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RESUMO 

 
A educação infantil é um assunto que vem adquirindo reconhecimento no cenario 
nacional devido a sua importância para o desenvolvimento da vida inicial do ser 
humano. No entanto, as edificações que abrigam os Centros Educacionais Infantis 
nem sempre apresentam um planejamento físico  que atenda às necessidades dos 
educadores e dos educandos. O objetivo geral desta pesquisa é entender os diversos 
aspectos funcionais de uma edificação destinada ao desenvolvimento infantil, mais 
especificamente ao comportamento infantil nos primeiros anos de vida. Para tanto, a 
pesquisa discute a educação voltada ao público infantil de 0 a 5 (cinco) anos e 
analisa algumas técnicas pedagógicas utilizadas por diferentes idealizadores, 
observando a pedagogia e as características arquitetônicas utilizadas em um centro 
educacional infantil. Esta pesquisa busca fundamentar o desenvolvimento de um 
projeto arquitetônico para uma escola de educação infantil no município de Paranavaí-
PR, em atenção aos requisitos do TCC – Trabalho de Conclusão de Curso de 
Arquitetura e Urbanismo do Unicesumar. 
 
Palavras-chave: Arquitetura Educacional. Educação Infantil. Pedagogia. 
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ABSTRACT 
 
The children education is a subject which has been more recognized in the national 
scenario due to the importance for the initial life stage of the human being. However, 
the Children Educational Centre buildings not always present a physical planning which 
meets the educators and children needs. The major objective of this research is to 
understand the various functional aspects of a building designated to the children 
development, more specifically, to the children behavior in the first years of life. Thus, 
the research discusses the education regarding children 0 to 5 years old public, and 
analyzes some pedagogical techniques utilized by different idealizers, observing the 
pedagogy and architectural characteristics utilized in a Children Education Centre.  
This research aims to support the development of an architectural  project for a children 
education school in the city of Paranavaí-PR, meeting the Final Graduation Projetc 
requeriments (TCC) of the Architecture and Urnanism Program from UniCesumar.   
 
Keywords: Educational Architecture. Children Education. Pedagogy. 
 
 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

 

No Brasil, as creches foram implantadas no início do século XX, como apoio 

as mães trabalhadoras das grandes fábricas, e surgiu devido a iniciativas de 

médicos e filantropos. As creches tinham apenas um caráter assistencialista e 

somente visavam à alimentação e à segurança das crianças, atendendo-as 

enquanto suas mães trabalhavam.  

             A partir de pesquisas sobre o desenvolvimento intelectual, observou-se que 

o ensino deveria ser iniciado com as crianças que frequentavam essas creches, de 

modo a suprir as deficiências educacionais da população de baixa renda. Através de 

estudos e pesquisas apresentadas, o Governo decretou a Lei 8.069/90 cujo art. 208, 

inciso IV, trata do direito da criança de 0 a 5 anos e da atribuição do Estado no 

“atendimento em creche e pré-escola, independentemente da posição social.” Surge, 

então, uma preocupação por parte do Governo em estabelecer padrões mínimos de 

ensino, definindo a responsabilidade dos municípios sobre o ensino fundamental e 

sobre a educação infantil.  

            O Governo brasileiro, na busca constante de melhorar a qualidade do ensino 

e de reduzir custos, desenvolveu alguns modelos de instituições infantis, 

apresentados pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), os 

quais são implantados até hoje, em parceria com os municípios. Segundo Agostinho 

(2003), a metodologia adotada pelo Governo brasileiro, na procura de redução de 

custos e de padronização das edificações, é de fato inapropriada ao país, pois as 

características físicas, geográficas, sociais e clima são divergentes de um município 

a outro, impossibilitando que as edificações apresentem soluções arquitetônicas 

padronizadas para o conforto e bem-estar. 

Para Machado (2008), foram poucas as creches realmente projetadas como 

estruturas que auxiliam na criação de oportunidades e de possibilidades para o 

desenvolvimento e bem-estar das crianças no país. Isso porque considerar o vínculo 

entre a criança e o ambiente é crucial no projeto de espaços que desejam fornecer 

suporte e qualidade ao desenvolvimento infantil, já que as interações estabelecidas 

entre o ambiente e a criança contribuem para seu progresso cognitivo e para o seu 

desenvolvimento em sentido mais amplo. 

              Diante disso, em atenção aos requisitos do TCC – Trabalho de Conclusão 
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de Curso de Arquitetura e Urbanismo do UniCesumar, o objetivo geral desta 

pesquisa é entender os diversos aspectos funcionais de uma edificação destinada 

ao desenvolvimento infantil, mais especificamente ao comportamento infantil. Para 

tanto, a pesquisa discute a educação voltada ao público infantil de 0 a 5 (cinco) anos 

e analisa algumas técnicas pedagógicas utilizadas por diferentes idealizadores, 

observando a pedagogia e as características arquitetônicas utilizadas em um centro 

educacional infantil.  
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2 EDUCACÃO INFANTIL 

 

 

2.1 CMEI – CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL 

 

O Governo Federal criou o Programa Proinfância, em 24 de abril de 2007, por 

caracterizar que a construção e a aquisição de materiais de estudo são 

indispensáveis para melhor qualidade na educação. O programa foi constituído por 

meio da resolução n° 06 e faz parte do Plano de Desenvolvimento e Educação 

(PDE), onde seu objetivo é dar assistência financeira ao Distrito Federal e aos 

demais municípios do país, para garantir o acesso das crianças às creches e às 

escolas de educação infantil na rede pública. 

          O Programa atua em dois eixos principais, com o intuito de otimizar a 

qualidade da educação infantil: construção de novos CMEI’s, com projetos 

padronizados, disponibilizados pelo FNDE, ou com projetos próprios, elaborados 

pelos preponentes, e aquisição de mobiliário e de recursos ao funcionamento das 

instituições.  

O centro educacional infantil é uma edificação de responsabilidade municipal, 

onde se promovem ações de educação e cuidado, auxiliando no desenvolvimento 

das crianças de 0 a 5 (cinco) anos e prestando atendimento de 2ª a 6ª feira, das 07 

(sete) horas às 18 (dezoito) horas. Nestes locais são promovidas atividades tais 

como: brincadeiras pedagógicas, jogos, trabalhos com movimentos, artes, oralidade, 

literatura, além de práticas de cuidado com a alimentação adequada, segurança e 

higiene das crianças. 

