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A INFLUÊNCIA DA ARQUITETURA PARA AS INSTITUIÇÕES ESCOLARES COM 

ENFOQUE NA APLICAÇÃO DO MÉTODO MONTESSORI 

 

 

Crislaine Blaca Belo 

 

 

RESUMO 
 
Este estudo consiste em analisar a importância da arquitetura escolar para o ensino 
dos alunos, com foco na aplicação do Método Montessori. Com base em revisões 
bibliográficas, a pesquisa aborda uma contextualização da arquitetura escolar no 
mundo, as fundamentações do Método Montessori, as diretrizes arquitetônicas para 
concepção de um ambiente preparado em uma escola Montessoriana e o estudo de 
correlatos para analisar como funcionam essas escolas na prática. Por meio desses 
fundamentos, busca-se entender o planejamento adequado do espaço físico de uma 
escola Montessoriana, dando suporte para desenvolver as diretrizes e o programa 
necessários para aplicação correta do Método Montessori, de modo que estimule a 
interação da criança com o ambiente físico, tornando-a protagonista do próprio 
aprendizado.  
 
Palavras-chave: Ambiente preparado. Arquitetura escolar. Método Montessoriano.  
 

 

THE INFLUENCE OF ARCHITECTURE FOR SCHOOL INSTITUTIONS WITH A 
FOCUS ON THE APPLICATION OF THE MONTESSORI METHOD 

 

 

ABSTRACT 
 
This study consists of analyzing the importance of school architecture for the teaching 
of students, focusing on the application of the Montessori Method. Based on 
bibliographic reviews, the research addresses a contextualization of school 
architecture in the world; the fundamentals of the Montessori Method; the architectural 
guidelines for designing an environment prepared in a Montessorian school and the 
study of correlates to analyze how these schools function in practice. Through the 
fundamentals of the method, it is possible to understand the acceptable planning of 
the physical space of a Montessorian school, giving support to develop the guidelines 
and the necessary program for correct application of the Montessori Method, in order 
to stimulate the interaction of the children with the physical environment, making them 
the protagonist of the learning process. 
 
Keywords: Scholar Architecture. Prepared environment. Montessorian Method. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A educação infantil é a base para o crescimento absoluto das crianças, pois é 

nessa fase que a personalidade e o conhecimento se desenvolvem e definem o seu 

processo de evolução, portanto necessita-se de estímulos adequados tanto das 

pessoas que a cercam quanto do ambiente em que estiverem inseridas. Segundo a 

arquiteta Doris Kowaltowski (2011), uma educação de qualidade depende de um 

ambiente escolar com a combinação adequada de inúmeros elementos, como de 

pessoas e do sistema educacional, e também da qualidade dos espaços físicos, 

materiais, móveis e equipamentos. Sendo assim a arquitetura possui um papel 

importante no quadro escolar, influenciando diretamente no desenvolvimento da 

criança, podendo até considerá-la como um terceiro professor, sendo o primeiro o 

profissional e o segundo o material didático. 

Apesar dessa comprovação do estímulo causado pelo ambiente físico no 

ensino, a infraestrutura das escolas no Brasil possui grandes deficiências. Segundo o 

MEC (2017, apud MARTINS, 2018), a tecnologia não é acessível em boa parte das 

escolas, pois algumas delas não possuem bibliotecas, faltam parques, berçários, 

acessibilidade e em outras não existe água, energia ou esgoto. Além disso, de acordo 

com a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) de 2017 realizada pelo MEC, 

54,73% dos alunos possuem nível insuficiente em leitura e 34% não escrevem 

corretamente. Com isso, percebe-se que a precariedade na infraestrutura possui 

grande influência no nível de escolaridade dos alunos. 

Portanto, visando à melhoria do aprendizado do aluno, existem diversos 

estudos pedagógicos vinculados à arquitetura, como o método Montessori. Nesse 

método, o ambiente é organizado e pensado para que estimule os alunos a serem 

protagonistas do seu próprio aprendizado, fazendo que eles interajam com o ambiente 

por conta própria, com os materiais necessários ao seu alcance e livres para se 

movimentar e ter contato com os colegas. Dessa forma, eles se autoeducam e 

desenvolvem-se social, emocional e intelectualmente (ESCOLA INFANTIL 

MONTESSORI, 2017). 

Ao se perceber a situação geral no ensino, a realização desta pesquisa se 

justifica pela seriedade das deficiências encontradas atualmente nas instituições 

escolares brasileiras, com baixa qualidade de infraestrutura, ausência de profissionais 

habilitados, falta de conhecimento de outros métodos de ensino e grande percentual 
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de evasão escolar. Dessa forma, para minimizar essas falhas, é essencial trabalhar 

com a melhora dos ambientes, que poderá contribuir positivamente para o 

desempenho escolar. Assim, é necessário difundir a importância do planejamento dos 

espaços das escolas, que podem auxiliar tanto no ensino do aluno quanto no trabalho 

dos professores. 

Sendo assim, tem-se por objetivo relacionar a arquitetura com o ensino, 

identificando as características dos espaços para aplicação do Método Montessori. 

 

2. METODOLOGIA 

 

 A pesquisa fundamenta-se nas revisões bibliográficas a respeito do tema 

encontrado em livros, artigos científicos e trabalhos de conclusão de curso, além da 

análise de correlatos que retratam os conceitos para aplicação do método 

Montessoriano.  

