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As salas foram dimensionadas por um módulo de 48,00m²m (salas 6x8 m). Desta maneira podem ser 
subdivididas ou ampliadas de forma que mantenham uma modulção e adapatação as atividades. Por 
serem atividades extracurriculares cada módulo de sala possui um depósito e armários embutidos 
junto ao corredor e sob a janela na parte interna.  Apresenta importantes características de ventila-
ção cruzada, pois em um dos lados se encontram as janelas tipo pivotantes e na outra face junto ao 
corredor janelas maxima ar (diagrama 01).   
O uso de elementos como pilotis e brises, além da planta livre, a colocação da escada e elevador  de 
acesso  ao segundo nível e o próprio esquema circulatório demostram que o Projeto possui o aprovei-
tamento de todos os espaços de forma útil.
Materiais como concreto aparente, tijolos cerâmicos, plaquetas de revestimento, vidro translúcidos, 
painéis metálicos são elementos que se destacam junto a unidade.
Foram utilizadas marquises de proteção solar, assim como brises horizontais, desta maneira a 
incidência solar não é direta sobre os epaços a serem utilizados pelas crianças.   
Quanto a organização interna das salas se busca uma ligação importante entre a criação de móveis 
em blocos e buscando a referência do “material dourado” usado pela ducadora italiana Maria Mon-
tessori.  

O bloco administrativo e cultural  por sua vez, utiliza de um pé direito duplo na criação do audi-
tório, acomodando as arquibancadas no desnível já existente e favorecendo as áreas de apoio 
em um nível mais alto (diagrama 02).  
Esta unidade tira proveito de uma iluminação zenital para iluminação e ventilação dos espaços 
internos. Neste  caso  se optou por utilizar de zenitais do tipo lanternins, que são  abertura da 
parte superior do telhado, excelente para ventilação dentro de ambientes quentes e de pé-direi-
to alto, criando pequenas saliências que recebe aplicação de vidro e a entrada de luz natural 
pelas suas faces (diagrama 03). Uma característica que este espaço possui é a separação da 
cantina e do foyer por painéis de correr, estes ambientes podem ser ampliando conforma suas 
necessidades. Nesta unidades a materialidade que se destaca são o bloco cerâmico convencio-
nal, concreto aparente, tijolos a vista e painés de brise. Nas áreas internas se optou por manter 
as mesmas referências de materias que do lado externo.   
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A unidade 3 por sua vez, possui elementos de proteção, ventilação e iluminação em uma materialidade quase que 
única, os painéis e perfis de metal, cercam o edifício sustentado por uma estrutura de pilares metálicos que seguem 
modulação. Esta mesma modulação possibilita a criação de mais uma forma sustentável de elementos naturais do 
conjunto, a iluminação zenital. Ela se faz presente atravez  de sheds  com inclinações estrategicamente dispostas 
de modo a receber determinada quantidade de luz (diagrama 04). A lém disso esta unidade possui contato vizual 
com a calçada, deixando apenas dois módulos de sanitários protegidos atravez de paredes maciças.  
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