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Historial da instituição 

 
“O Petiz” foi formado no ano lectivo 1989/90. Em virtude do encerramento da 

cooperativa – creche “O Reguila”, fez-se uma reunião de pais onde foi sentida a 
necessidade de se formar uma instituição, que fizesse o prolongamento das crianças que 
frequentavam o Jardim-de-infância da rede pública e das que já frequentavam a escola do 
1º ciclo. Foi assim constituído “O Petiz” como associação de pais. 

Mais tarde foi celebrado o acordo com o Centro Regional de Segurança Social para o 
Jardim-de-infância e A.T.L. e no ano lectivo 1997/98 o de Creche. 

Inicialmente fazia somente os prolongamentos denominados A.T.L. de Jardim-de-
infância e A.T.L. do 1º ciclo. Em 1991 abre uma sala com crianças a tempo inteiro, e desde 
essa data são cada vez mais as inscrições, de modo que hoje funciona Creche, Jardim-de-
infância e A.T.L. 
 
 

Actuais instalações 
 

A instituição denominada “O Petiz”, 
Associação Cultural e Educativa de Apoio à 
Criança, é uma instituição particular de 
Solidariedade Social localizada na vila da 
Lourinhã, no 1º e 2º andar de um edifício 
adaptado para esse fim. 

O espaço é constituído por 6 salas de 
Jardim-de-infância e Creche, 1 sala de 
A.T.L., 2 refeitórios, cozinha, despensa, 
gabinete de reuniões, secretaria, 
instalações sanitárias, e 2 salas com terraço. 
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Enquadramento estratégico e urbano 

 
 
 
 
 
A área assinalada a azul representa a futura 

localização d’O Petiz e a cinzenta as actuais instalações. 
Como tal pensamos que a localização será boa a 

curto prazo visto estar localizada na área de expansão 
urbana da Lourinhã, aqui assinalada na mancha vermelha 
e já em grande parte construída, contribuindo para o 
desenvolvimento da vila. 
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Fotografias do local 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conceito 
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Numa colina constituída por pequenas edificações, surge uma massa 
desenhada em linhas simples e transparentes, que deixa a vista invadir o seu 

interior, afirmando-se como uma referência marcante do território. 
 
 
 
 

 
Da terra rompe um volume de textura 

marcante, que projecta o invólucro do seu 
vazio interior para o horizonte, para lá do 
qual se desenvolve um vasto plano de água 
e é marcado por avanços e recuos das 
colinas pontuadas por vários pequenos 
aglomerados ao longe e um outro mais 
denso que se extende na base da colina 
onde se situa a creche proposta. 

Um outro volume mais denso serve de base ao que se projecta e define a frente da 
construção que se avista da base da colina.  
 

O conceito do projecto é contar um pouco a história das crianças que habitam o 
edifício, retratando as várias fases da vida de todos eles... e de todos nós.   

Assim, a massa que rompe da terra e se 
afirma no exterior surge em analogia ao 
nascimento de algo que se projecta sobre o 
futuro e o desconhecido e que se apoia e é 
moldado pela sociedade das regras, que é 
representado pelo volume de dois pisos, e 
que por fim os desembarca no mundo 
exterior. 
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Percorrendo e aprofundando o edifício observa-se que é constituído por três fases: 
descoberta, aprendizagem e imaginação. 

 
A fase da descoberta do mundo está 

relacionada com a (s) varanda (s) orientadas 
para o horizonte, oeste. Está mais ligada às 
salas das crianças até aos três anos e aos 
seus frequentadores, onde exploram as 
cores, luzes e paisagens.   

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
A fase da aprendizagem está 

intrinsecamente ligada ao interior do edifício 
de dois pisos. O piso inferior volta-se mais 
para a descoberta e o piso superior faz a 
transição entre a descoberta e a imaginação. 

 
 
 
 

 
 

Por fim, no mundo da imaginação, que é 
representado pelo recreio/pátio interior, 
apela-se a que as crianças se voltem mais 
para si mesmas e a criarem, havendo 
sempre pequenos momentos ao longo do 
pátio de avistamento do horizonte que 
representa a descoberta.  
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O presente projecto enquadra-se numa zona de moradias tradicionais recentes que 

surgiram através de um projecto de loteamento. O terreno em causa para a creche “O 
Petiz” desenvolve-se numa área destinada à Câmara Municipal da Lourinhã como espaço 
de cedência para equipamentos na sequência do loteamento onde se insere. Esse terreno 
foi posteriormente cedido pela CML ao Petiz, Associação Cultural e Educativa de Apoio à 
Criança. Este espaço está totalmente equipado em termos de infra-estruturas, existindo 
rede viária, rede eléctrica, rede de águas e esgotos e rede de gás. 