 

3. CONTEXTUALIZAÇÃO DA ARQUITETURA ESCOLAR  

 

 Da mesma forma que a história da humanidade foi evoluindo, a arquitetura 

escolar e a educação também se transformaram. Foi com a revolução industrial que 

o ambiente de ensino realmente se formalizou e passou a se desenvolver. 

 

A arquitetura escolar na história, principalmente no século XIX, teve duas 
tendências dialéticas: de um lado, o desejo de controle da disciplina por 
espaços bem-determinados, com projetos baseados no isolamento 
autônomo; de outro, as influências das teorias pedagógicas, que valorizavam 
mais a criatividade e a individualidade (KOWALTOWSKI, 2011, p.65). 

 

Primordialmente, na Europa no século XV prevalecia a escola de sala única de 

forma retangular, onde alunos de diferentes faixas etárias eram concentrados em 

apenas um espaço e ensinados por um mesmo professor. Essa tipologia serviu de 

modelo para várias escolas, e foi apenas no século XVII que as salas passaram a ser 

divididas por idade. Com a determinação da obrigatoriedade de educação em diversos 

países da Europa, houve várias influências de educadores visando adequar a 

arquitetura escolar para que toda a população tivesse acesso a esta, sendo 

reconstruídas as escolas após a Segunda Guerra Mundial com projetos diferenciados, 

trazendo reproduções culturais e artísticas (KOWALTOWSKI, 2011). 
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Nos Estados Unidos da América, já no final do século XIX, havia um 

planejamento das escolas com educadores e projetistas focados no cuidado com a 

arquitetura dos espaços, nas suas formas, estéticas, detalhes construtivos e na 

comodidade dos alunos e professores. O período de 1940 a 1960 ficou conhecido pela 

arquitetura escolar de “caixa de sapato”, marcada pela simplicidade e pelas linhas 

retas. Ao decorrer dos anos, percebeu-se a necessidade da criação de escolas mais 

seguras, com materiais de construção e sistemas de ventilação que propiciassem 

qualidade do ar e uma boa acústica ao ambiente, além do planejamento sustentável 

dessas obras escolares (KOWALTOWSKI, 2011). 

A arquitetura escolar no Brasil segue, na maioria das edificações, a tipologia 

tradicional que, segundo a Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE, 

1998a, apud KOWALKTOWSKI, 2011, p. 82), ocorreu devido a uma tentativa de 

padronizar as construções das instituições de ensino, por parte de órgãos do poder 

público que teriam a responsabilidade do planejamento dessas edificações. 

No final do século XIX até o início do século XX, as escolas eram produzidas 

no estilo neoclássico. Posteriormente a arquitetura estava voltada para as classes 

mais altas, destacadas pela simetria e divisão dos sexos, sendo extinguida essa 

separação apenas com a Semana de Arte Moderna e a Revolução de 30, em que as 

escolas tinham características mais flexíveis. Após a Primeira Guerra Mundial, as 

escolas passaram a ter novos programas de projeto, visando a uma melhor qualidade 

de ensino (KOWALTOWSKI, 2011). 

De 1960 a 1990, a demanda escolar passou a ser muito grande para as 

instituições existentes, e os recursos eram limitados para oferecerem outras vagas, 

sendo assim, racionalizou-se a construção escolar simplificando as informações para 

o planejamento das edificações e normatizando os projetos. Dessa forma, até nos dias 

de hoje as edificações escolares são bastante padronizadas, o que traz economias 

pela produção em massa e redução dos custos de projeto e do tempo de elaboração, 

porém podem trazer problemas de adaptação dos diferentes locais para aplicação do 

mesmo projeto, causando um desconforto ambiental (KOWALTOWSKI, 2011). 

 

4.  MÉTODO MONTESSORI 

 

A partir do início do século XX, com o Movimento Moderno, surgiu o movimento 

Escola Nova que propagou a renovação do ensino, valorizando a autoeducação, a 
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espontaneidade e a autonomia infantil. Sendo assim, a Escola Nova opôs-se à escola 

tradicional, transferindo a centralidade do professor para o aluno, que passou a ter 

maior liberdade na sua educação. Nesse movimento, surgiram as características do 

método pedagógico proposto por Maria Montessori (GADOTTI, 2002 apud SIQUEIRA, 

2016). 

 Maria Montessori foi médica, educadora, feminista e cientista. Realizou estudos 

e pesquisas que lhe prenderam o interesse sobre as doenças do sistema nervoso 

central, por conseguinte passou a conhecer os projetos de Ittard, e logo após de 

Séguin, que trabalhavam com o tratamento e a educação de anormais. Com base 

nessas pesquisas, desenvolveu um estudo que tornou as crianças portadoras de 

deficiências mentais aptas a frequentarem as escolas comuns. Foi, então, que passou 

a desenvolver o seu método de ensino, percebendo que ele poderia ter êxito também 

para o ensino das crianças normais (FARIA et al., 2012).  

 Em 1907, criou a primeira “Casa dei Bambini”, uma escola pública italiana onde 

colocou em prática seu método, visando à educação completa da criança aplicando 

às crianças normais os mesmos materiais sensoriais que havia usado com as crianças 

deficientes. Nessa escola, pode observar e ter resultados satisfatórios do seu método 

de ensino, trazendo uma nova visão da criança e da educação, onde esta se 

desenvolve de acordo com a evolução de cada uma. Foi, então, que o método passou 

a ser aplicado em outras instituições e, portanto, difundido pelo mundo (FARIA et al., 

2012).  

