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

AMPLIAÇÃO ESPAÇO ABERTO - Escala 1/150
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banco em concreto aparente com 
assentodesportivo com encosto, tipo 
mobloco produzido em polipropileno 
copolímero de alta perfomance, injetado 
em alta pressão, com aditivos para 
proteção ant i -UV e retardamento 
antichama I Cor preta I Dacor; foi utilizado 
a topograa; 

quadra de esportes em concreto polido 
com pintura 

cerca; perl em alumínio anodizado com 
pintura eletrostática; cinza

muro com bloco de concreto celular;
reboco monocapa I QuartzoliteI cinza

cancha de areia grossa

balanço de madeira I Giordani 

gangorra em madeira I Giordani

roda-roda de madeira com estrutura 
metálica I Giordani

escorregador de madeira I Giordani 

canteiro com vegetação e banco em 
madeira 

árvore guagibus

piso basalto 125x625,5

quadra com alambrado metálico cinza 

canaleta em basalto ranhurado 21x1,25
profundidade=20cm

muro pedagógico

 O espaço aberto do centro modelo foi trabalhado como uma extensão das 

salas e ateliers de aprendizado. O espaço livre também pode ser benéco para a 

comunidade local, que pode utilizá-lo em determinados horários. O pátio escolar é 

o local onde os alunos podem conviver de forma espontânea visando uma 

atividade de descanso e lazer no intervalo das aulas ministradas por um professor. 

Entretanto o espaço aberto pode desempenhar um papel didático-pedagógico, 

visando complementar as atividades das salas e ateliers.
  
 Com intuito de utilizar o espaço livre como forma de aprendizado, projetou-se 

uma quadra de esportes, playground e o muro pedagógico. O muro tem a função 

de trazer brincadeiras pedagógicas para o pátio, nele há diversas atividades que a 

criança pode brincar livremente, da maneira que preferir. Buscou-se um espaço 

com segurança, acessibilidade para que o jovem possa interagir com o meio que 

está inserido de forma livre. O projeto foi organizado em três faixas, a primeira estar, 

a segunda parque de diversos e a terceira esportes.

 Pensando na integração do Projeto Vida com a comunidade é passível que a 

quadra de esportes seja utilizada nos nais de semanas em atividades pré-

organizadas pelo municipio. Os momentos que serão utilizados são em eventos 

organizados em datas especiais como por exemplo, dia das crianças, dias dos pais, 

dias do avós, entre outros. 

 Brincadeiras Muro Pedagógico:

 - O ábaco contribui no aprendizado do sistema numérico e aritmético, ele 

torna o aprendizado um momento de diversão e recreação. Com essa atividade é 

possível realizar cálculos e armazenar resultados de forma lúdica e ainda auxiliar 

nas relações sociais entre as crianças. O ábaco presente no muro pedagógico tem 

a estrutura composta por madeira, as esferas em metal com pintura anodizado 

colorida e os cabos de aço.

 - A horta auxilia a criança na criação da educação ambiental, além disso 

explora sua relação com a natureza e a percepção dos impactos que suas ações 

podem causar no sentido ecológico. As atividades ainda podem desencadear 

discussões de temas como alimentação, nutrição e ecologia. As opções de plantio 

da horta serão, morangos, salsa, rúcula, agrião, cebolinha e alface.

 - Contando de uma a dez possibilita que a criança desenvolva o 

reconhecimento e a contagem dos números. Assim como, estimula a relação do 

numeral, com a quantidade que representa. A materialidade consiste em metal e 

madeira. 

 -  Todo o fundo do muro pedagógico é pintado com a tinta lousa (Coral) que 

possibilita o desenho com giz. Essa atividade estimula a imaginação e o 

desenvolvimento motor. 

 - Os tubos sonóros metálicos são utilizados para a constituição de diversos sons. 

Os tubos possuem diversas espessuras e tamanhos, os quais ao serem tocados 

emitem um som diferente. Ouvir diferentes sons contribui para o desenvolvimento 

da criança porque a harmonia sonora estimula a audição, a fala, o 

desenvolvimento intelectual, sensorial e motor.  Os tubos são confeccionados de 

metal com pintura anodizada coloridas.  

 - A brincadeira formas geométricas estimula a concentração, o raciocínio 

lógico e a coordenação motora. As crianças necessitam buscar soluções de forma 

independente para que possam atingir os resultados de forma correta. Esse 

brinquedo tem como materialidade madeira e pintura colorida. 
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MURO PEDAGÓGICO - Escala 1/25

ábaco horta vertical contando de 1 -10 parede para desenhos com giz tubos sonoros horta vertical relógio educativo

O muro pedagógico surge com o intuito de trazer ao pátio atividades educativas que normalmente ocorrem somente nas salas. A atividade 

agora no pátio acontece de forma lúdica e desejam tornar o momento de aprendizado divertido e recreativo.
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passeio passeioRua José Ignácio Kreutz

CORTE E-E’ 
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atelier de dança
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atelier da leitura banheiro PNE

banheiro PNEcirculação

circulação

pátio coberto banheiro PNE

telha Etermax - Eternit i=2%

brise de alumínio anodizado cinza chumbo Modelo: asa de avião; Fornecedor: Refax, SP

esquadria maxim-ar de alumínio anodizado preto 1.30x.60/2.35

esquadria de correr de alumínio anodizado preto 1.30x1.50/.85

esquadria xa de alumínio anodizado preto 1.30x.85

placa termo roof - Dânica Zipco

estrutura em concreto moldada in loco

volume reservatórios 15.000 L e volume para iluminação
da escada

alambrado com estrutura em alumínio anodizado branco

cerca com pers em alumínio anodizado preto

corte construtivo 02corte construtivo 01

guarda corpo em alvenaria com parte superior em perl tubular de 
alumínio anodizado branco

formas geométricas
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PERSPECTIVA 
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Renderização: Amanda C. Heineck
Pós Produção: Alexandre Höllermann
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PERSPECTIVA 
Sem escala

Renderização: Amanda C. Heineck
Pós Produção: Alexandre Höllermann
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