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LEGENDA DE EQUIPAMENTOS PLANTA BAIXA:

Curso de Marcenaria
1-Mesa para análise de projeto, desenho de peças, 
planejamento de corte e montagem;
2- Chegada e depósito de materiais;
3- Armário/prateleiras para ferramentas;
4- Lixadeira;
5- Serra esquadrejadeira de precisão;
6- Serra esquadrejadeira;
7- Serra meia esquadria;
8- Tupia;
9- Desempenadeira;
10- Coladeira de borda.
Curso de Mecânica Automotiva
11- Depósito de materiais e peças;
12- Armário/prateleiras para ferramentas;
13- Protótipos de estrutura de veículos;
14- Mesas para planejamento/estudo.
Curso de Automação Industrial
16- Protótipos de teste;
17- Espaço de projeto;
18- Mesa para discussões, projetos, e planejamento.
Área Técnica
19- Fan Coil Vortex PRO Carrier 44,85 TR.
Curso de Panificação e Confeitaria
20- Prateleiras;
21- Armário;
22- Refrigeração de frios e depósito;
23- Balcão com pia e fogão para produção de 
alimentos;
24- Preparo e despacho de pratos prontos.
Curso de Corte e Costura
25- Prateleiras;
26- Mesa para corte e montagem de peças;
27- Depósito de tecido, linhas e equipamentos;
28- Bancadas com máquinas de diferentes funções, 
entre elas: reta, quatro fios, cinco fios, galoneira, duas 
agulhas. 
Depósito de Lixo
29- Transformador
30- Container para colega de lixo
31- Prateleiras

PORTAS

P1- Porta de correr folha dupla em vidro 2,40x2,40m;
P2- Porta de abrir em madeira 0,90x2,40m;
P3- Porta de abrir 2 folhas em madeira 2,40x2,40m;
P4- Porta de abrir 2 folhas em madeira 1,80x2,40m;
P5- Porta de abrir, 2 folhas em vidro 1,20x2,40m;
P6- Porta 1 folha fixa e 1 de correr em vidro 
2,20x2,40m;
P7- Porta de abrir, 2 folhas em vidro 2,40x2,40m;
P8- Porta pivotante em madeira 1,20x2,40m;

DIAGRAMAS DE ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL

Diagrama 08: Curso de Automação Industrial
O espaço destinado ao curso de Automação Industrial 
fica localizado na barra com os serviços mais pesados, 
para que haja uma harmonia entre toda a escola, sem 
misturar serviços mais leves com os mais pesados. 
Sendo assim, também fica próximo ao acesso 
secundário.

Diagrama 09: Curso de Mecânica Automotiva
Junto à barra dos serviços mais pesados e que geram 
maior ruído, encontra-se o curso de mecânica 
automotiva, com acesso facilitado devido à chegada de 
materiais, e protótipos de estruturas de veículos para a 
prática do ofício. A sala possui pé-direito duplo com 
mezanino pois é uma prática que precisa de maior 
espaço funcional.

Diagrama 10: Curso de Marcenaria
Assim como a mecânica, a marcenaria necessita de 
maior espaço funcional, gera ruído, e precisa estar em 
um ponto de fácil acesso para chegada de materiais, 
sendo assim, também localiza-se na barra de serviços 
pesados, com pé-direito duplo e mezanino.

Diagrama 10: Circulação e Sanitários
A circulação localiza-se em um ponto de fácil acesso. 
Próximo ao café, e às salas de aula. Do mesmo modo, 
os sanitários ficam próximos, para criar uma torre de 
sanitários e circulação. Ao mesmo tempo, outro núcleo 
de circulação direciona ao estacionamento e fica 
próximo à barra de serviços mais pesados.
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