 O método Montessori é composto por seis pilares pedagógicos: a 

autoeducação, a qual considera que a criança é capaz de aprender naturalmente por 

meio da exploração, investigação e pesquisa, sendo livre para escolher o seu 

aprendizado e tornando-a protagonista do seu próprio ensino; a educação cósmica, 

que vem de cosmos e significa ordem, que trata de ensinar às crianças que tudo 

possui uma função no universo, ajudando-as a entender tudo à sua volta e como 

podem contribuir para melhorar o mundo em que vivem; a educação como ciência, 

que ocorre por meio da observação do professor, para compreender o processo 

evolutivo de cada criança no ensino e aprendizagem e melhorá-la dia após dia. 

O ambiente preparado, que é onde a criança irá desenvolver sua autonomia, 

aprendizado e liberdade, deve ser todo elaborado de forma que os mobiliários e 

materiais estejam ao seu alcance, permitindo que os pequenos interajam com eles 

(Figura 1). O adulto preparado é o profissional que irá observar e guiar a criança a se 
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desenvolver. Com o conhecimento das fases do desenvolvimento infantil e o domínio 

sobre as técnicas e as ferramentas de ensino, ele percebe as necessidades de cada 

aluno e auxilia-o sem ditar o seu ritmo. A criança equilibrada é aquela em processo 

de desenvolvimento natural que, com o ambiente e o incentivo do adulto preparado, 

expressa suas características inatas (MONTESSORI, 1990 apud SIQUEIRA, 2016). 

 

Figura 1 - Ambiente preparado em uma sala de aula Montessoriana 
 

 

Fonte: Empreendedor moderno (2018)1. 
 
 

Os materiais utilizados pelo método Montessori são significativos para o 

trabalho educativo, pois é nele que o conhecimento e o pensamento abstrato da 

criança se desenvolve. Eles são divididos em cinco áreas: vida prática, sensorial, 

linguagem, matemática e educação cósmica. Esses materiais são lúdicos, sensoriais 

e manipulativos, e as crianças aprendem através da repetição do uso deles e passam 

para outro grau de dificuldade, conforme a evolução de cada uma (Figuras 2 e 3) 

(CRIANDO COM APEGO, 2017). 

As escolas Montessorianas agrupam as crianças com faixas etárias diferentes 

– em até três anos – entre elas, numa mesma sala. Com esses agrupamentos, 

Montessori defendia que havia um estímulo para a aprendizagem e um 

desenvolvimento social ao interagirem e aprenderem umas com as outras 

(CAMPOLIM, 2018). 

 

                                                
1 Disponível em: http://empreendedormoderno.com.br/metodo-montessori/. Acesso em: 22 abr. 2019. 

http://empreendedormoderno.com.br/metodo-montessori/
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Figura 2 - Material Montessori 
 

 
 

   Fonte: Colégio Rainha da Paz2. 

 
 

Figura 3 - Material Montessori 
 

 
 

Fonte: Lar Montessori3. 

 

 

O método Montessori diferencia-se em diversos fatores do método tradicional, 

estes expostos no quadro disponibilizado pelo site da ABEC (Associação Brasileira de 

Educação e Cultura) (Quadro 1), notados também pelas figuras 4 e 5.  

 

Quadro 1 – Comparação entre os Métodos Montessoriano e Tradicional. 
 

Método Montessoriano Método Tradicional 

Enfatiza as estruturas cognitivas e o 

desenvolvimento social. 

Enfatiza o conhecimento memorizado e o 

desenvolvimento intelectual. 

O aluno participa ativamente no processo de 

ensino e aprendizagem. A mestra e o aluno 

interagem igualmente. 

O aluno participa passivamente no processo 

de aprendizagem. A mestra desempenha um 

papel dominante em sala. 

Encoraja a autodisciplina. A principal força atuante na disciplina é a 

mestra.  

O ensino se adapta ao estilo de aprendizagem 

de cada aluno.  

O ensino em grupo é de acordo com o estilo 

de ensino para adultos. 

Os alunos são motivados a colaborar e se ajudar 

mutuamente. 

Não se motiva a colaboração. 

A criança pode escolher seu trabalho ou 

atividade de acordo com seu interesse. 

A estrutura curricular é feita com pouco 

enfoque nos interesses das crianças 

                                                
2 Disponível em: 
<http://escoladexcelencia.com.br/o-que-e-o-
material-montessoriano-e-como-sera-
utilizado/>. Acesso em: 22 abr. 2019. 

3 Disponível em: <https://larmontessori.com/o-
metodo/>. Acesso em: 22 abr. 2019. 

http://escoladexcelencia.com.br/o-
http://escoladexcelencia.com.br/o-que-e-o-material-montessoriano-e-como-
http://escoladexcelencia.com.br/o-que-e-o-material-montessoriano-e-como-
https://larmontessori.com/o-metodo/
https://larmontessori.com/o-metodo/
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A partir do material selecionado, a criança é 

capaz de formular seu próprio conceito 

(autodidata).  

O conceito é entregue diretamente à criança 

pela mestra.  

A criança trabalha de acordo com seu tempo.  É estipulado um limite de tempo à criança para 

a realização de seu trabalho.  

É respeitada a velocidade de cada criança para 

aprender e fazer sua a informação adquirida. 

O passo da introdução é ditado pela maioria da 

turma ou pela professora. 

Permite à criança descobrir seus próprios erros 

através da retroalimentação do material. 

Os erros são corrigidos e assinalados pela 

professora.  