          Conforme a Lei Federal n° 8.069/90, a educação infantil deverá ser oferecida 

em creche para crianças de 0 a 03 (três) anos de idade e em pré-escola à crianças 

de 04 (quatro) a 05 (cinco) anos de idade. Ainda, deve contar com um corpo técnico 

de profissionais, para assegurar qualidade no ensino e na alimentação. Sua 

estrutura deve ser composta por berçário I e II, maternal I e II e pré-escola I, II e III, 

além de refeitório, cozinha e lactário. Tal lei define também especificações e 

metragens mínimas aos ambientes. 
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2.2 EDUCAÇÃO INFANTIL EM PARANAVAÍ-PR 

 

Com finalidade de oferecer uma melhor qualidade de ensino infantil, o 

município de Paranavaí-PR, em parceria com o Estado, tem implantados 13 CMEI’s 

(Centro Municipal de Educação Infantil), 7 CEI’s (Centros Educacionais Infantil) e 16 

escolas, que atendem 3.771 crianças, da faixa etária de 06 (seis) meses a 05 (cinco) 

anos de idade, segundo informações obtidas na Secretaria de Educação do 

município. Além disso, a partir da pesquisa realizada nessa secretaria, identificou-se 

que a procura por vagas no munícipio é, em maior parte, para crianças de 0 a 2 

anos de idade (vagas em berçários), sendo que há uma grande defasagem em 

relação à disponibilidade de vagas, com uma lista de espera de cerca de 700 

(setecentas) pessoas, entre bebês e crianças.  

Conforme Lei do Governo Federal, os CMEI’s existem para todas as crianças, 

independentemente de sua posição financeira e social, visto que os Centros 

Educacionais Infantis deixaram de ser unicamente assistencialistas e passaram a ter 

foco no desenvolvimento educacional infantil. Sendo talvez o motivo porque há tanta 

procura por esses centros.  
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3 ANÁLISE DE CORRELATOS 

 

 

Para uma melhor compreensão do desenvolvimento infantil e do 

conhecimento pedagógico, esta pesquisa se baseou em metodologias apresentadas 

na forma de estudos correlatos, que são “aqueles em que há reprocidade ou 

correspondência de ideias, ou seja há a confrontação de resultados, oposição ou 

contribuições com estudos semelhantes de outros autores” (FERREIRA, 2014, p. 

296). Tais estudos foram aplicados para o estímulo e desenvolvimento da criança, 

como será visto a seguir.   

 

3.1 METODOLOGIA REGGIO EMILIA 

 

Com cerca de 170 mil habitantes a cidade de Reggio Emilia está localizada ao 

norte da Itália. No final da Segunda Guerra Mundial, a cidade ficou em ruínas, e, 

com o objetivo de reconstruí-la, houve a necessidade de criar um novo meio social, 

cultural e político. Como consequência, foram criadas escolas para as crianças, 

dando início à experiência educacional na cidade, em que se utilizou a pedagogia 

desenvolvida por Loris Malaguzzi, em 1945. O método pedagógico de Malaguzzi foi 

criado tratando-se de uma escola feita pela comunidade, sendo educadores, alunos 

e familiares. Em 1991, esse método pedagógico foi caracterizado o mais adequado 

do mundo, dando o início à rede Reggio Children.  

O modelo da Reggio Children detém como propósito o crescimento intelectual, 

emocional, social e moral. Segundo Edwards (1999 p. 83), “os professores devem 

aprender a interpretar processos contínuos, em vez de esperar avaliar os resultado 

[...] deve ser incluído o entendimento das crianças como produtoras e não 

consumidoras”. O processo de aprendizagem é motivado por diversos fatores, sendo 

primordiais a presença do ateliê de arte, que permite a interação e o conhecimento 

de diversos materiais, buscando uma aprendizagem significativa. No ateliê, segundo 

Malaguzzi (1999, p. 73 apud EDWARDS, 2015, p. 107), as paredes são espaços 

para apresentação das atividades realizadas, sendo elas permanentes ou não, o que 

promove a transparência quanto às atividades desenvolvidas pelas crianças.  

http://educacaointegral.org.br/conceito/
http://educacaointegral.org.br/conceito/
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As escolas da rede Reggio Children foram criadas para assessorar o diálogo 

e o compartilhamento de conhecimento entre as crianças. Os ambientes permitem 

que a escola tenha uma comunicação com o exterior e interior, estimulando a 

formação de diferentes perspectivas e propiciando às crianças uma multiplicidade de 

experimentações sensoriais. A arquitetura das escolas forma um conjunto de 

qualidades, com oportunidade de conexão e convívio das crianças com o externo e 

a equipe pedagógica. 

São valorizadas as experiências dos alunos no decorrer do dia e os trabalhos 

feitos não são arrumados ao dia seguinte: pois o conceito é que as crianças sejam 

capazes de desenvolver e reformular suas criações, dar continuidade, observar o 

que fariam diferente, sendo essa iniciativa um encorajamento para o aprendizado. 

Outra questão importante nesta metodologia, é a naturalidade com que 

a interdisciplinaridade é abordada, onde há o desenvolvimento de várias habilidades 

e atribuições. Segundo Prado e Miguel (2013), a pedagogia Reggio Emilia define a 

criança como sendo sua própria protagonista e construtora de sua aprendizagem 

natural, cabendo ao professor direcioná-la.  

3.2 METODOLOGIA MONTESSORI 

 

Maria T. A. Montessori foi uma educadora e médica italiana que desenvolveu 

a metodologia montessoriano, que alcançou notoriedade após a publicação do 

método designado como “Pedagogia Científica” (título original: La Scoperta del 

Bambino (1909), resultante de estudos e de experiências escolares. Com a 

métodologia  modificou-se a maneira como a criança é respeitada e compreendida.  

A métodologia é uma agregação de materiais didáticos, teorias e práticas. No 

entanto, seu ponto de maior importância não está centrado nos instrumentos em si, 

mas em sua utilização, que procura libertar a natureza de cada indivíduo, para que a 

educação se amplifique com base no progresso da criança. 

Entre a estrutura educacional de Montessori, encontramos, a educação 

cósmica, autoeducação e o ambiente preparado. O conceito na autoeducação, é que 

a criança seja capaz de aprender e estudar desacompanhada, sendo que para cada 

idade é trabalhado o uso de materiais específicos, focalizando um desafio de cada 

vez. Já na educação cósmica, o papel do educador é sempre exercer as perguntas 

http://educacaointegral.org.br/glossario/interdisciplinaridade/
http://educacaointegral.org.br/glossario/habilidade/
https://www.sinonimos.com.br/notoriedade/
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ao narrar as histórias, para que haja o desejo das crianças em saber sempre mais a 

respeito do que é contado. 

O ambiente preparado, por sua vez, é visto como um dos métodos mais 

importantes para o desenvolvimento da criança, pois transmite liberdade, 

independência e organização. Segundo Lancellotti (2010), os materiais dispostos no 

ambiente escolar são apropriados ao ensino infantil, de acordo com o 

desenvolvimento de cada fase, e são dispostos de forma organizada. Os objetos são 

coloridos, leves e resistentes, de modo proporcionar interesse por parte das 

crianças; além de serem únicos. Ademais, as crianças são livres para pegar 

qualquer objeto de interesse e são ensinadas a limpá-los e a colocá-los no lugar de 

onde foram retirados, para que outra criança possa utilizá-los posteriormente.  

