
Trabalho de Conclusão de Curso II
Orientadora Me. Jamile Weizenmann
Arquitetura e Urbanismo - Univates

OFFICINA
Centro de Educação Complementar

06

Larissa Schulte 

SALAS DE AULA: REFERÊNCIAS

Uso tradicional do espaço

Uso compartilhado do espaço

Crianças nas salas tradicionais
Distância percorrida: 40m
Interações: 4
Possibilidades de encontros: 20
Experiências: 3

Crianças nas salas compartilhadas
Distância percorrida: 250m
Interações: 8
Possibilidades de encontros: 60
Experiências: 9

As salas de aula do Centro de Educação foram projetadas com base em referências que se 

aproximavam da proposta e do programa. A seguir estão apresentadas duas escolas que 

possuem a possibilidade de integração entre salas de aula. 

Escola Primária e Secundária G. Oberdandz, localizada em Terni, na Itália, projetada por  

Asociación Semillas e DDA Architteti, ganhou o 1º Lugar no Concurso Escolas Inovadoras, 

promovido pelo Ministério Italiano da Educação. A escola tem a possibilidade de ampliação e 

multiuso das salas de aula, uso de mobiliário exível, quadros interativos, espaços para ocinas 

temáticas, que em conjunto favorecem o trabalho individual e grupal, processos cooperativos 

de aprendizagem alternativos às metodologias típicas de ensino. A planta a seguir revela 

cinco congurações utilizadas pela escola, com a integração ou não de suas salas. Além 

disso, os nichos entre as salas e a circulação externa dão lugar à pias, armários e bancos.

Creche de tempo compartilhado Smartno, localizada em Smartno pri Slovenj Gradcu, na 

Eslovênia e projetada por Arhitektura Jure Kotnik. O projeto foi pensado para que a arquitetura 

auxiliasse principalmente na interação, igualdade e na autoaprendizagem das crianças. A 

planta baixa possui salas com portas de correr que se abrem totalmente, proporcionando às 

crianças a escolha entre sessenta e cinco brincadeiras dispostas nas oito salas. Essa circulação 

entre todos os espaços resulta nos contatos sociais. O esquema abaixo revela a diferença 

entre os movimentos de três crianças em suas salas de jogos fechadas e integradas.
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Interações sociais e movimentações
Fonte: Archdaily 

Salas integradas - Creche Smartno
Fonte: Archdaily 

Flexibilidade aulas didáticas
Fonte: Archdaily 
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