Através da repetição das atividades, é reforçada 

internamente a aprendizagem, e o aluno pode 

desfrutar do resultado de seu trabalho.  

A aprendizagem é reforçada externamente 

através da memorização, repetição, 

recompensa ou desalento.  

O material multissensorial permite exploração 

física e ensino conceitual através da 

manipulação concreta.  

Possui poucos materiais sensoriais e ensino 

conceitual, na maioria das vezes, abstrato. 

A criança tem liberdade para trabalhar, pode 

mover-se pela sala, e ficar onde se sentir mais 

confortável, pode conversar com os colegas, 

mas com cuidado para não atrapalhar os 

demais.  

A criança na maioria das vezes fica sentada, 

em sua cadeira, e deve ficar quieta.  

Os pais participam de um programa com a 

função de explicar a filosofia Montessori e 

participar no processo de aprendizagem de seus 

filhos.  

Os pais se reúnem voluntariamente e em geral 

não participam no processo de aprendizagem 

de seus filhos. 

 

 
Fonte: (ABEC, s.d., apud FARIA et al., 2012). 
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Figura 4 - Sala de aula Montessoriana 
 

 

Fonte: Ludovica (2016)4. 
 
 

Figura 5 - Sala de aula tradicional 

 

 
 

Fonte: Educação UOL (2013)5. 
 

                                                
4 Disponível em: <https://ludovica.opopular.com.br/editorias/comportamento/m%C3%A9todomontesso 
riano-vai-do-lar-para-a-escola-1.1172240>. Acesso em: 22 abr. 2019. 
 
5 Disponível em: <https://educacao.uol.com.br/noticias/2013/04/01/qualificacao-do-professor-e-essenc 
ial-para-bom-desempenho-do-aluno.htm>. Acesso em: 22 abr. 2019. 

https://ludovica.opopular.com.br/editorias/comportamento/m%C3%A9todomontesso%20riano-vai-do-lar-para-a-escola-1.1172240
https://ludovica.opopular.com.br/editorias/comportamento/m%C3%A9todomontesso%20riano-vai-do-lar-para-a-escola-1.1172240
https://educacao.uol.com.br/noticias/2013/04/01/qualificacao-do-professor-e-essenc%20ial-para-bom-desempenho-do-aluno.htm
https://educacao.uol.com.br/noticias/2013/04/01/qualificacao-do-professor-e-essenc%20ial-para-bom-desempenho-do-aluno.htm
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5.  ARQUITETURA E MÉTODO MONTESSORI 

 

As características dos ambientes das escolas, desde a sala de aula até os 

corredores, possuem grandes influências no processo de aprendizagem do aluno. 

Portanto, a elaboração do projeto de uma Escola Montessori deve seguir algumas 

linhas arquitetônicas propostas para aplicação correta do método.  

Os projetos se diferenciam de acordo com as condicionantes de cada local de 

implantação e pelo programa exigido para cada escola em específico, porém todas 

possuem o objetivo comum de serem locais providos de infraestrutura de qualidade, 

sendo atraentes e aconchegantes para o estudo, nos quais há vontade de estar e 

permanecer durante o tempo necessário para o aprendizado.  

Assim como todo projeto arquitetônico, para a elaboração deste, deve ser 

analisado o local em que a edificação será construída, a insolação e a ventilação 

dominante, para se obter um conforto térmico suficiente dentro dos ambientes. Além 

disso, deve-se cuidar para que a edificação seja inserida na área sem desarmonizar 

com o entorno do lugar. 

Segundo Montessori (1965, apud ALVES, 2016), para a concepção de um 

ambiente preparado, para o método Montessori, devem ser consideradas as seguintes 

diretrizes (Quadro 2): 

 
Quadro 2 - Diretrizes para concepção de um projeto arquitetônico para Escola Montessori. 

 

  Características 

Estética O ambiente deve possuir a sensação de um lar com harmonia e 

simplicidade, sem ser necessário o excesso de coisas e a luxuosidade, mas 

sim com a beleza através da harmonia das linhas e cores, composta pela 

suavidade do mobiliário.  

Espacialidade Dimensões e formas adequadas dos espaços para que proporcionem 

maior liberdade de movimento das crianças pela sala de aula e que 

possibilitem a realização de atividades em conjunto ou paralelas sem que 

uma prejudique a outra. 

Mobiliário O mobiliário deve ser dimensionado proporcionalmente à altura da criança, 

para que ela consiga visualizar sozinha todos os materiais e realizar as 

atividades por conta própria. Com mesas e cadeiras baixas, prateleiras ao 
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seu alcance, espelhos e quadros dentro do seu campo de visão e com a 

diversidade de mobiliários, a criança pode desenvolver várias atividades e 

interagir com os alunos, sem depender de um adulto para auxiliar no 

processo. 

Cores Segundo Taylor (1998), a cor tem uma influência sobre a pressão 

sanguínea e o comportamento. Sendo assim, as cores escolhidas para as 

salas de aula Montessori devem ser as mais leves e neutras, e também as 

cores da natureza, como azuis, verdes e castanhos, que criam ambientes 

descontraídos e aconchegantes. Além disso, deve-se limitar o uso de 

vermelhos vivos, amarelos e laranja. 

Iluminação Os ambientes devem ser projetados de forma que recebam grande 

quantidade de iluminação natural através de grandes aberturas 

dimensionadas até a altura do piso, para que as crianças consigam 

observar naturalmente através dela para o exterior.  

