 590 m2

Área de arranjos exteriores: 15 000 m2

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO

Salas de Aulas Biblioteca | PolivalenteArtes

Ciência e Tecnologia Área de Docentes / Área Administrativa

Centro de novas oportunidadesÁrea Desportiva

Área Social | Restauração

LEGENDA: PISO 0 | PISO 1 | PISO 2

PISO 2PISO 1PISO 0
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TIPOLOGIA DE ESCOLA: MOP | JCETS – ESCOLA INDUSTRIAL E COMERCIAL

NOME: ESCOLA SECUNDÁRIA DE D. MANUEL I
DATA DE INAUGURAÇÃO: 1960
LOCALIZAÇÃO: SÃO JOÃO BAPTISTA | BEJA
CAPACIDADE PREVISTA: 31 TURMAS
ARQUITECTURA: BFJ ARQUITECTOS
COORDENAÇÃO DE PROJECTO: ARQT.º FRANCISCO PÓLVORA
DATA DO PROJECTO: FASE 1 | 2007-2008

EQUIPAS DE PROJECTO
DEMOL. | FUND. | CONTENÇÕES | ESTRUTURAS: A2P | Eng.º João Appleton
ÁGUAS | ESGOTOS | SERV. INCÊNDIOS: TERMIFRIO | Eng.º Serafin Graña
GÁS: TERMIFRIO | Eng.º Serafin Graña
INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS: ENGENHARIA TÉCNICA | Eng.º Fernando Fonseca
SEGURANÇA INTEGRADA: ESPAÇO TEMPO E UTOPIA | Arq.º Paulo Ramos
CLIMATIZAÇÃO | VENTILAÇÃO | TÉRMICA: ENG.º GALVÃO TELES
VERIF. RSECE | CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA: OPS ENGENHARIA | Eng.º João Costa
ACÚSTICA: OPS ENGENHARIA | Eng.º João Costa
RESÍDUOS SÓLIDOS: OPS ENGENHARIA | Eng.º Rui Colaço
PLANO SEGURANÇA E SAÚDE: A2P | Eng.º Nuno Appleton
PAISAGISMO: ARQ.ª NÉLIA MARTINS & ARQT.º JOÃO JUNQUEIRA