O ambiente conta também com um adulto para ajudar as crianças 

minimamente, pois acredita-se que elas possam agir sozinhas. Dessa maneira, 

transmite-se à criança o ensinamento de que ela própria é capaz de realizar as 

atividades,  ao mesmo tempo em que se garante que a presença do adulto possa 

ser notada caso seja necessária. Isso porque a criança disciplinada nasce com o 

que Montessori nomeou de “guia interior”, algo que inconscientemente indica a 

necessidade de agir conforme a fase da vida da criança: o andar, o falar, a 

compreensão e o aprendizado. 

Em geral, o métodologia montessori deseja proporcionar a estabilidade 

natural da criança, porém todas as idéias do método devem funcionar em união para 

cumprir completamente esse objetivo. Tanto isso é verdade que uma das formas de 

correção do processo educacional é notar a felicidade da criança em usar cada 

método ofertado pelo espaço preparado e proposto por Montessori. Em outras 

palavras, é necessário compreender a criança. 

 

3.3 METODOLOGIA WALDORF 

 

A metodologia Waldorf foi desenvolvida por Rudolf Steiner em 1919, pelo 

filósofo austríaco, e busca estudar todos os aspectos do ser humano. Segundo Lanz 

(1998), o estudo aborda todos os aspectos do ser humano, provém da Antroposofia, 

que estuda as questões físicas, psicoemocionais, intelectuais e espirituais, 

entendidas como indissociadas. Assim, esse método pedagógico consiste em 
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abordar diversas áreas do conhecimento de maneira prática, teórica e com 

envolvimento emocional, não focalizando apenas o desenvolvimento intelectual 

(OLIVEIRA; IMAI, 2015). 

Steiner (2014) destaca, a partir de sua pedagogia, que os ambientes devem 

ser planejados de forma cuidadosa, desde o seu interior ao exterior, de modo a 

atender às necessidades do desenvolvimento humano. Além disso, de acordo com 

Voordt e Wegem (2013), Steiner projetou algumas edificações no princípio do século 

XX, apresentando o início da arquitetura orgânica, sendo que é possível entender e 

observar alguns de seus princípios em obras destinadas à educacão (OLIVEIRA; 

IMAI, 2015). Entende-se por arquitetura orgânica aquelas que atende os requisitos a 

seguir. 

 

3.3.1 Estética/Beleza 

 

Para Lanz (1998), a estética/beleza causa influencia diretamente no 

desenvolvimento psicoemocional nos estudantes. Segundo Oliveira e Imai (2015), 

legitimava a arquitetura como fator principal da metodologia, pois ela integra e 

apresenta diversos tipos de artes em seus espaços. Assim, para a metodologia 

Waldorf, a incorporação da arte na arquitetura é um aspecto fundamental, onde os 

trabalhos expostos, incorporam a arquitetura existente, e as complementa de forma 

artística, com pinturas e trabalhos artísticos. (STEINER, 2014). 

 

3.3.2 Ambientes aconchegantes  

 

Segundo o pensamento Waldorf, as crianças de 0 a 07 (sete) anos deveriam 

ficar em casa. Entretanto, como no mundo moderno a necessidade de aprendizado 

em um espaço formal é imprescindível, busca-se criar ambientes simples e 

aconchegantes para que as crianças sintam-se em suas casas. Dessa forma, a área 

deve ser separada em locais de preparo de refeições, de descanço e de brinquedos 

(OLIVEIRA; IMAI, 2015). 

Além disso, deve haver no interior das salas destinadas à educação infantil 

pequenos ambientes aconchegantes, denominados “cantos”, para que as crianças 
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possam brincar ou descançar como e quando quiserem, ou seja, um local onde 

possam se sentir seguros (LANZ, 1998). Segundo Oliveira e Imai (2015), esses 

pequenos ambientes estão presentes nas salas de maternal e no jardim de infância. 

 

3.3.3 Luz natural 

 

Outro fator importante é a utilização da luz natural, sendo que esta pode 

penetrar os espaços pelos mais variados tipos de aberturas, as quais devem ser 

controladas de acordo segundo as atividades desenvolvidas. Segundo Amorin 

(2005), os ambientes devem ser equipados com barreiras, tipo brises e cortinas, 

para que haja esse controle.  

De acordo com Bertolotti (2007), a imprevisibilidade da iluminação natural é 

um dos principais focos para sua utilização. Contudo, vale ressalter que, se utilizada 

de forma correta, pode trazer benefícios, como a otimização da qualidade da 

iluminação, devido à uniformidade da luz, e a economia de eletricidade. 

 

3.3.4 Cor 

 

Em acordo com a pedagogia Waldorf, as cores são definidas a partir da idade 

das crianças e com seu desenvolvimento escolar. Se utilizada de forma adequada, a 

cor determina e cria efeitos psicológicos, pois contribui para o desenvolvimento de 

qualidades nos indivíduos, ao proporcionar ambientes de aconchego, alegria, 

criatividade, calma, segurança, entre outros (JACKSON, 1994).  

 

3.3.5 Flexibilidade de usos dos ambientes  

 

O modelo pedagógico Waldorf é dinâmico e exige que os ambientes sejam 

flexíveis, de modo que propiciem o ensino das mais diversas formas. Por exemplo: 

as salas devem ser flexÍveis a ponto de proporcionar mudanças das carteiras; e os 

pátios cobertos e descobertos devem oferecer a opção de ser transformados em 

teatros, para apresentação de formaturas e para outras festas (OLIVEIRA e IMAI, 
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2015). 

 

3.3.6 Conexão com a natureza e ambientes naturais 

 

Segundo Oliveira e Imai (2015), tanto o ambiente interno quanto o externo 

devem proporcionar a conexão entre a criança e a natureza.  No ambiente externo, é 

fundamental a presença de áreas para brincadeiras na terra ou na areia, com 

bastante vegetação, para que as crianças possam subir e brincar, visto que tal 

conexão é importante para o conforto psicoemocional dos alunos (LANZ, 1998). 
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4 CONCLUSÃO 

 

As descrições apresentadas possibilitaram a compreensão dos métodos 

educacionais e de como a arquitetura os complementa, oferecendo ambientes 

aconchegantes, que instiguem as crianças a buscar e a criar suas próprias 

identidades e amizades, fatores necessários para um bom convívio e 

desenvolvimento infantil. Além disso, todas as metodologias abordadas – Waldorf, 

Reggio Emilia e Montessori – defendem a necessidade de um local amplo e flexível 

para que as crianças possam interagir e brincar quando quiserem, devendo haver o 

cuidado com a organização e com limpeza do local. 