Acústica Assim como a iluminação, a acústica do ambiente é muito importante para 

o desempenho e aprendizagem do aluno. Sendo assim, deve-se utilizar 

materiais absorventes que melhorem a qualidade dos sons.  

Qualidade do ar A ventilação natural deve acontecer de forma abundante através das 

janelas e portas, propiciando uma boa circulação e renovação do ar. 

Ambiente externo O contato com o ambiente externo deve existir por todas as classes, 

portanto é necessário que pelo menos uma porta de cada sala de aula 

conduza ao acesso direto para fora, seja para um jardim, uma floresta ou 

campo. 

 
Fonte: Montessori (1965, apud ALVES, 2016) 

 

6. ESTUDO DE CASO 

 

Na elaboração de um projeto escolar, é relevante ter conhecimento de outras 

edificações que possuam a mesma finalidade, para entender como elas atuam na 

prática com a realidade da sociedade. A análise permite obter resultados do que é 

adequado e o que não funciona nos ambientes do cotidiano escolar, podendo, assim, 

atingir com êxito a qualidade do método de ensino exigido pela instituição.  

Para isso, foram analisadas duas escolas que se desenvolveram em 

conformidade com os princípios do método Montessori. 
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6.1. ESCOLA RATCHUT  

 

A Escola Ratchut está localizada na Tailândia e foi projetada pelo escritório 

Design in Motion, no ano de 2016. A edificação possui 1100 m² de área, onde reflete 

o ambiente de aprendizado do método Montessori (ARCHDAILY, 2018). 

Assim como Maria Montessori propõe, a escola foi desenvolvida para que se 

assemelhe a uma casa, dividida em ambientes de pequeno porte, com dois edifícios 

para salas de aula e um para os pais, ambos interligados por corredores cobertos 

(Figura 6 e 7). O layout foi criado visando integrar os ambientes internos e externos, 

sustentando o conceito de autoaprendizagem e possibilitando a realização de 

diferentes atividades de aprendizado. Foram utilizados elementos naturais adequados 

para os diferentes estágios de desenvolvimento da criança, como cavernas, areia, 

montanhas e árvores (ARCHDAILY, 2018). 

 

Figura 6 e 7 -  Corredores cobertos da área externa 

 

O conceito “caverna” foi incorporado na entrada com uma estrutura de madeira 

com espaços entre os planos que possibilitam a passagem de iluminação natural 

(Figura 8). A “areia” é utilizada no playground ao redor da edificação e tem a função 

de também desenvolver o tato das crianças. A “montanha” de forma livre é empregada 

na quadra e em áreas adjacentes, onde as crianças têm o espaço livre para correr e 

desenvolver a aprendizagem ao ar livre. Essa área também conecta todos os edifícios 

e os espaços de aprendizagem, e as “árvores” são plantas para produzir sombra aos 

espaços (ARCHDAILY, 2018). 
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Figura 8 – Entrada principal 

 

 

Fonte: Archdaily (2018) 
 

No edifício, foram utilizados tons de cinza revezados por ripas de madeira, para 

oferecer suavidade e aconchego aos visitantes (Figura 9 e 10). A arquitetura foi 

desenvolvida com simplicidade para o melhor entendimento do layout por parte das 

crianças. O uso da ripa de madeira ajuda a filtrar a luz do sol, contribuindo para o 

conforto ambiental da escola (ARCHDAILY, 2018). 

 
Figura 9 e 10 – Materais e cores usadas na Escola Ratchut 

 
Fonte: Archdaily (2018)  
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6.2. SKYPLAY: ESCOLA DE APRENDIZAGEM INFANTIL  

 

A Escola de Aprendizagem Infantil está localizada na Austrália. A edificação foi 

desenvolvida por dois escritórios - Matthew Crawford Architects e Tom Godden 

Architects - , no ano de 2018, e conta com 1550 m² de área. O projeto contemporâneo 

segue filosofias progressistas e foi cuidadosamente criado para se inserir em um lugar 

histórico, localizado ao lado de uma delegacia de polícia tombada como Patrimônio 

Histórico de 1907. Os arquitetos visavam criar uma escola sofisticada para as 

crianças, diferente das comumente encontradas (Figura 11) (ARCHDAILY, 2018). 

 

Figura 11 – Escola sofisticada Skyplay 
 

 

Fonte: Archdaily (2018) 
 

As paredes são projetadas com materiais naturais, utilizando painéis de 

concreto aparente e compensado. Além disso, faz-se frequente a utilização de árvores 

integrando naturalmente ao edifício e criando uma forte conexão com a natureza 

(Figura 12 e 13) (ARCHDAILY, 2018). 

 
Figura 12 e 13 – Conexão com a Natureza  

Fonte: Archdaily (2018). 
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O projeto leva o nome “Skyplay” exatamente pela ideia de se brincar com o 

céu, porém, no nível do solo, onde a criança tem o melhor dos dois mundos. Os 

ambientes internos são contíguos às áreas externas, favorecendo a locomoção das 

crianças para as áreas de recreação ao ar livre e possibilitando que sejam 

monitorados facilmente (Figuras 14 e 15) (ARCHDAILY, 2018).  

 
Figuras 14 e 15 – Conexão dos ambientes com a área externa 

Fonte: Archdaily (2018). 
 

 Na escola, foram utilizadas internamente grandes janelas de vidro que vão até 

o piso, e foi criado um ambiente com pé-direito duplo onde se realizam apresentações 

e encontros de toda a escola. Dessa forma, ambos os fatores incentivam as crianças 

a interagirem e aprenderem com outras faixas etárias (ARCHDAILY, 2018). 

