
Pergunte a uma criança o que ela mais gosta na 
escola, seguramente ela irá responder das brinca-
deiras e do pátio.
As áreas externas na escola não servem somente 
para atividades esportivas e brincadeiras, quando o 
espaço aberto é bem incorporado ao programa 
pedagógico da escola ele se torna uma poderosa 
ferramenta de aprendizagem.
Atividades ao ar livre estimulam crianças e jovens 
ao convívio, à resolução de problemas em conjun-
to, ao conhecimento do ambiente em que vivem e à 
criação de autonomia. Escolas que valorizam os 
espaços livres, tanto interno quanto externo, tem 
alunos com melhor aproveitamento e maior facili-
dade de aprendizado. 
Pensando em soluções como estas que os espaços 
do Projeto Escola Integral distribuem suas áreas 
abertas segundo a necessidade dos usuários do 
espaço. 

Projeto Escola Integral
IMAGEM 3D DAS EDIFICAÇÕES

Arq. Urb.

ESPAÇOS ABERTOS

As configurações dos espaços abertos do Projeto 
Escola Integral, relaciona os aspectos físicos com as 
brincadeiras desenvolvidas pelos seus usuários. De 
maneira geral, a brincadeira é definida como a 
linguagem infantil que vincula o simbólico e a reali-
dade imediata da criança, ou seja, é a forma pela 
qual a criança se apropria da cultura. 
A criança precisa de um espaço amplo, aberto e 
vazio, havendo uma valorização das atividades 
físicas, neste sentido que se criou área livres, planas 
e sem obstáculos em que as crianças possam correr 
e realizar brincadeiras livres. Pode se perceber nos 
ambientes das figuras C1, C2 E C3. 
Há também os recursos do ambiente, que podem 
ser espaços naturais ou construídos, estes espaços 
devem possuir condições arquitetônicas, como por 
exemplo o espaço em contato com o edifício, desta 
maneira a criança se encontra facilmente no 
ambiente que realiza suas atividades, assim como 
nas figuras A1, C1 e C4. Os ambientes naturais esti-
mulam o contato com a natureza, adquirindo uma 
sensibilidade por este meio (Fig. B3 e A5).
Os espaços de vivência devem possuir infraestrutu-
ra adequada, como bancos e lixeiras, acomodando 
tanto alunos como professores, eles se encontram 
nas figuras A1 e C4. 
Um elemento fundamental é a acessibilidade, 
garantindo que os alunos possam chegar ao espaço 
desejado sem maiores dificuldades, em função 
disso que os caminhos possuem rampas com incli-
nação adequada, coberturas, escadas e murros 
com proteção ou guarda-corpo. 
Também existem espaços abertos com brinquedos 
de playground, como nas figuras A2 e A3, e também 
existem superficies permeáveis em espaços com 
areia. Outras opções são as brincadeiras de play-
ground gráfico, onde figuras coloridas são pintadas 
no chão (Fig. A4). 
Além destas características os espaços ganham 
qualidade em função de sua segurança, o Projeto 
possui grades de proteção nas extremidades com 
os limites do terreno, possibilitando a visão exter-
na, desta maneira não deixa o aluno com impressão 
de estar sendo privado da sociedade. Outra ques-
tão é a segurança,  o projeto possui a barreira dupla 
na entrada  com dois portôes de acesso e com gua-
rita como se pode ver na figura B1.
Também possui em um dos seus espaços um esta-
cionamento para os funcionários limitados ao 
acesso dos alunos (Fig. C5). 
O espaço é arejado, bem cuidado, decorado e equi-
pado para atender às necessidades dos alunos. 
Possui mesas, cadeiras, bebedouros e sanitários 
apropriados, se encontram próximo a todos os 
espaços em que os alunos realizam atividades.
Se pensou em espaços educativos, onde os alunos 
possam ter momentos de reflexão de grupo, leitura 
e comentários de textos ou palestras. Além disso 
espaço propício para atuar na mediação de confli-
tos.
O espaço possui áreas cobertas no térreo do edifí-
cio das salas de aula e no ginásio nos casos de dias 
chuvosos, entretanto nos dias ensolarados os espa-
ços disponibilizam de vegetação densa que propor-
ciona sombra em muitos espaços tanto de brinca-
deiras como de descanso.   
O pátio escolar se revelou um espaço importante 
para aprendizagens. Tanto as atividades livres 
como as dirigidas são capazes de proporcionar estí-
mulos capazes de fazer com que as crianças desen-
volvam habilidades. O pátio é fundamental para o
desenvolvimento de aspectos cognitivos, físico e 
social, afetivo, tais como a socialização, a coordena-
ção motora e o convívio com as regras.
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