Sobre a pedagogia Waldorf, vale destacar que a psicologia das cores 

demonstra grande influência sobre as crianças, pois as cores despertam a 

curiosidade e estimulam o desenvolvimento infantil por meio dos materiais de apoio 

disponibilizados pela escola. 

 No que diz respeito ao método de Reggio Emilia, ressalta-se que o 

ambiente não deve possuir muitos objetos, e sim a quantidade necessária para a 

aprendizagem, sendo que o espaço deve ser livre de obstáculos que interfiram nas 

atividades escolares durante o ano letivo, já que o espaço em que se educa deve 

possibilitar o desenvolvimento das atividades pedagógicas sem obstruções que 

dificultam as funções de aprendizado das crianças. Ademais, a proposta do local 

limpo objetiva possibilitar que as crianças sempre decorem a sala de aula conforme 

sua criatividade, o que estimula o seu potencial e auxilia na construção de seu 

próprio aprendizado, já que, ao término do ano, toda a decoração composta por 

atividades pode ser retirada e substituída por uma nova. 

Por fim, segundo o modelo Montessori, as áreas preparadas para as 

crianças devem obedecer a requisitos para um bom desempenho e uso nas práticas 

pedagógicas: elementos dispostos de acordo com cada faixa etária; cuidados com a 

segurança, a fim de evitar acidentes; e uma circulação que estimule as crianças a 

conhecer os espaços oferecidos pela escola.  

Em suma, o recinto escolar deve transmitir uma percepção acolhedora e 

familiar e deve ser composto por espaços que dão liberdade às crianças para correr 

e brincar, não por ambientes confinados que possam trazer dificuldades para o 
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desenvolvimento infantil e para a interação social. Assim, o grande desafio que se 

coloca aos arquitetos é projetar ambientes que conectem as crianças uma com as 

outras e que propiciem oportunidades para que usufruam do contato com o 

ambiente externo, pois quanto maior a interação da criança com a natureza, maior a 

possibilidade de um desenvolvimento saudável.  
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RUA G
ENERAL A

NDRADE N
EVES

RUA PIONEIRO SIMÃO

LOCALIZAÇÃO DO TERRENO

CIDADE: PARANAVAÍ - PR
JARDIM SÃO JORGE

SEM ESCALA

PARANAVAÍ

MARINGÁ

CURITIBA

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Materiais estruturais fazem parte da 

construção, como o concreto e o aço, 

mas a madeira presente na grelha e o 

aço são os verdadeiros protagonistas.

Para revestimento foi proposto o 

cimento queimado, piso mais utilizado 

nas residências brasileiras durante 

décadas, devido ao seu baixo custo, e 

t ido como res istente e de fáci l 

conservação.

SUSTENTABILIDADE E PAISAGISMO

Material de fonte renovável, a madeira é o único material 
utilizado em estruturas que pode ser plantado. A matéria-
prima que a natureza utiliza é CO2, água e energia solar, 
elementos que não trazem riscos à saúde. Ademais, há 
um baixo consumo de energia para a produção de 
madeira, uma vez que ela é produzida basicamente 
consumindo energia solar, e a energia utilizada no 
processamento e no transporte é ínma se comparada 
com a energia necessária para produção de cimento, 
aço e alumínio. 

Para a cobertura, foi adotado o telhado verde. Suas 

vantagens estão ligadas ao conforto térmico no interior 

da cada e, consequentemente, à economia de energia 

elétrica (ar condicionado). Além disso, colabora para a 

cidade, pois desacelera o escoamento de água durante 

as chuvas, evitando enchentes.

As placas de energia solar fotovoltaica 

convertem a luz do sol em energia elétrica. Com 

o passar dos anos,  sua eciência têm 

aumentado, e, em conjunto com alguns 

incentivos governamentais, está havendo um 

cresc imento do seu uso como opção 

energét ica v iáve l .  Cons iderando que 

Paranavaí, localizada no noroeste do estado do 

Paraná, registra uma temperatura média anual 

de 24ºC, chegando a atingir a casa dos 41,5ºC, 

há possibilidade de um grande aproveitamento 

da energia solar fotovoltaica nessa cidade.

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA AQUECIMENTO SOLAR DE ÁGUA

No Brasil, as creches surgiram no século XIX, com o objetivo de suprir a 

necessidade do trabalho feminino nas  grandes fábricas. Assim, possuíam 

um caráter assistencialista, buscando apenas proporcionar um espaço 

para que as crianças ocupassem o tempo enquanto suas mães 

trabalhavam. Com o decorrer dos anos, a partir de estudos na área da 

Educação, observou-se que o ensino deveria ser iniciado ainda na fase 

infantil. Diante disso, o Governo decretou a Lei 8069/90, cujo art. 208 dispõe 

sobre o dever do Estado em disponibilizar vagas em creche para o 

desenvolvimento infantil. 

Inicialmente, os locais onde eram instaladas as creches não eram 

adequados, com pouca infraestrutura. Frente a esse cenário, na busca 

constante de melhorar  a qual idade do ens ino,  in ic iou-se o 

desenvolvimento, por parte do FNDE, de creches padronizadas, ou seja, 

p a s s o u  a  e x i s t i r  u m  p a d r ã o  d e  p r o j e t o  p a r a  s e r  s e g u i d o , 

independentemente da localização do terreno, com a imposição de 

certos requisitos, como a existência de um terreno com inclinação máxima 

de 3%. No entanto, tal imposição pode ser questionada, uma vez que cada 

terreno apresenta características únicas, sendo que cada projeto deve ser 

desenvolvido de acordo com o terreno, pois isso resulta em melhor 

aproveitamento do lote e contribuindo para o desenvolvimento adequado 

de ventilação e insolação.

O desenvolvimento do seguinte trabalho buscou a solução de dois fatores 

cruciais: 1) necessidade de mais creches, em especial em um dos bairros da 

cidade de Paranavaí o qual, de acordo com a Secretaria Municipal de 

Educação, é o mais populoso e com mais necessidades de vagas para as 

crianças; 2) a  disposição arquitetônica dos CMEI’s trazem algumas 

irregularidades para um bom funcionamento das aulas e para o conforto 

durante o ano letivo.

A PROPOSTA BERÇÁRIO E JARDIM DE INFÂNCIA
PORQUE?

CONCEITO 

Importantes questões guiaram a concepção do projeto: a) o conceito da “transparência”, 

isto é, aberturas por toda a parte do edifício para que os espaços possam ser facilmente 

conectados e a interação social possa acontecer; e b) “o contato com a natureza”, com o 

propósito de estabelecer uma relação direta com a paisagem no entorno da edicação. 