 

7. CONCLUSÃO 

 

A educação é crucial para a formação e o desenvolvimento de um indivíduo, e 

todos têm direito de ter acessibilidade a uma educação de qualidade para se preparar 

para todas as áreas da vida. Todavia, ainda existem situações precárias nas 

instituições de ensino, seja pelo estado do ambiente ou pelos profissionais e materiais 

desqualificados, o que ocasiona um déficit enorme de escolaridade. 

Sendo assim, para tentar amenizar esses dados, como alternativa ao método 

de ensino tradicional, surgiram outros métodos pedagógicos que valorizam a 

individualidade do aluno e levam em conta não só a qualidade do material aplicado, 

mas também a arquitetura escolar. No método Montessori, os ambientes são 

interativos, projetados de forma que estimule o aluno a se autoeducar, trazendo uma 

evolução por meio da interação com o ambiente.  
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Portanto, numa escola Montessoriana, a arquitetura é essencial para o 

planejamento dos espaços, a fim de proporcionar organização e conforto, 

contribuindo, consequentemente, para o desenvolvimento holístico da criança. Dessa 

forma, as pesquisas bibliográficas e os correlatos relatados neste artigo dão suporte 

para elaboração de um projeto arquitetônico para uma escola Montessoriana. 
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THE INFLUENCE OF ARCHITECTURE FOR SCHOOL INSTITUTIONS WITH A 
FOCUS ON THE APPLICATION OF THE MONTESSORI METHOD

ABSTRACT

This study consists of analyzing the importance of school architecture for the teaching of students, 
focusing on the application of the Montessori Method. Based on bibliographic reviews, the research 
addresses a contextualization of school architecture in the world; the fundamentals of the Montes-
sori Method; the architectural guidelines for designing an environment prepared in a Montessorian 
school and the study of correlates to analyze how these schools function in practice. Through the 
fundamentals of the method, it is possible to understand the acceptable planning of the physical 
space of a Montessorian school, giving support to develop the guidelines and the necessary program 
for correct application of the Montessori Method, in order to stimulate the interaction of the children 
with the physical environment, making them the protagonist of the learning process.

Keywords: Montessorian Method. Prepared environment. Scholar Architecture.

A INFLUÊNCIA DA ARQUITETURA PARA AS INSTITUIÇÕES ESCOLARES 
COM ENFOQUE NA APLICAÇÃO DO MÉTODO MONTESSORI

RESUMO

Este estudo consiste em analisar a importância da arquitetura escolar para o ensino dos alunos, com 
foco na aplicação do Método Montessori. Com base em revisões bibliográficas, a pesquisa aborda 
uma contextualização da arquitetura escolar no mundo; as fundamentações do Método Montessori; 
as diretrizes arquitetônicas para concepção de um ambiente preparado em uma escola Montessoria-
na e o estudo de correlatos para analisar como funcionam estas escolas na prática. Por meio desses 
fundamentos busca entender o planejamento adequado do espaço físico de uma escola Montesso-
riana, dando suporte para desenvolver as diretrizes e o programa necessário para aplicação correta 
do Método Montessori, de modo que estimule a interação da criança com o ambiente físico, tornan-
do-a protagonista do próprio aprendizado. 

Palavras-chave: Ambiente preparado. Arquitetura escolar. Método Montessoriano. 
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A educação infantil é a base para o 
crescimento absoluto das crianças, pois é nessa 
fase que a personalidade e o conhecimento 
se desenvolvem e definem o seu processo de 
evolução, portanto necessita-se de estímulos 
adequados tanto das pessoas que a cercam quanto 
do ambiente em que estiverem inseridas. Segundo 
a arquiteta Doris Kowaltowski (2011), uma 
educação de qualidade depende de um ambiente 
escolar com a combinação adequada de inúmeros 
elementos, como de pessoas e do sistema 
educacional, e também da qualidade dos espaços 
físicos, materiais, móveis e equipamentos. Sendo 
assim a arquitetura possui um papel importante 
no quadro escolar, influenciando diretamente 
no desenvolvimento da criança, podendo até 
considerá-la como um terceiro professor, sendo 
o primeiro o profissional e o segundo o material 
didático.

Apesar dessa comprovação do estímulo 
causado pelo ambiente físico no ensino, a 
infraestrutura das escolas no Brasil possui 
grandes deficiências. Segundo o MEC (2017, apud 
MARTINS, 2018), a tecnologia não é acessível em 
boa parte das escolas, pois algumas delas não 
possuem bibliotecas, faltam parques, berçários, 
acessibilidade e em outras não existe água, 
energia ou esgoto. Além disso, de acordo com 
a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) 
de 2017 realizada pelo MEC, 54,73% dos alunos 
possuem nível insuficiente em leitura e 34% não 
escrevem corretamente. Com isso, percebe-se que 
a precariedade na infraestrutura possui grande 
influência no nível de escolaridade dos alunos.

Portanto, visando à melhoria do 
aprendizado do aluno, existem diversos estudos 
pedagógicos vinculados à arquitetura, como o 
método Montessori. Nesse método, o ambiente 
é organizado e pensado para que estimule os 
alunos a serem protagonistas do seu próprio 
aprendizado, fazendo que eles interajam com o 
ambiente por conta própria, com os materiais 
necessários ao seu alcance e livres para se 
movimentar e ter contato com os colegas. Dessa 
forma, eles se autoeducam e desenvolvem-se 
social, emocional e intelectualmente (ESCOLA 
INFANTIL MONTESSORI, 2017).

