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espaço grupo autonomia

espaço de instrução ou
oficinas em pequeno grupo

podendo ser aberto a
comunidade

mesas para
desenvolvimento de
projetos em grupos

sofá para descanço,
reflexão ou convívio entre

os alunos

espaço para leitura com
pufes, banquetas e

bancadas para leituras ou
uso do laptop

mesas e banquetas para
projetos de ciência e arte

nichos modulares com
revistas e materiais

didáticos

espaço para instruções
em pequeno grupo; quadro
para anotações e TV para

acesso a conteúdos
educativos

armários para os
materiais dos alunos

iglu de reflexão individual

oficinas para 20 alunos em
degraus estrutura de

madeira e revestimento
em carpete

iglu na área externa para
oficinas em pequenos

grupos aberto a
comunidade

oficinas de atividades
manuais aberto a
comunidade, como
desenho e pintura

espaço para desenvolvimento
de projetos em grupos;

pufes para descanço e nichos
modulares para materiais

didáticos

espaço com quadro,
balcão e pia para

atividades práticas e
experiências

sofá para reflexão
individual ou conversas

informais

mesas para
desenvolvimento de

projetos e estudo em
grupos

balcão com pia e mesas
para projetos de ciências

área externa para
experiências com água;
mesas fixas e pias para

limpeza de materiais

depósito

nichos para reflexão
individual ou para ajuda de

um orientador

proporções e zoneamento "bloco norte":

proporções e zoneamento "bloco sul":

legenda:
01 - espaços de aprendizagem grupo

autonomia | 505m²
02 - pátio descoberto
03 - malha para recreação
04 - espaço semiaberto para atividades

que envolvem sujeira | 475m²
05 - dep. materiais | 30m²
06 - vazio para iluminação pav. inferior
07 - sanitátios masc/fem | 75m²
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trabalho de conclusão de curso 2017.2
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pavimento cotas 4m e 5m
(referência topográfica 84,5m e 85,5m)
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