
       O tema escolhido para o Trabalho de Conclusão de Curso será uma

nova proposta de edificação para a Escola Municipal de Ensino

Fundamental Imaculada Conceição, que abrange primeiramente os alunos

do Bairro Conceição, aonde a escola está  inserida. O quadro atual do

educandário é composto por 575 alunos, 43 professores e 7 funcionários (1

secretária, 2 cozinheiras, 3 pessoas para serviços gerais e 1 guarda), salas

de aula, refeitório, auditório, sala da direção e secretaria, sanitários

masculinos e femininos, quadra de esportes coberta e área de lazer aberta

atendendo alunos da educação infantil a séries finais do ensino

fundamental (Pré, 1º a 9º série). A proposta de projeto/ edificação será

implantada no lote pertencente ao Município, na Rua Marcelino

Champagnhat, esquina com a Rua Dr. João Pedro Ortiz, Bairro Conceição,

em Guaporé-RS.

    Após uma análise da situação atual da Escola, observa-se que a

demanda de alunos  não condiz com a estrutura física atual. A área em que

se encontra não dispõe de terreno para ampliar e reformular o atual

prédio, direcionando os novos alunos para as escolas municipais de outros

bairros da cidade. Assim sendo necessário uma proposta de projeto que

respeite as regras de acessibilidade e segurança e promova aos estudantes,

melhor qualidade no ambiente de ensino.

Tema e justificativa

     A proposta de projeto visa atender aos estudantes atuais do

educandário das séries iniciais,  Pré, 1º ao 9º ano, além dos demais que

aguardam suas respectivas vagas por hora ocupadas em escolas de outros

bairros  da cidade.  Visando o aumento de demanda por parte dos

loteamentos que estão em expansão no bairro, atendendo a 500 alunos

por turno.

Público alvo

   O Município de Guaporé, RS, situado entre o planalto e a depressão

central, a 200 km da capital, Porto Alegre, limitado pelos municípios de

Serafina Corrêa, Dois Lajeados, Vista Alegre do Prata e União da Serra.

     A cidade tem uma área de 297,00 km² e sua população é de 24.331

habitantes, com uma densidade de 81,74 habitantes por km², conforme o

censo do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2014.

Local de intervenção

   O terreno escolhido para o tema localiza-se na esquina formada

pela Rua Marcelino Champagnhat com a Rua Dr. João Pedro Ortiz, s/n,

Bairro Conceição, em Guaporé-RS, a 100m da atual escola, um dos

pontos levados em consideração é de que a nova proposta esteja

localizada no mesmo bairro e o mais próximo possível da atual escola.

O terreno é de propriedade do Município de Guaporé, sendo

pertencente a ZR1 - Zona Residencial 1, pelo quadro de índices

urbanísticos para edificações.

Justificativa da escolha do terreno

      A área escolhida para a implantação da Escola Municipal de Ensino

Fundamental Imaculada Conceição, localiza-se na esquina de um

quarteirão, sendo formado por um terreno de 60 x 100m, o qual não

contém pré-existências. O terreno é pouco arborizado, não

apresentando mata nativa passível de ser preservada, por este motivo

as árvores existentes na gleba, que forem necessárias, poderão ser

retiradas.

      O terreno possui uma geometria regular, com desnível aproximado

de 0,30m pela Rua Dr. João Pedro Ortiz, e um desnível de 0,40m pela

Rua Marcelino Champagnhat, a princípio os acessos ao complexo

educacional se dará pela Rua Marcelino Champagnhat, tanto de

pedestres como de veículos, ônibus e vans.

Análise e topografia do terreno

       De modo específico foram elaboradas análises dos condicionantes

legais e normas técnicas a fim de salientar dados que tenham devida

importância para iniciar o projeto arquitetônico da Escola Municipal

de Ensino Fundamental Imaculada Conceição.6.1 Da ocupação do

terreno.  De acordo com o Plano Diretor de Guaporé, a área em

estudo situa-se na Zona Residencial I, sem quarteirão e lote definidos.

       O índice de aproveitamento permitido para a área é de 2,5 (área

do lote= 6.000,00 m² x 2,5= 15.000,00m² de área máxima edificada), a

altura máxima é de 13,00m (4 Pav.), a taxa de ocupação para o

subsolo - 67% (4.020,00m²), a base - 67% (4.020,00m²) e o corpo -

67% (4.020,00m²), a taxa de permeabilidade mínima é de 25%

(1.500,00m²), os afastamentos e recuos mínimos são de 2,00m.

Condicionantes legais

Terreno
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Levantamento fotográfico da atual escola
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Imagem 7: Vista externa da esquina formada pelas ruas Marcelino Champagnat com a rua Dr. João Pedro Ortiz
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Terreno e seu entorno

             O entorno do terreno é formado em sua grande maioria por edificações residenciais com o pavimento térreo comercial. Há também edificações de

uso apenas comercial, como supermercados, e também institucionais, como o Centro Social Urbano, Posto de Saúde e a Horta Comunitária, que atende as

crianças carentes da cidade durante o período em que não estão na escola. No entanto com a expansão do bairro, que atualmente está se desenvolvendo

mais ao norte com a consolidação de dois loteamentos residenciais, a tendência é que a atual Escola Municipal de Ensino Fundamental Imaculada Conceição

passe a receber mais alunos, demandando uma maior quantidade de salas de aula, apoio, entre outros.

Escola Gavina
Arquitetos: Gradoli & Sanz
Autores: Arturo Sanz, Carmel Gradolin
Localização: Picanya, Valência, Espanha
Ano do projeto: 2015
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Imagem 8: Planta Baixa

Escola Pública de Labarthe-Sur-Lèze
Arquiteto: LCR Arquitetos
Localização: Route du Plantaurel, Labarthe-sur-Lèze, França
Ano do projeto: 2012
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Escola de Negócios
Arquiteto: Javier Garcia Solera Vera
Localização: Quinta Beau - Espanha
Ano do projeto: 1996
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