Para atender a este último ponto, foram propostos os espaços abertos nas circulações, uma 

caminhada rica em paisagismo e as estruturas em madeira.

O partido grelha do edifício foi baseado no correlato “Casa Grelha”, por FGMF ARQUITETOS. 

Com conceito orgânico, difundido pelo arquiteto Frank Lloyd Wright,  a Casa Grelha foi 

guiada pela sustentabilidade desde a escolha do local de implantação até as soluções 

construtivas e arquitetônicas, que preservam ao máximo a drenagem do terreno e 

movimentação de terra. Apoiada em um conjunto de pilares de concreto, a Casa Grelha 

composta de madeira está encravada no morro em duas laterais, como se surgisse do solo. 

Outros materiais estruturais fazem parte da construção, como o concreto e a pedra, mas a 

madeira e o aço presente na grelha são os verdadeiros protagonistas. 

A concepção da proposta do Berçário e Jardim de Infância é composta por uma grelha 

estrutural em madeira, com módulos de 5,00 X 5,00, que proporcionam vários uxos dentro do 

edifício e possibilitam a conexão para cada setor. Essa grelha possui módulos ora ocupados 

por ambientes fechados ora totalmente vazados, permitindo que árvores do jardim 

atravessem a estrutura, formando a composição de natureza e edifício. O programa contido 

na grelha é composto de áreas administrativas, saúde, sala de atividades, salas de aula, 

ginásio, horta, playground coberto e descoberto e refeitório. Esse jogo de cheios e vazios 

permite a transparência e ao mesmo tempo a privacidade para cada setor. A proposta do 

paisagismo e da madeira utilizada como elemento estrutural é trazer elementos da natureza 

para dentro do edifício.
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CLUBE HARMONIA

O sistema de aquecimento solar de 

água consiste em placas que utilizam 

o calor do sol para aquecer a água 

que circula em seu interior, a qual é 

posteriormente reservada em um 

boiler. Essa é uma alternativa já antiga 

e  m u i t o  e  c a z ,  s e n d o  q u e  a 

durabilidade é uma de suas principais 

características. Considerando o 

contexto de uma creche, o uso desse 

sistema resulta em grande economia, 

já que no berçário se faz necessário o 

banho quente.

PARTIDO GERAL

Com a compreensão dos métodos educacionais e de como a arquitetura os complementa,  

oferecendo ambientes aconchegantes, que instiguem as crianças a buscar e a criar suas 

próprias identidades e amizades, fatores necessários para um bom convívio e 

desenvolvimento infantil. Além disso, todas as metodologias abordadas –  Waldorf, Reggio 

Emilia e Montessori – defendem a necessidade de um local amplo e exível para que as 

crianças possam interagir e brincar quando quiserem, devendo haver o cuidado com a 

organização e com limpeza do local e estar mais próximos da natureza, com plena 

adaptação ao terreno, e ao mesmo tempo a necessidade de ter privacidade para as 

crianças com isso nortearam a concepção do projeto



IMPLANTACÃO E COBERTURA 

RAIO DE SEGURANÇA GLP

LIXO INORGÂNICO

LIXO ORGÂNICO

ACESSO ALUNOS

ACESSO ADMINISTRAÇÃO

ACESSO SECRETARIA

ACESSO ESTACIONAMENTO
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ACESSO SERVIÇOS

SETOR B

SETOR C-2

SETOR G

SETOR E

SETOR F

SETOR A - SALAS DE AULA

SETOR B - COZINHA E FEREITORIO

SETOR C - FUNCIONARIOS

SETOR D

SETOR E

SETOR F

SETOR G

- GINASIO INFANTIL

- PLAYGROUND

- BRINQUEDOTECA E LEITURA/ARTES

- ESTACIONAMENTO

SETOR C-1 

SETOR C-3

SETOR C -  - ADMINISTRATIVO1

SETOR C -  2 - SAUDE

GRAMADO

PASSEIO

TERRENO

3,00

8,00

4,00

4,00
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4,00

01-

01

02-
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03

04

03-

04-

0,00

VIGA DE MADEIRA PEROBA

PILARES DE MADEIRA PEROBACORTE AA

CAMADAS TELHADO VERDE

JANELAS EM MADEIRA 2,30 X 4,44,
COM VIDRO TEMPERADO

PASSEIO
-0.03

PORTAS EM MADEIRA 2,70 X 1,40
COM VIDRO TEMPERADO

COBOGÓS PORTOBELLO

CORTE BB

JANELAS EM ALUMÍNIO 2,12 X 1,00/2,10
COM VIDRO TEMPERADO E TELAS

0.00

CORTE DD

VIGA-VAGÃO EM 
AÇO CORTEN

JANELAS EM MADEIRA 2,30 X 4,44,
COM VIDRO TEMPERADO

PASSEIO

CORTE CC

ÁREA PERMEÁVEL

ÁREA TOTAL DO LOTE 8.625,75m²

3.143,92m²

ÁREA SETOR G

5.409,15m²ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO

1.301,28m²

ÁREA SETOR A 711,91m²

ÁREA SETOR E 96,04m²

ÁREA SETOR D 222,01m²

ÁREA SETOR B/C 473,20m²

ÁREA SETOR E 158,01m² 0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

-0.03 0.00-0.03

0.00-0.030.00

-0.03

0.00

0.00

-2,00

SETOR A

SETOR B

N

4,00
SETOR A

4,00
SETOR A

SETOR A

4,00
SETOR A

0 5 2010

4,00

SETOR D

SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA
DE LUZ NATURAL. 

PERGOLADO COM COBERTURA 
DE POLICARBONATO COM A 
FUNÇÃO DE BRISE PARA PRÉ-
ESCOLA.
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LESTE

OESTE

VENTO PREDOMINANTE

RESERVATÓR IO DE 
Á G U A  C O M 
CAPACIDADE DE 32 
MIL LITROS COM 1/3 DE 
A R M A Z E N A M E N T O 
PARA INCÊNDIO

PLACAS FOTOVOLTAICAS 

PLACAS FOTOVOLTAICAS AQUECEDOR SOLAR

PLACAS FOTOVOLTAICAS 

AQUECEDOR SOLAR

AQUECEDOR SOLAR
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PLANTA LAYOUT

01  ENTRADA ALUNOS

02  PÁTIO PRINCIPAL

03  CIRCULAÇÕES

04  AMAMENTAÇÃO

05  DEPÓSITOS BERÇÁRIOS

06  FRALDÁRIOS

08  HIGIÊNIZAÇÃO

07  BERÇÁRIO I ( 0 a 1 ANO) 20 ALUNOS

09  LACTÁRIO

10  SOLÁRIO I

11  BERÇÁRIO II ( 1 a 2 ANOS) 24 ALUNOS

12  P.N.E INFANTIL 

13  SANITÁRIO INFANTIL 

14  SOLÁRIO

15  SANITÁRIO PROFESSORES / DML

16  MATERNAL  ( 2 a 3 anos) 28 ALUNOS

18  P.N.E INFANTIL 

17  SANITÁRIO INFANTIL 

19  SOLÁRIO

20  PRÉ ESCOLA I ( 3 a 4 anos)32 ALUNOS

21  P.N.E INFANTIL 

22  SANITÁRIO INFANTIL 

172,41 m²

207,36 m²

1.743,52 m² total

10,69 m²

5,56 m²

18,19 m²

86,83 m² (cada)

