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etapa 10
cobertura leve, em

painéis wall
impermeabilizada com

manta sintética de alta
elasticidade

etapa 9
vigas metálicas

transversais onde
estão fixos os tirantes

que sustentam a laje
do pavimento e a

cobertura em painéis
wall

etapa 8
placas de laje alveolar

pré-moldada são
apoiadas sobre a

estrutura de vigas
atirantadas

etapa 7
o pavimento criado
entre as treliças, é

suspenso por tirantes;

etapa 6
treliças pavimento

vencem vãos de 54m
com balanços de 16,20m

tirantes são fixados na
extremidade das vigas

metálicas da laje do
pavimento abaixo

uma malha de vigas
transversais estrutura a

cobertura dos blocos norte
e sul que é executado com

painéis wall

etapa 5
montagem da laje

alveolar pré-moldada
dos espaços do grupo

da autonomia

no bloco sul, as paredes
estruturais em

concreto armado
apoiam as treliças das

passarelas e estabilizam
a estrutura da

cobertura

etapa 4
montagem das vigas metálicas
que são parcialmente apoiadas
pois em uma das extremidades

são atirantadas em cabos
presos nos nós das treliças da

etapa 6

etapa 3
sobre a garagem e o espaço da

"iniciação 2", é executado laje
alveolar pré-moldada que será o

piso do pavimento da "iniciação 1",
do circo e da quadra de esportes.

no espaço de alimentação e
secretaria a laje é executada

diretamente sobre o solo

etapa 2
o subsolo recebe vigas metálicas pré-
dimensionadas na proporção de 5% do

vão

etapa 1
sobsolo para estacionamento de

veículos atendendo a legislação local

evolução construtiva

chapas metálicas
placas de laje alveolar

vigas de aço perfil I XX de altura, espaçadas XX

vegetação rasteira
argila expandida

reservatório 16000L (4000L+12000L hidrantes)

treliças das passarelas
malha de tirantes diminui os vãos a serem

vencidos pelas vigas metálicas (vigas esbeltas)

iniciação 1
alimentação

secretaria

iniciação 2
garagem

projetos
 Cada aluno elabora um projeto de pesquisa e passa a gerir o seu cronograma de estudos
para este projeto. O tema é resultado do seu próprio interesse.

roteiro de estudos
 Na primeira hora da manhã o aluno faz o planejamento do seu dia, registrando tudo em
um aplicativo digital. O ambiente virtual armazena o roteiro dos estudos que serão necessários
para o desenvolvimento do projeto.

 O roteiro de estudos sugere quais as fontes de informação indicadas para responder
suas dúvidas, utilizando as diferentes áreas de conhecimento. Os roteiros são sempre
atualizados pelos próprios alunos, que registram sua evolução e suas descobertas.

 Gradativamente, ele vai aprendendo a gerenciar o seu tempo. Para cumprir o seu roteiro,
ele vai em busca da informação, utilizando os mais variados meios e espaços, tanto dentro como
fora da escola. Cada projeto leva cerca de 7 a 15 dias para ser concluído, quando será
apresentado para os colegas, de forma oral ou através de painéis espalhados pela escola.

grupos de estudos
 Havendo projetos de interesses em comum, mesmo que em diferentes faixa-etárias, eles
se organizam em grupos de estudos, construindo o conhecimento de forma colaborativa.

 Eles aprendem uns com os outros, em oficinas específicas, ou em outro lugar qualquer,
dentro ou fora do espaço físico da escola.

 Não é há um local imposto, não ficam trancados em salas de aulas. A escola redesenhada
proporciona espaços flexíveis com fluidez para a natureza e para a cidade, colaborando para o
desenvolvimento da cidadania dos alunos.

orientadores
 Ao invés de elaborar aulas e atuar como um monólogo, na educação reinventada o
professor assume o papel de orientador, interagindo com cada aluno no momento que ele
precisa de ajuda.

avaliação
 Não há um modelo de avaliação pronto. O trabalho do aluno é observado diariamente pelos
orientadores. O aluno faz sua auto-avaliação, permitindo que ele tome consciência do que
aprendeu, do que é capaz de aprender e de como poderá melhorar, tornando-se protagonista de
sua aprendizagem. Percebendo que não conseguiu atingir seus objetivos, ele faz um novo roteiro
de estudos, buscando aprender aquilo que tem dificuldade e que se propôs a aprender.

como funciona?
cidadania
 A responsabilidade dos alunos é estimulada constantemente. Conflitos são resolvidos por
eles mesmos por meio de assembléias. Eles participam da organização da escola, nas tarefas
administrativas e decisões. O processo é democrático, descentralizado e centrado no
aprendizado do aluno.

 Eles ajudam também na limpeza, servem os lanches, auxiliam no almoço e são
responsáveis pelos espaços e recursos da escola, como os laptops, os livros, os materiais
didáticos, os materiais da quadra e do circo.

 O próprio almoço é preparado pelos alunos com os orgânicos que são produzidos na horta
da escola. Ele aprende a plantar, a colher e a cuidar, porque também é um lugar de
aprendizagem.

ano letivo
 Não existe o conceito de ano letivo, um ano é continuação de outro. No período de férias
a escola permanece aberta. As crianças podem utilizá-la para atividades ao invés de ficarem
ociosas em casa ou perambulando nas ruas.

comunidade
 Muitos dos projetos desenvolvidos pelos alunos são temas que beneficiam a comunidade.
Ela acaba se interessando e se envolvendo no processo.

estilos de
aprendizagem

é necessário respeitar
a individualidade do aluno,
cada um possui um ritmo

diferente, uma forma
única de aprender.

visual: aprende com imagens, desenhos,
entendimento espacial

musical / audição: aprende através do som
e da música

verbal: prefere usar as palavras, através da
fala ou da escrita

físico/cinestésico: prefere usar o corpo, as
mãos, tocar, sentir

lógica / matemática: prefere  usar  a lógica
e a razão

social: prefere aprender em grupo, estar
com outras pessoas

reservado: prefere trabalhar sozinho,
autodidata
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