Ao se perceber a situação geral no 
ensino, a realização desta pesquisa se justifica 

pela seriedade das deficiências encontradas 
atualmente nas instituições escolares brasileiras, 
com baixa qualidade de infraestrutura, ausência de 
profissionais habilitados, falta de conhecimento de 
outros métodos de ensino e grande percentual de 
evasão escolar. Dessa forma, para minimizar essas 
falhas, é essencial trabalhar com a melhora dos 
ambientes, que poderá contribuir positivamente 
para o desempenho escolar. Assim, é necessário 
difundir a importância do planejamento dos 
espaços das escolas, que podem auxiliar tanto 
no ensino do aluno quanto no trabalho dos 
professores.

Sendo assim, tem-se por objetivo relacionar 
a arquitetura com o ensino, identificando as 
características dos espaços para aplicação do 
Método Montessori.

1.2. METODOLOGIA

 A pesquisa fundamenta-se nas revisões 
bibliográficas a respeito do tema encontrado em 
livros, artigos científicos e trabalhos de conclusão 
de curso, além da análise de correlatos que 
retratam os conceitos para aplicação do método 
Montessoriano. 

1.1. INTRODUÇÃO
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Da mesma forma que a história da humanidade 
foi evoluindo, a arquitetura escolar e a educação 
também se transformaram. Foi com a revolução 
industrial que o ambiente de ensino realmente se 
formalizou e passou a se desenvolver.

A arquitetura escolar na história, principalmente 
no século XIX, teve duas tendências dialéticas: 
de um lado, o desejo de controle da disciplina por 
espaços bem-determinados, com projetos baseados 
no isolamento autônomo; de outro, as influências 
das teorias pedagógicas, que valorizavam mais a 
criatividade e a individualidade (KOWALTOWSKI, 
2011, p.65).

Primordialmente, na Europa no século 
XV prevalecia a escola de sala única de forma 
retangular, onde alunos de diferentes faixas etárias 
eram concentrados em apenas um espaço e 
ensinados por um mesmo professor. Essa tipologia 
serviu de modelo para várias escolas, e foi apenas 
no século XVII que as salas passaram a ser divididas 
por idade. Com a determinação da obrigatoriedade 
de educação em diversos países da Europa, houve 
várias influências de educadores visando adequar 
a arquitetura escolar para que toda a população 
tivesse acesso a esta, sendo reconstruídas as escolas 
após a Segunda Guerra Mundial com projetos 
diferenciados, trazendo reproduções culturais e 
artísticas (KOWALTOWSKI, 2011).

Nos Estados Unidos da América, já no final 
do século XIX, havia um planejamento das escolas 
com educadores e projetistas focados no cuidado 
com a arquitetura dos espaços, nas suas formas, 
estéticas, detalhes construtivos e na comodidade 
dos alunos e professores. O período de 1940 a 1960 
ficou conhecido pela arquitetura escolar de “caixa 
de sapato”, marcada pela simplicidade e pelas 
linhas retas. Ao decorrer dos anos, percebeu-se a 
necessidade da criação de escolas mais seguras, com 
materiais de construção e sistemas de ventilação 
que propiciassem qualidade do ar e uma boa acústica 
ao ambiente, além do planejamento sustentável 
dessas obras escolares (KOWALTOWSKI, 2011).

A arquitetura escolar no Brasil segue, na 
maioria das edificações, a tipologia tradicional que, 
segundo a Fundação para o Desenvolvimento da 
Educação (FDE, 1998a, apud KOWALKTOWSKI, 
2011, p. 82), ocorreu devido a uma tentativa de 

padronizar as construções das instituições de 
ensino, por parte de órgãos do poder público que 
teriam a responsabilidade do planejamento dessas 
edificações.

No final do século XIX até o início do século XX, 
as escolas eram produzidas no estilo neoclássico. 
Posteriormente a arquitetura estava voltada para as 
classes mais altas, destacadas pela simetria e divisão 
dos sexos, sendo extinguida essa separação apenas 
com a Semana de Arte Moderna e a Revolução 
de 30, em que as escolas tinham características 
mais flexíveis. Após a Primeira Guerra Mundial, 
as escolas passaram a ter novos programas de 
projeto, visando a uma melhor qualidade de ensino 
(KOWALTOWSKI, 2011).

De 1960 a 1990, a demanda escolar passou a 
ser muito grande para as instituições existentes, e 
os recursos eram limitados para oferecerem outras 
vagas, sendo assim, racionalizou-se a construção 
escolar simplificando as informações para o 
planejamento das edificações e normatizando 
os projetos. Dessa forma, até nos dias de hoje as 
edificações escolares são bastante padronizadas, 
o que traz economias pela produção em massa 
e redução dos custos de projeto e do tempo de 
elaboração, porém podem trazer problemas de 
adaptação dos diferentes locais para aplicação 
do mesmo projeto, causando um desconforto 
ambiental (KOWALTOWSKI, 2011).

1. 3. CONTEXTUALIZAÇÃO DA ARQUITETURA ESCOLAR

A partir do início do século XX, com o Movimento 
Moderno, surgiu o movimento Escola Nova que 
propagou a renovação do ensino, valorizando a 
autoeducação, a espontaneidade e a autonomia 
infantil. Sendo assim, a Escola Nova opôs-se à escola 
tradicional, transferindo a centralidade do professor 
para o aluno, que passou a ter maior liberdade 
na sua educação. Nesse movimento, surgiram as 
características do método pedagógico proposto por 
Maria Montessori (GADOTTI, 2002 apud SIQUEIRA, 
2016).