5,32 m²

15,09 m²

60,97 m²

76,04 m² (cada)

8,79 m²

19,40 m²

49,93 m²

10,69 m²

92,71 m² (cada)

19,40 m²

8,79 m²

49,48 m²

82,22 m² (cada)

8,79 m²

26,67 m²

23  SOLÁRIO

24  PRÉ ESCOLA II ( 4 a 5 anos)32 ALUNOS

25  P.N.E INFANTIL 

26  SANITÁRIO INFANTIL 

27  SOLÁRIO

28  JARDIM 

29  HORTA

23,66 m²

102,29 m² (cada)

8,79 m²

27,50 m²

20,98 m²

117,49 m²

118,34 m²

30  REFEITÓRIO 344,67 m²

31  COZINHA (COCÇÃO E DISTRIBUIÇÃO)

32  RECEPÇÃO LOUÇAS USADAS

33  DEPÓSITO DE LOUÇAS LIMPAS

34  PREPARO DE VERDURAS

35  PREPARO DE CARNES

36  DEPÓSITO DE ALIMENTOS 

38  SEPARAÇÃO DE ALIMENTOS

37   CÂMARA FRIA

39  HIGIÊNIZAÇÃO DE ALIMENTOS

40  VARAL

41  ÁREA DE SERVIÇO

42  DEPÓSITO DE ROUPA LIMPA 

53,33 m²

10,69 m²

10,69 m²

5,51 m²

5,51 m²

5.50 m²

5,50 m²

10,69 m²

8,07 m²

10,34 m²

10,69 m²

10,69 m²

43  VESTIÁRIO FUNCIONÁRIOS

44  COPA FUNCIONÁRIOS

5,17 m² (cada)

5,17 m² (cada)

22,09 m²

33,48 m²

129,13

94,15 m²

220,35m²

71,80m²

71,80m²

11,75m²

22,09 m²

22,09 m²

22,09 m²

45  SALA DIREÇÃO 10,69 m²

46  SANITÁRIOS MASC. E FEM. P.N.E

48  SALA PROF. / REUNIÕES 

47  SECRETARIA

49  SALA FONOAUDIOLOGA

50  SALA PSICOPEDAGOGA

51  SALA PSICOLOGA

52  PLAYGROUND 

53  PÁTIO 2 

54  GINÁSIO

55  BRINQUEDOTECA

56  SALA DE ATELIÊ 

57  SANITÁRIO INFANTIL
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5,50m²58  SANITÁRIO P.N.E  FEM./ MASC. (Cada)

58

29

58

22,09 m² (cada)

28

28

28

28

28

5,50m²58  ESTACIONAMENTO

0 5 2010

-0.15

D

A

B

C

0.00

-1,60
-1,36

0.00

-2.25

-2.00

-0.15

-0.15

-0.15

-0.15

0.00

-0.15

-0.15

-0.15

N

SALAS DE AULA

ÁREA DA SAÚDE

ÁREA  ADMINISTRATIVA

SALAS DE ATIVIDADES

ACESSO PÁTIO 2

ACESSO SECRETARIA 
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Os pergolados inseridos nas circulações da escola possuem 

diversas funções, dentre elas o fato de a madeira possibilitar a aparência 

de um design natural, propiciando uma interação com a natureza. 

Ademais, a partir dos vazios que os pergolados proporcionam, é possível 

contemplar várias paisagens em toda parte da escola e ter uma ampla 

visão das salas de aulas, sem elementos que causem obstruções à 

observação das crianças.

No que diz respeito ao conforto térmico, o pergolado de madeira, 

quando recebe radiação solar, ajuda a proteger as paredes do 

superaquecimento e a reduzir a temperatura interna. Em outras palavras, 

funciona como um brise, impedindo parcialmente a incidência da 

radiação solar e, consequentemente, reduzindo o calor recebido. Com 

isso, o pergolado oferece conforto térmico tanto nas circulações da 

creche quanto nas salas de aulas.

PERGOLADOS

COBERTURAS DE POLICARBONATO

As coberturas de policarbonato aplicadas nos pergolados são 

compostas de plástico fabricado a partir de resinas derivadas do 

carbono, que também faz um bom trabalho servindo como cobertura 

de ambientes externos. Esse tipo de cobertura foi escolhido para a 

creche por pesar pouco e ter alta resistência em comparação com o 

vidro, chegando a ser 200 vezes mais resistente do que o vidro comum e 

até 250 vezes mais do que o vidro temperado.

O policarbonato também tem 90% de transparência, permitindo 

que o ambiente que mais iluminado, o que proporciona um maior 

aproveitamento da luz natural e menos gastos com a energia elétrica. 

Além disso, impede a passagem dos raios UV e suporta uma grande 

variação de temperatura, entre – 50ºC a + 135ºC.

Para cuidados contra incêndio, o policarbonato, devido à sua 

dureza, também é resistente à abrasão e é pouco inamável, ou seja, 

não queima facilmente, sendo que é necessária uma fonte de 

combustão para mantê-lo queimando.

PROCESSO DE ENCAIXE PARA PERGOLADO COM JARDIM
S/ ESCALA 

1

2

33

1

3

2

4

44

5

6

PROCESSO DE ENCAIXE PARA PERGOLADO SEM JARDIM
S/ ESCALA 

1

3

2 4

5

6

1-PILAR DE MADEIRA

2-CONEXÃO MACHO E FEMEA ENTRE PILAR E VIGAS 

3-CONEXÃO ENTRE PILAR E VIGAS

4-ENCAIXE DA VIGAS PARA PÉRGOLAS

5-ENCAIXE DAS PÉRGOLAS

6-ENCAIXE DA COBERTURA DE POLICARBONATO

VISTA DA GRELHA 1
SEM ESCALA

IVISTA DA GRELHA  2
SEM ESCALA LOCALIZAÇÃO DAS VISTAS

1

2
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ESTRUTURA DE AÇO E MADEIRA

