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1.  PEDAGÓGICO
1.11  Auditório (150 lugares)
1.15  Foyer Auditório 
1.16  Sanitários 
1.17  Vestiários

2.  ADMINISTRATIVO
2.1 Secretaria
2.2 Hall de Espera
2.3 Arquivo 
2.4 Sala de Convivência 
2.5 Refeitório I Copa 
2.6 Sala de Direção 
2.7 Sala de Vice Direção 
2.8 Sala de Supervisor 
2.9 SOE 
2.10 Sala de Coordenação 
2.11 Sala da Coordenadora 
2.12 Sala dos Professores 
2.14	 Reprografia	
2.15 SEAA 
2.16 Grêmio
2.17 Depósito Administrativo 

3. SETOR SERVIÇOS 
3.1 Cozinha 
3.2 Depósito de Gêneros 
3.3 Refeitório (220 alunos) 
3.4 Pré-Lavagem 
3.5 Lavagem de Louça
3.6 Depósito de Lixo 
3.8 Deposito Limpeza 
3.9 Depósito Geral 
3.11 Área de Serviço Coberta 
3.12 Área de Serviço Descoberta
3.13 Guarita 
3.14 Sala Técnica 
3.15 Depósito de Gás 
3.16  Sala de Bombas 

4 RECREAÇÃO I EXTERNO
4.1 Pátio Coberto
4.2 Pátio Descoberto
4.3 Parque Infantil
4.4 Horta
4.5 Jardim
4.7 Quadra Coberta
4.8 Guarda de Material Esportivo
4.9 Arquibancada

5. ÁREAS EXTERNAS
5.1 Bicicletário
5.2 Motos
5.3 Estacionamento 
5.4 Carga e Descarga 

Os usos e espaços foram dispostos de modo 
a prover circulações objetivas e de fácil 
localização.
O acesso principal, ou seja, de alunos, é próximo 
a via pública. 
Os acessos de funcionários e professores 
são realizados pelo estacionamento privativo, 
onde também é disposto o acesso de carga e 
descarga e serviços.  
O pátio descoberto integra os setores da 
edificação,	 provendo	 também	 um	 micro	 clima	
favorável a atividades de convivência e lazer, 
relembrando uma praça emoldurada  pelos 
blocos setorizados
O Pátio Coberto foi disposto no Bloco 
Pedagógico próximo ao refeitório e também no 
Bloco Comunitário junto a quadra e auditório, 
estes espaços são integrados atraves de uma 
marquise.
A	edificação	é	acessível	atendendo	as	normas	
técnicas. A circulação interna é realizada  através 
de	rampas	e	escadas	provendo	boa	fluidez.
As salas de aula foram organizadas a partir das 
idades dos alunos, sendo que os de maior idade 

ocuparão o pavimento mais alto. 
Os laboratórios foram implantados próximos a 
circulação vertical e na integração com o Bloco 
Comunitário.
A disposição dos blocos também atendeu 
condicionantes ambientais como orientação 
solar, ventilação e a necessidade de microclima 
que propicie adequada umidade do ar através 
de plantio de vegetação de pequeno porte, 
árvores de médio e grande porte. A vegetação 
propriciará sombreamento e umidade com baixo 
custo de manutenção, necessitando apenas 
irrigação manual esporadica.
A orientação solar materializou aberturas 
voltadas paras as faces sul e para os pátios 
cobertos no bloco didático.
O Bloco Administrativo também utilizou 
pequenos pátios ajardinados que concentraram 
as aberturas, apenas na face norte foram 
previstas pequenas faixas verticais para 
iluminação e ventilação.
O Bloco Comunitário foi envelopado com painel 
ondulado perfurado provendo iluminação e 
ventilação natural adequadas.

FLUXOS E ORGANIZAÇÃO

CONFORTO TÉRMICO - BLOCO PEDAGÓGICO

orientação solar sombreamento e ventilação

CORTE A


