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Diagrama 01: Recepção/Café
A esquina foi ocupada com o Café, e a recepção ocorre 
pela Avenida Antônio de Conto devido à melhores 
visuais e acolhimento. O café será utilizado para 
integração entre alunos do curso de Panificação e 
confeitaria com a comunidade em geral e os outros 
alunos da escola, sendo que os alimentos servidos no 
café serão produzidos pelos alunos e professores do 
curso.

Diagrama 02: Foyer/Auditório
O Auditório fica localizado no primeiro pavimento, para 
facilitar o acesso, sendo que o este ocorre tanto pela 
Avenida Antônio de Conto, como pela Rua Benévolo de 
Souza. O espaço do Auditório será ocupado para 
eventos da escola, como formaturas, apresentações 
de turmas, entre outros, além de desfile de moda ou 
apresentação de coleções criadas pelos alunos do 
curso de Corte e Costura. O Foyer, com amplo espaço, 
pode ser utilizado pelos alunos de qualquer um dos 
cursos para divulgação de eventos e mostra de 
trabalhos realizados. A ideia é envolver a comunidade, 
fazendo com que os trabalhos realizados sejam 
divulgados e apresentados para o público em geral.

Diagrama 03: Curso de Panificação e Confeitaria
A sala destinada ao curso de Panificação e Confeitaria 
fica localizada próximo ao café, sendo esta a cozinha 
do café, onde todos os alimentos são produzidos, 
promovendo uma integração com todos os outros 
alunos da escola, e a comunidade em geral. 

Diagrama 04: Curso de Corte e Costura
A sala destinada ao curso de corte e costura fica no 
primeiro pavimento, para facilitar a chegada de tecidos, 
e maquinário. Possui diferentes máquinas para a 
confecção de peças, além de espaço para desenho e 
corte. Esse curso também terá a oportunidade de expor 
suas criações em espaços da própria escola, como o 
auditório, possibilitando a divulgação do trabalho dos 
alunos. 

Diagrama 05: Espaço de lazer coberto
São dois espaços de lazer além do pátio central, estes 
são cobertos, e possuem espaços com bancos, 
balanços e sofás. Um deles localiza-se próximo à um 
dos acessos secundários, com um mural de avisos, e 
outro próximo à chegada do subsolo, possibilitando 
uma recepção agradável.

Diagrama 06: Depósito de Lixo
Espaço destinado ao depósito de materiais não mais 
utilizados pela escola, com containers para armazenar 
o lixo. Foi pensado próximo à rua de menor 
movimentação para facilitar a chegada de veículos que 
fazem o recolhimento do material. Além disso, aos 
fundos da sala, localiza-se o transformador, local de 
fácil acesso e próximo à rua.

Diagrama 07: Acervo de Materiais
Fica localizado no acesso secundário da escola, para 
facilitar a chegada e transporte de materiais, impedindo 
que seja necessário passar por outros ambientes com 
cargas e materiais.


	1: PRANCHA 04