CONEXÃO ENTRE A ESTRUTURA EM AÇO
CORTEN E A ESTRUTURA DE MADEIRA

VIGA EM MADEIRA

VIGA EM AÇO CORTEN 

PILAR DE CONCRETO

PILAR DE MADEIRA

VIGA EM AÇO CORTEN 

1

2

3

4

5

6

5

4

3

TRANSIÇÃO ENTRE O PILAR DE CONCRETO
E A ESTRUTURA EM AÇO CORTEN

1-PILAR DE CONCRETO

2-TRANSIÇÃO ENTRE O PILAR DE CONCRETO
E A ESTRUTURA EM AÇO CORTEN

3-CONEXÃO ENTRE A ESTRUTURA EM AÇO
CORTEN E A ESTRUTURA DE MADEIRA

4-VIGA EM AÇO CORTEN 

5-VIGA EM MADEIRA

6-PILAR DE MADEIRA

IMAGEM ESTRUTURAL
SEM ESCALA

PINO CENTRAL

PINO CENTRAL VIGA VAGÃO (PINO CENTRAL)
SEM ESCALA

PINO CENTRAL

IMAGEM ESTRUTURAL
SEM ESCALA

DETALHE ESTRUTURAL DA CASA GRELHA ADAPTADO 
AO PROJETO DO BERÇÁRIO E JARDIM DE INFÂNCIA
 
SEM ESCALA

VISTA DA VIGA-VAGÃO 3
SEM ESCALA

LOCALIZAÇÃO DA VISTA
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^

ORIENTADORA:
Ms. NORMA ELIANE JUNG

Uma parte da edicação é apoiada em um conjunto de pilares de 

concreto, e a grelha de madeira está posta como se surgisse do solo. Grandes 

vigas-vagão de aço corten, com 9.80 m de comprimento cada, aparecem 

sobre a estrutura do estacionamento, já que nessa parte do terreno há uma 

declividade de 2.00 m. Da forma como as vigas-vagão foram calculadas para 

estrutura da laje do estacionamento, evita-se o número excessivo de pilares – 

reduzidos a pouco mais da metade – e garante-se uma vista mais aberta para o 

jardim inferior abaixo do estacionamento.

Com um pino central, de formato triangular e com três cabos 

tencionados, o funcionamento da viga é semelhante ao de uma tesoura de 

telhado invertida. O pino recebe a carga do pilar imediatamente acima, 

enquanto os cabos a transferem para as pontas dessa viga, de onde a carga é 

passada para os pilares próximos ao solo.

O sistema – chamado de viga-vagão e formado por uma viga principal, 

um ou dois montantes e tirantes xados nas extremidades da peça – resulta em 

um modelo estrutural leve, de fácil manuseio, boa rigidez e de boa capacidade 

mecânica.



TELHADO VERDE

6 - LAJE

5 - LONA PRETA DE ALTA TRAÇÃO
4 - ARGILA EXPANDIDA

3 - MANTA PERMEÁVEL

2 - SUBSTRATO

1- PLANTAS

O propósito em atribuir essa técnica na 

cobertura da creche está em uma das 

vantagens que ela oferece: melhorar o 

isolamento térmico da edicação, pois o 

telhado verde a protege das altas temperatura 

no verão e ajuda a manter sua temperatura 

interna agradável no inverno. Para tanto, ele é 

composto por 6 camadas:

1 - Resistência da estrutura;

2 - Impermeabilização;

3 - Camada de drenagem da água de 

mais ou menos 7cm;

4 - Manta permeável protetora para que 

as raízes das plantas não daniquem a estrutura;

5 - Camada de substrato de acordo com 

a vegetação desejada; e
6 - Vegetação de acordo com a luz recebida 
e o uso do ambiente.

TELHADO VERDE

PAINÉIS FOTOVOLTAICOSAQUECEDORES  SOLARES

LOCALIZAÇÃO DO CORTE PERSPECTIVADO 4 - DETALHAMENTO COBERTURA 4
SEM ESCALA

TELHADO VERDE SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA DE LUZ NATURAL NO TELHADO VERDE

LOCALIZAÇÃO DO CORTE PERSPECTIVADO 4
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http://www.ecoecientes.com.br/
o-que-e-e-como-fazer-um-telhado-verde/

CORTE TELHADO VERDE

http://www.ecienciamaxima.com.br/aec-inicia-projeto-de-
sustentabilidade-em-contact-center-de-belo-horizonte/

DETALHAMENTO DO SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA DE LUZ NATURAL

ORIENTADORA:
Ms. NORMA ELIANE JUNG

O Brasil é um país que propicia a aplicação de iluminação natural nas 

edicações, já que as temperaturas na maioria dos estados são altas. Dessa 

maneira, a utilização desse sistema é altamente viável nas creches de todo o 

território brasileiro, apresentando diversas vantagens.

O conforto visual que a iluminação natural produz é o primeiro benefício 

que podemos citar, já que a luz do sol deixa o ambiente mais agradável, 

gerando bem-estar. Outro fator importante é a economia de energia elétrica 

que a técnica proporciona, principalmente nos casos de ambientes que 

funcionam apenas no período diurno, como a creche.

Sobre o funcionamento desta tecnologia da zona de transferência, 

consiste na aplicação de uma película interna no duto de alumínio, permitindo 

levar para aos ambientes internos até 99,7% da iluminação captada, 

direcionada de modo homogêneo até o ponto de difusão. O tubo pode ser 

estendido por até 15 metros, sem perda de luz. Dependendo do modelo, um 

único Solatube ilumina uma área de até 46 m², mesmo em dias nublados.



Altura da cadeira

Código de cores

Faixa etária

Altura da mesa

Berçário II Pré-Escola I

0 a 1 ano

0,46cm

0,26cm

0,53cm

0,31cm

0,59cm

0,35cm

0,64cm

0,38cm

Maternal Pré-Escola II

1 a 2 anos 3 a 4 anos 4 a 5 anos
Esta tabela foi desenvolvidas a partir dos dados mais 
recentes de crescimento e desenvolvimento da 
Organização Mundial da Saúde (OMS). Para crianças 
brasileiras.

IDADE ALTURA ALTURA

MENINAS MENINOS

1 ano 73 cm 75 cm

2 ano 86 cm 87 cm

3 ano 95 cm 96 cm

4 ano 102 cm 103 cm

5 ano 108 cm 109 cm

ALTURA MÉDIA DAS CRIANÇAS

LOCALIZAÇÃO DO CORTE PERSPECTIVADO 5 
DETALHAMENTO SALAS DE AULA 
SEM ESCALA P ISO E  PAREDE  REVEST IDAS  COM 

CIMENTO QUEIMADO

De acordo com a pedagogia Waldorf, as cores 
são denidas de acordo com a faixa etária das 
crianças e com o seu desenvolvimento escolar. 
Se uti l izada de forma adequada, a cor 
determina e cr ia  efe i tos  ps ico lógicos , 
contribuindo para o desenvolvimento de 
qualidade nos indivíduos, por isso a pintura claras 
e revest imentos de cimento queimado, 
a p r e s e n t a  u m  a c a b a m e n t o  r ú s t i c o  e 
aconchegante.  
Seu custo e a resistência a abrasão do piso foram 
levados em consideração.
A outra questão importante é o resultado do 
ambiente neutro, que possibilita cada turma 
criar sua própria decoração.

