
Fonte: Manual de Orientações Técnicas - FNDE

O projeto prevê uma cozinha de 79,67m² para 200 alunos. Conforme o Manual de Orientações 

Técnicas para Elaboração de Projetos de Edicações Escolares de Ensino Fundamental do 

FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação), é exigida área de 0,075m²/aluno e 

recomendada área de 0,10m²/aluno. Sendo assim, a área da cozinha que corresponde a 

0,39m²/aluno atende a recomendação. 

A proposta ainda considera do mesmo manual a recomendação do uxograma abaixo 

como base para layout da setorização interna da cozinha, de forma que seu funcionamento 

seja adequado e eciente. 
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COZINHA

“Cada modalidade apresenta especicações quanto às dimensões do campo. Os 

educadores e gestores devem conhecer as indicações a m de garantir o uso da quadra para 

jogos esportivos. Entretanto, é possível adaptar as dimensões ociais para a prática educativa 

e recreativa. Nesta adaptação é fundamental manter as proporções entre os diversos 

espaços de jogo”  (PROGRAMA EDUCAÇÃO CORPORAL NA ESCOLA – PROJETO ESCOLA 

BRASIL).  O projeto prevê uma quadra para recreação e prática de esportes com dimensões 

adaptadas. Partindo do tamanho 15m x 25m, a largura foi reduzida para o encaixe na 

modulação de 10m e, consequentemente o comprimento sofreu ajuste para 16,5m, 

mantendo a proporção como é recomendado.

QUADRA DE ESPORTES

A área do pátio coberto previsto no projeto atende à exigência do Manual de Orientações 

Técnicas para Elaboração de Projetos de Edicações Escolares de Ensino Fundamental do 

FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação), de que essa área seja de no mínimo 

1/3 da soma das áreas das salas de aula. Com área de 458,80m², o pátio coberto corresponde 

a 1,24/3 da área das salas de aula, que é de 1108m². 

PÁTIO COBERTO

A área do pátio descoberto previsto no projeto, de 805m², corresponde a 1,45/2 da soma da 

área das salas de aula, que é de 1108m². A proposta atende a proporção mínima e a 

recomendada pelo Manual de orientações técnicas para elaboração de projetos de 

edicações escolares de ensino fundamental do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento 

e Educação), que é de 1/3 e ½, respectivamente.

As normativas do Brasil (2008) exigem que 20% do total da área construída sejam dedicados às 

áreas externas de edicação escolar, que devem ser apropriadas a prática de esportes, 

eventos e festas escolares e da comunidade. Estas áreas devem prever a implementação de 

área verde, e podem prever a formação de uma horta ou pomar. Outro aspecto signicativo 

é mesclar os espaços ensolarados e sombreados.

PÁTIO DESCOBERTO

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO
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Legenda: Setorização interna 
da cozinha  * ver planta
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