É um edifício que devido ao terreno, com um desnível de 12 metros da cota mais 
baixa até à mais alta, se desenvolve em dois pisos. Assim no piso inferior localizam-se as 
salas de aulas e no piso superior as actividades lúdicas e refeições. 

O edifício respeita toda a legislação em vigor relativamente a este tipo de 
estabelecimentos escolares e também a legislação para a circulação de pessoas de 
mobilidade condicionada. 

Os espaços de recreio serão equipados convenientemente com pisos em borracha de 
cor beije, à cota 44.50, e vermelho, à cota 41.00, e equipados com vedações, bancos de 
jardim, papeleiras, construções (tipo tendas, casinhas e escorregas em plástico) e baloiços. 

O edifício desenvolve-se em dois pisos, nas vertentes de creche e jardim-de-infância, 
sendo imputável à creche 1539.32 m² de área de construção, a utilizar por 66 utentes entre 
os 3 e os 36 meses de vida. A vertente de jardim-de-infância está prevista a sua utilização 
por parte de 150 utentes com idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos e conta com 
uma área de construção de 1764.65 m². 
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Programa da Creche 
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Zona pública: 
      Átrio / Sala de exposições 
      Secretaria 
      Recepção 
 Entrega e Recepção de utentes da creche 
      Entrega e Recepção de utentes do jardim-de-infância 
      Instalações sanitárias (m / f / def.) 
 
Zona de trabalho de educadores: 
 Gabinete da direcção 
 Arquivo 
 Sala de professores 
 Instalações sanitárias / balneários (m / f) 
 Arrecadações / Arrumos 
 Posto médico 
 Lavandaria 
 
Zona de lazer: 
 Recreios ao ar livre (equipado com parques infantis) 
 Sala polivalente 
 Sala de descanso 
 
Zona de refeições: 

Refeitório do jardim-de-infância 
Refeitório da creche 

 Cozinha 
 Arrumos de produtos 
 Arrumos de alimentos 
 Zona de frio 
 Zonas de limpos 
 Zonas de sujos 
 Instalações sanitárias 
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SALAS NO PISO 0 (Creche) – 81 utentes: 
  

Berçario – 16 utentes 
 2 Salas parque 
 2 Salas berço 
 1 Fraldário 
 1 Copa de leites 
 
 Sala do 1 ano – 20 utentes 
 2 Salas de actividades com vestiário 
 1 Instalação sanitária 
 
 Sala dos 2 anos – 45 utentes 
 3 Salas de actividades com vestiário 
 2 Instalações sanitárias 
 1 Sala de descanso 
 
SALAS NO PISO 1 (Jardim-de-infância) – 150 utentes 
  

Sala dos 3 anos – 50 utentes 
 2 Salas de actividades com vestiário 
 1 Instalação sanitária 
 
 Sala dos 4 anos – 50 utentes 
 2 Salas de actividades com vestiário 
 1 Instalação sanitária 
 
 Sala dos 5 anos – 50 utentes 
 2 Salas de actividades com vestiário 
 1 Instalação sanitária 
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Valores de construção: 
 

Área total do terreno              4 597.98  m² 
Área de Implantação             1 762.92 m² 
Área bruta de construção do edifício (excluindo garagem)        2 697.97  m² 
Área bruta de construção do edifício (incluindo garagem)        3 304.02  m² 
Volumetria de construção           11 881.01  m³ 

  Cércea            7,50 m 
  Número de pisos acima da cota de soleira            2 
  Número de pisos abaixo da cota de soleira            0 
 
  Índice de implantação          0,55 
  Índice de construção           0,58 

 
Áreas e usos globais: 
 

Área bruta do piso 0              1 400.47  m² 
Área bruta da garagem                632.05  m² 
Área bruta do piso 1                 1 271.50 m² 

  Área verde (relvado e arvores)               773.85 m² 
  Área de circulação automóvel (asfalto ou paralelo)            870.10  m² 
  Área de recreios exteriores descobertos (pavimentos em borracha)   795.00 m² 
  Área de recreios exteriores cobertos (pavimentos em borracha)         236.00 m² 
  Área de circulação pedonal (calçada)              396.95 m² 

 
Áreas por valência: 

   
Área de construção afecta à Creche (piso 0 e 1) -          1 539.32 m² 
Área de espaços exteriores afectos à Creche (piso 0) -               409.40 m² 
Área de construção afecta ao Jardim-de-Infância (piso 0 e 1) -       1 764.70 m² 
Área de espaços exteriores afectos ao Jardim-de-Infância (piso 1) -  827.30 m² 

 
 


