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SALAS DE AULA

A proposta para as salas de aula dos dois pavimentos educacionais visa proporcionar 

diferentes experiências, oferecendo meios que facilitem as trocas entre seus educandos de 

diferentes idades e professores, desenvolvendo dessa forma, habilidades e aprendizados. 

Com isso, onze de um total de dezesseis salas possuem divisórias leves que podem ser abertas e 

integrar duas ou três salas, aumentando sua capacidade e possibilitando que atividades 

simultâneas ocorram ou que atividades de maior porte possam ser ali desenvolvidas. As 

plantas abaixo apresentam três propostas de layouts integrando as salas 04 e 05 do segundo 

pavimento, que podem transformar os espaços de estudo em um único e amplo ambiente 

onde ocorrerão atividades, dinâmicas e aulas coletivas.

O mobiliário das salas de aula 05 à 09 do 2º pavimento foi pensado de forma especial para que 

atendesse aos diferentes programas das ocinas oferecidas e principalmente para oferecer 

muitas variações de layouts para que todos os espaços pudessem ser utilizados de muitas 

formas. Assim, é proposto que as tradicionais classes escolares retangulares sejam em formato 

trapezoidal, possibilitando a criação de congurações adaptadas. Além disso, uma mesa 

octagonal complementa a mobília principal, servindo de apoio ou ampliando o espaço de 

trabalho dos alunos, quando disposta no meio dos círculos e semicírculos. A seguir estão 

apresentados diferentes esquemas de organização das classes e mesas de apoio bem como 

sugestões de atividades para cada um deles.

Aula expositiva Atividades em grupo

Atividades em grupo
com aula expositiva

Atividades em duplas Atividades em grupo
que exigem mais espaço

de trabalho

Atividades em grupo

MOBILIÁRIO DAS SALAS DE AULA

Propostas de layout para salas integradas
Escala: 1/200

Esquemas de organização do mobiliário
Escala: 1/100

Dimensões do mobiliário
Sem escala

N
PLANTA BAIXA SEGUNDO PAVIMENTO
Escala: 1/200

N

CORTE DD’
Escala: 1/200
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