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Espaços de aprendizagem grupo Autonomia

Sanitários masc/fem.

Rampas e escadas

Terraços jardim (cuidado pelos próprios alunos)

Espaços de aprendizagem grupo Iniciação 1

Playground/pátio semicoberto

Recepção/secretaria

Circo, quadra de esportes e skate

Sanitário/vestiários mas/fem.

Cozinha e espaço de alimentação

Rampas e escadas

Espaços de aprendizagem grupo Iniciaçao 2

Sanitários masc/fem.

Rampa

Espaços de aprendizagem grupo Autonomia

Sanitários masc/fem.

Rampas | escada | arquibancada

Espaços de aprendizagem grupo Iniciaçao 2

Sanitários masc/fem.

Rampa

iniciação 1

● alfabetização

● noções de matemática

iniciação 2
a partir de 6 anos

● vem de
outra escola

● estava no grupo da autonomia mas
precisa rever os valores

● enfrenta dificuldade com o
cumprimento de seus planejamentos

e roteiros de aprendizagem

100 vagas

4 a 5 anos e 11 meses
cfe. disponibilidade autonomia

esquemas de implantação

reflexão

instrução

prática

coletivo

explorar as múltiplas formas das relações interpessoais, do contato visual, da relação com o meio ambiente e
do ato de movimentar-se

distribuição dos espaços de aprendizagem: não há um zoneamento imposto, todos os espaços podem ser
utilizados para qualquer modo de aprendizagem. No entanto, alguns espaços possuem características que

propiciam determinado uso.

buscar relação com entorno e tirar partido do desnível do terreno

zoneamento

o circo
 O círculo possui o sentido simbólico da roda de
conversa, do "ver-se". Além de proporcionar o
desenvolvimento da atividade intelectual pelo movimento,
ele remete a uma praça no centro de uma cidade, a
ágora, o ponto de encontro. É um amplo e flexível espaço
que se dilue com o exterior, onde ocorrem as reuniões
de pais, assembleias, peças de teatro, danças, ensaios
musicais, exposições de trabalhos dos alunos e festas.

 O circo é o lugar da coletividade, da prática, das
apresentações e das atividades artísticas, culturais e
corporais. É o lugar da dinâmica dos movimentos, da
corporeidade, despertando a cognição dos alunos.

 O circo ajuda ainda a criança a desinibir-se,
desenvolve a autoestima, a flexibilidade e proporciona
benefícios físicos.

 De formato circular, as apresentações ficam mais
próximas da plateia, envolvidas pela plateia, interagindo
com o público, e não um palco isolado como num teatro
convencional. 

 Um profissional qualificado em atividades
circenses orienta as práticas dos alunos. As crianças da
comunidade também podem participar, no intuito de
cumprir com a função social da ONG.

 

cama elástica;
acrobacias;

contorcionismo;
perna de pau;
equilibrismo ;

slackline;
trapézio

atividades
circenses

proporcionadas:

práticareflexãocoletivoinstrução

modos de aprendizagem

instrução

coletivo

· espaço para a introspecção, reclusão ou para
contemplação

· fazer uma tarefa em um espaço individual ou com o auxílio
do educador

· laboratórios de aprendizagem

· lugar do movimento, da descoberta ou de testar uma idéia

· projetos que "fazem sujeira"

· lugares para apresentações artísticas ou corporais a um
público maior

· prática de esportes e educação física

· onde o grupo aprende através de um dos alunos
 ou de um orientador

· roda de conversa sobre determinado assunto

· somente um fala perante os outros, mediante o ato
 de levantar a mão e aguardar sua vez

· aprender com os colegas, todos contribuem

· lugar informal, onde os alunos vão e vêm

· grupos de diferentes tamanhos trabalhando como um time

· roda de conversa para troca de idéias e comunicação
informal

· localiza-se onde os alunos geralmente se reúnem ou se
vêem com frequencia

reflexão

prática

configuração
dos ambientes

de aprendizagem

autonomia

● princípios de autonomia

● aprende os valores

● desenvolve autonomia

● responsabilidade

● cidadania

350 vagas

grupos de aprendizagem

inserir

 A proposta é acolher crianças e adolescentes na faixa etária da pré-escola (4 a 5 anos e
11 meses) e do ensino fundamental (6 a 14 anos), ambos em turno integral.

 A pré-escola insere as crianças mais novas em um grupo de aprendizagem chamado
“iniciação 1”. O espaço para elas é mais resguardado porque as crianças nesta faixa etária
ainda não adquiriram um certo nível de autonomia e responsabilidade. Neste grupo elas
aprendem os valores da escola, são alfabetizadas, recebem noções de matemática e são
preparadas para realizar tarefas com autonomia e gradativamente ocupar os espaços com
responsabilidade.

 Concluído esta etapa, elas passam para o grupo chamado “autonomia", que é equivalente
ao ensino fundamental porém sem divisão por idade ou por séries. No grupo da autonomia é
consolidado os valores e a responsabilidade de cada um. O aprendizado ocorre em qualquer lugar
e há qualquer momento, de acordo com seus roteiros de estudo e seus projetos.

 Os alunos que chegam de outras escolas vão para o grupo chamado “iniciação 2”, passam
por um período de adaptação e recebem orientações sobre os valores da escola. Estes valores
possibilitam o desenvolvimento da responsabilidade e da autonomia do aprendizado que serão
trabalhados no grupo seguinte, da autonomia.

 Alunos que já estão no grupo da autonomia mas que precisam rever os valores propostos
pela escola, ou que apresentam dificuldade no cumprimento dos seus planejamentos e roteiros
de aprendizagem, também vão para o grupo iniciação 2.

ou

iniciação
][ consolidar ][

valores da escola redesenhada:

são valores sociais e éticos para uma convivência saudável, que determinam
a conduta e a forma como os alunos interagem uns com os outros e com o

ambiente.
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orientadora:

Fernanda Antonio 01
08

02
09 10

03 04
11

05
12

06
13

autor:

Carlos Zang

07
14univates | arquitetura e urbanismo

trabalho de conclusão de curso 2017.2

fazer a escola
integrada na cidade

criar interfaces com
o entorno

promover o ato de
movimentar-se
porque ativa a

cognição

o circo como o
"círculo cognitivo", o

circular das
interações

orientação norte
para os espaços de

aprendizagem

propor também
quadra poliesportiva

e pista de skate

alinhar e centralizar
com o entorno

a própria natureza
como espaço de
aprendizagem

embarque e
desembarque protegido

criar abrigo das
interpéries do tempo

e via de acesso

pré-escola = acesso
em nível

criar passagem para
pedestres

estrutura física da
escola como centro

social do bairro

espaços de
aprendizagem

deslocam-se para que
o circo fique entre eles

sintetizar os
princípios estudados
em uma estrutura

formal


