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Projeto Escola Integral

Arq. Urb.
PRANCHA 12

Parede de tijolos a vista 

Telha sanduiche 6,00mx1,20m, 
chapa metálica + isolante térmico 

Detalhe de bloco cerâmico inter-
travado no piso   

Detalhe de blocos com espaçamen-
tos na fachada para ventilação dos 
sanitários presentes nos dois pavi-
mentos  

Rufo galvanizado 

Treliça metalica plana 

Gesso acartonado 90cmx90cm 

Parede de tijolos cerâmicos maci-
ços 22cmx10,0cmx5,3cm  (em 
corte)  

Parede de tijolos cerâmicos maci-
ços 22cmx10,0cmx5,3cm    

Parede interna drywall (em vista) 
 
Parede interna drywall (em corte) 
 

Janela de correr de alumínio junto 
a parede de drywall  

Piso laminado Carvalho 1,30mx 
0,92mx0,08m  
Laje com painel treliçado+ bloco 
EPS + camada regularizadora, altu-
ra= 40cm

Parede de tijolos cerâmicos maci-
ços 22cmx10,0cmx5,3cm(em corte) 
 

Parede de tijolos cerâmicos maci-
ços 22cmx10,0cmx5,3cm   

Parede interna drywall (em vista) 
 

Parede interna drywall (em corte) 
 Piso laminado Carvalho 1,30mx 
0,92mx0,08m  
Laje de concreto maciça

Janela de correr de alumínio junto 
a parede de drywall  

Parede interna drywall (em corte) 
 Piso laminado Carvalho 1,30mx 
0,92mx0,08m  

Chapa de gesso 2,0cm

Perfil metálico montante tipo C 
fixado junto a parede de tijolos

Parede de tijolos cerâmicos 
vazado 15cmx30cmx20cm + 
plaqueta cerâmica no revestimen-
to   
Acabamento da parede lateral 
com lâmina metálica galvanizada

Janela de correr de alumínio junto 
a parede de drywall  
Tijolo maciço em corte 
Tijolo maciço em vista

Grelha coletora de sujeiras

Pilar em perfil metálico  tipo I 
40cmX15cm

Colocação dos blocos cerâmicos de 
forma que resulte em espaçamen-
tos entre as fiadas. 

Telha sanduiche 1,20mx6,00m composta 
por chapa metálica + isolante térmico+ 
chapa metálica 

Rufo galvanizado sobre a platibanda 

Treliça metalica plana, perfis C (em corte) 

Gesso acartonado 90cmx90cm 

Parede de tijolos cerâmicos maciços 
22cmx10,0cmx5,3cm  (em corte)  

Tirante de suporte do forro de gesso

Rufo galvanizado entre a parede e o telha-
do, fixado atravéz de rebite 

Banzo inferior da treliça metalica perfi C 

Banzo superior da treliça metalica perfil C

Diagonais da treliça metalica perfil C

Montantes da treliça metalica perfil C

Viga perfil I 35cmx20cm (em vista)

Porca galvanizada com arruela metálica e 
vedação entre a telha e a terça 

Terças metálica perfil L para fixação das 
telhas 

Parede de tijolos cerâmicos maciços 
22cmx10,0cmx5,3cm  (em corte)  

Parede de tijolos cerâmicos maciços 
22cmx10,0cmx5,3cm  (em vista)  

Janela de correr de alumínio 
1,20mx0,90m,1,5m junto a parede de 
drywall  

Perfil metálico guia de reforço tipo I fixado 
junto a parede de tijolos para suporte da 
janela

Marcos da janela em alumínio com acaba-
mento em pintura branca (em vista) 

Parede interna drywall chapa de gesso 
2,0cm(em corte)  

Parede interna drywall (em vista) 

Vidro simples tranlúcido da janela 3mm

Perfil metálico guia de reforço tipo I fixado 
junto a parede de tijolos para suporte da 
janela

Parede de tijolos cerâmicos maciços 
22cmx10,0cmx5,3cm (em corte)  

Perfil metálico guia de reforço tipo I fixado 
junto a parede de tijolos para suporte da 
janela
Parede interna drywall (em vista) 

Perfil metálico guia de reforço tipo I fixado 
junto a parede de tijolos para suporte da 
janela

Piso laminado Carvalho 1,30mx 
0,92mx0,08m  
Rodapé de gesso h: 10cm
Cobrimento de concreto da laje junto a  
parede para engaste da estrutura

Painel treliçado pré fabricado 
8,00mx1,00mx0,04m

Bloco EPS 

Parede interna drywall (em vista) 

Parede de tijolos cerâmicos maciços 
22cmx10,0cmx5,3cm (em corte)  
Parede de tijolos cerâmicos maciços 
22cmx10,0cmx5,3cm  (em vista)  

Janela de correr de alumínio 
1,20mx0,90m,1,5m junto a parede de 
drywall  

Perfil metálico guia de reforço tipo I fixado 
junto a parede de tijolos para suporte da 
janela

Marcos da janela em alumínio com acaba-
mento em pintura branca (em vista) 

Parede interna drywall (em vista) 

Vidro simples tranlúcido da janela 3mm

Perfil metálico guia de reforço tipo I fixado 
junto a parede de tijolos para suporte da 
janela

Parede interna drywall chapa de 
gesso 2,0cm (em corte)  

Piso laminado Carvalho 1,30mx 
0,92mx0,08m  

Rodapé de gesso h: 10cm

Pilar em perfil metálico  tipo I 40cmX15cm 
(em vista)

Perfil metálico guia de reforço tipo I fixado 
junto ao pilar (em corte)

Laje de concreto maciça

Detalhe de bloco cerâmico intertravado 
20cmx10cmx0,6cm vermelho cabral no 
detalhe do piso   

Parede de tijolos cerâmicos maciços 
24cmx11,5cmx5,3cm  (em corte)  

Camada regularizadora 5cm

Projeção da fundação

Imagem da seção da fachada  

Imagem perspectivada 

Imagem perspectivada 

Planta baixa dos dois pavimentos / sem escala 

Preenchimento com lá de rocha
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* na planta do segundo pavimento aparece o painel de brises 
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