
CENTRO MODELO DO PROJETO VIDA:
educação complementar para a rede municipal

LOCALIZAÇÃO DO TERRENO 

 O terreno escolhido para desenvolvimento do projeto situa-se no estado do 

Rio Grande do Sul, na cidade de Lajeado, no bairro Olarias, composto por oito 

lotes, consolidando uma área de 3.061,26m². Conformado ao norte pela rua João 

Goulart, ao leste pela rua José Ignácio Kreutz e ao sul pela rua Carlos Valli. De 

acordo com o zoneamento do plano diretor da cidade de Lajeado, o terreno situa-

se em uma área de comércio e serviço. 

BRASIL RS LAJEADO

ÁREA DE INTERVENÇÃO

JUSTIFICATIVA DO TERRENO 

 O terreno foi escolhido estrategicamente, em relação às 6 escolas municipais 

a serem atendidas pelo Centro Modelo do Projeto Vida, de modo a prover fácil 

acesso aos alunos. A rede municipal de escolas fornece ônibus escolar, assim os 

estudantes podem facilmente partir da escola diretamente para o projeto e vice-

versa.

E.M.E.F Guido A. Lermen 
- 264 alunos

E.M.E.F Nova Viena - 380 alunos 399 alunos - E.M.E.F. Campestre

212 alunos - E.M.E.F. Santo André

150 alunos - E.M.E.F. Lauro Matias Müller

terreno

80 alunos- E.M.E.F. Capitão Felipe Dieter
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ensino posto indústria farmácia
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FOTOS DO TERRENO

‘A mente que se abre a uma nova ieia jamais voltará ao seu tamanho original.’ Albert Einstei

INTRODUÇÃO
 A escolha do tema para o trabalho de conclusão do curso surge do 

sentimento de fazer algo diferente para a formação das futuras gerações. Surge 

da observação da necessidade de proporcionar para todas as crianças as mais 

variadas atividades, que as estimulem a pensar diferente, a conhecer novas 

áreas para se tornarem pessoas incomuns. Juntamente com isso a necessidade 

de ter um local seguro para que as crianças possam permanecer no período 

oposto ao escolar. Deseja-se criar um local de oportunidades, visto que o desejo 

é de aproveitar da melhor maneira possível o tempo dessas pequenas gerações 

em prol de um futuro melhor. A partir dessa formação complementar, o objetivo 

é que consigam ser pessoas com pensamento crítico, para que possam fazer um 

futuro diferente do que temos hoje.
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APRESENTAÇÃO DO TEMA
 O projeto então é um Centro Modelo do Projeto Vida para as crianças da 

rede municipal de Lajeado/RS. O centro terá como características além de 

oferecer o ensino pedagógico, proporcionar bem estar físico e intelectual. O 

centro irá atender crianças da rede municipal de ensino. Com capacidade de 

192 alunos no turno da manhã e 192 alunos no turno da tarde, totalizando 384 

vagas. O intuito de proporcionar um local de recreação juntamente com uma 

formação diferenciada ou complementar à formação escolar.  O  p r o j e t o 

busca promover para a comunidade um novo espaço, um local de convívio 

para todos. A sede do projeto tem intuito de criar áreas de vivência e 

playgrounds que possam ser utilizadas pela comunidade como um novo espaço 

público de qualidade, dessa forma evidenciando a integração da comunidade 

com o projeto. 
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