COLCHONETES

Baseado no método de montessori, as crianças são livres para 
pegar qualquer objeto de interesse e são ensinadas a limpá-los e a 
colocá-los no lugar de onde foram retirados, para que outra 
criança possa utilizá-los posteriormente. Então foi proposto 
mobilários na altura das crianças para que elas mesmas possam 
acessa-las.

PAREDE LOUSA

A parede lousa foi proposta em toda a 
dimensão da mesma para que as crianças 
de qualquer altura possam alcançar, 
e s c r e v e r  e  b r i n c a r  n o  q u a d r o , 
desenvolvendo a criatividade.  

JANELAS

As aberturas nas salas de aula foram propostas com o intuito de 
possibilitar a visão do entorno da paisagem natural integrada com 
a grelha. As janelas transmitem a sensação de liberdade e 
conforto, eliminando a impressão de connamento.

COBOGÓS

Este tipo de fechamento foi sugerido pelo 
fato de proporcionar maior privacidade 
para as crianças e o bloqueio parcial da 
insolação.

TATAME

O tapete de EVA conhecido como ‘TATAME’ é sugerido para que 
as crianças possam brincar com mais segurança, sem o contato 
com o frio e a dureza do chão, podendo assim, desenvolver várias 
atividades sentados diretamente no piso.

PORTA DE CORRER

A s  p o r t a s  d e  c o r r e r 
proporcionam acesso aos 
s o l á r i o s ,  s e g u r a n ç a  e 
otimização do espaço.

ESTRUTURA MADEIRA

A estrutura foi deixada aparente 
para propor um ambiente com 
aspecto natural e acolhedor.  No 
espaço interno as vigas aparente 
estão unicadas com a grelha 
e x t e r n a ,  p o s s i b i l i t a n d o  a 
visualização linear da estrutura.

LOCALIZAÇÃO DO CORTE PERSPECTIVADO 5
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SALA PRÉ - ESCOLA SALA MATERNAL SALA DE ATELIÊ REFEITÓRIO REFEITÓRIO

ORIENTADORA:
Ms. NORMA ELIANE JUNG



A localização de cada sala de aula em relação 

ao percurso foi pensada tendo em vista a faixa etária 

das crianças. Os berçários caram logo na entrada 

da escola, pois os bebês que ocupam esse espaço 

são levados no colo por outras pessoas e não 

precisam caminhar. Próxima a entrada da escola, 

está localizada a sala do Maternal, um pouco mais à 

frente no percurso, para que a criança possa desfrutar 

do entorno enquanto caminha para sala. Já as 

últimas salas, no fundo do edifício, fazem parte da Pré-

escola, onde cam as crianças maiores, que já 

andam e interagem muito mais com o entorno

As salas de atividades e o ginásio foram 

projetados na face leste, sendo que seu outro lado 

recebe sol também da face oeste. Assim, a 

circulação com os pergolados já trabalha como um 

bloqueio parcial de sol nesses ambientes.

O playground esta localizado na parte central 

do edifício, remetendo ao conceito de um bosque 

em meio ao edifício, conforme imagem ao lado 

direito nas partes verdes.  A área de serviços e a 

cozinha, por sua vez, ocuparam a face oeste, onde 

ocorre a maior insolação do dia, dando apoio aos 

ambientes úmidos.

Por m, ainda na face oeste, cou localizada a 

área administrativa. Para amenizar a insolação direta, 

foi proposto cobogós e telhado verde em toda a 

cobertura, diminuindo o calor para o ambiente 

interno.
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IMAGEM PLAYGROUND 8
SEM ESCALA

LOCALIZAÇÃO DAS VISTAS

98

CIRCULAÇÕES E PLAYGROUND

PLAYGROUND
COBERTO

PLAYGROUND 
DESCOBERTO

CIRCULAÇÕES
GRELHA

GRAMADO
SINTÉTICO

7

6

VISTA PLAYGROUND 9
SEM ESCALA

VISTA BERÇÁRIO I  7
SEM ESCALA

VISTA BERÇÁRIO I  6
SEM ESCALA

No berçário foi proposto para o ambiente berços suspensos, oferecendo um espaço mais amplo e livre para 
que os bebês circulem na sala sem obstruções. A decoração neutra para disponibilizar o colorido aos 
brinquedos e tatame.

Na divisão do ambiente sala de aula e fraldários existe um vidro transparente em toda dimensão da parede, 
atribuindo o conceito de transparência e uma fácil visualização dos professores em todo o espaço, e para os 
pais que também visitam a creche, assim podendo ver todo o funcionamento do berçário.

Na planta de circulações e playground é possível observar diferenças de cores para os gramados. O 
gramada mais escuro esta localizado o playground coberto, portanto foi proposto a grama sintética.

O gramado mais claro, é uma grama natural que forra o piso do playground descoberto, podendo ser usado 
nos dias de sol e céu limpo, propondo uma segunda opção de lazer e apreciação do paisagismo.

BERÇÁRIO I

BERÇÁRIO II
MATERNAL

PRÉ-ESCOLA I
PRÉ-ESCOLA II

ORIENTADORA:
Ms. NORMA ELIANE JUNG



FACHADA SUDESTE

FACHADA NORDESTE

FACHADA NOROESTE

FACHADA SUDOESTE
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N

NE

L

SES

SO

O

NO

10:00

10:00

17:00

17:00

SOLSTÍCIO DE    21/06INVERNO
SOLSTÍCIO DE      21/12VERÃO 

VISTA 10
SEM ESCALA

LOCALIZAÇÃO DA VISTA E FACHADAS

ORIENTADORA:
Ms. NORMA ELIANE JUNG

CONFORTO TÉRMICO DAS SALAS DE AULA

Os banhos de sol são essenciais para as crianças, por isso a 

necessidade de solário nas creches. Diante disso, foram propostos 

solários para cada sala, considerando o melhor posicionamento em 

relação ao sol.

O berçário I e a Pré-Escola II caram localizados na face leste. 

Para essa região, o horário de sol considerado “bom” é aquele que 

vai até às 10h, sendo que são nesses horários que os raios de sol 

conseguem preencher os solários para o banho de sol. Após as 16h, o 

sol preenche os solários do Maternal, Pré-Escola I e do Berçário II, 

possibilitando os banhos de sol nos horários recomendados pela 

medicina. Para diminuir a radiação direta nos ambientes dos solários, 

foi proposto o fechamento parcial com cobogós, com a função de 

oferecer também privacidade às crianças, já que estas não carão 

expostas à rua.
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