 Maria Montessori foi médica, educadora, 
feminista e cientista. Realizou estudos e pesquisas 
que lhe prenderam o interesse sobre as doenças do 
sistema nervoso central, por conseguinte passou a 
conhecer os projetos de Ittard, e logo após de Séguin, 
que trabalhavam com o tratamento e a educação de 
anormais. Com base nessas pesquisas, desenvolveu 
um estudo que tornou as crianças portadoras de 
deficiências mentais aptas a frequentarem as escolas 
comuns. Foi, então, que passou a desenvolver o seu 
método de ensino, percebendo que ele poderia ter 
êxito também para o ensino das crianças normais 
(FARIA et al., 2012). 

 Em 1907, criou a primeira “Casa dei Bambini”, 
uma escola pública italiana onde colocou em prática 
seu método, visando à educação completa da 
criança aplicando às crianças normais os mesmos 
materiais sensoriais que havia usado com as crianças 
deficientes. Nessa escola, pode observar e ter 
resultados satisfatórios do seu método de ensino, 
trazendo uma nova visão da criança e da educação, 
onde esta se desenvolve de acordo com a evolução 
de cada uma. Foi, então, que o método passou a 
ser aplicado em outras instituições e, portanto, 
difundido pelo mundo (FARIA et al., 2012). 

 O método Montessori é composto por seis 
pilares pedagógicos: a autoeducação, a qual considera 
que a criança é capaz de aprender naturalmente por 
meio da exploração, investigação e pesquisa, sendo 
livre para escolher o seu aprendizado e tornando-a 
protagonista do seu próprio ensino; a educação 
cósmica, que vem de cosmos e significa ordem, que 
trata de ensinar às crianças que tudo possui uma 
função no universo, ajudando-as a entender tudo à 
sua volta e como podem contribuir para melhorar o 
mundo em que vivem; a educação como ciência, que 
ocorre por meio da observação do professor, para 

compreender o processo evolutivo de cada criança 
no ensino e aprendizagem e melhorá-la dia após dia.

O ambiente preparado, que é onde a criança irá 
desenvolver sua autonomia, aprendizado e liberdade, 
deve ser todo elaborado de forma que os mobiliários 
e materiais estejam ao seu alcance, permitindo que 
os pequenos interajam com eles (Figura 1). O adulto 
preparado é o profissional que irá observar e guiar a 
criança a se desenvolver. Com o conhecimento das 
fases do desenvolvimento infantil e o domínio sobre 
as técnicas e as ferramentas de ensino, ele percebe 
as necessidades de cada aluno e auxilia-o sem ditar o 
seu ritmo. A criança equilibrada é aquela em processo 
de desenvolvimento natural que, com o ambiente 
e o incentivo do adulto preparado, expressa suas 
características inatas (MONTESSORI, 1990 apud 
SIQUEIRA, 2016).

Figura 1 - Ambiente preparado em uma sala de aula 
Montessoriana

Os materiais utilizados pelo método 
Montessori são significativos para o trabalho 
educativo, pois é nele que o conhecimento e o 
pensamento abstrato da criança se desenvolve. Eles 
são divididos em cinco áreas: vida prática, sensorial, 
linguagem, matemática e educação cósmica. Esses 
materiais são lúdicos, sensoriais e manipulativos, 
e as crianças aprendem através da repetição do 
uso deles e passam para outro grau de dificuldade, 
conforme a evolução de cada uma (Figuras 2 e 3) 
(CRIANDO COM APEGO, 2017).

As escolas Montessorianas agrupam as 
crianças com faixas etárias diferentes – em 
até três anos – entre elas, numa mesma sala. 
Com esses agrupamentos, Montessori defendia 
que havia um estímulo para a aprendizagem e 
um desenvolvimento social ao interagirem e 
aprenderem umas com as outras (CAMPOLIM, 
2018).

Fonte: Empreendedor moderno (2018) .

1. 4. MÉTODO MONTESSORI 
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O método Montessori diferencia-se em diversos fatores do método tradicional, estes expostos no quadro 
disponibilizado pelo site da ABEC (Associação Brasileira de Educação e Cultura) (Quadro 1), notados tam-
bém pelas figuras 4 e 5.

Figura 2 - Material Montessori

Fonte: Colégio Rainha da Paz .

Figura 3 - Material Montessori

Fonte: Lar Montessori.

Método Montessoriano Método Tradicional

Enfatiza as estruturas cognitivas e o desenvolvimento 

social.

Enfatiza o conhecimento memorizado e o 

desenvolvimento intelectual.

O aluno participa ativamente no processo de ensino 

e aprendizagem. A mestra e o aluno interagem 

igualmente.

O aluno participa passivamente no processo de 

aprendizagem. A mestra desempenha um papel 

dominante em sala.

Encoraja a autodisciplina. A principal força atuante na disciplina é a mestra. 

O ensino se adapta ao estilo de aprendizagem de 

cada aluno. 

O ensino em grupo é de acordo com o estilo de 

ensino para adultos.

Os alunos são motivados a colaborar e se ajudar 

mutuamente.
Não se motiva a colaboração.

A criança pode escolher seu trabalho ou atividade 

de acordo com seu interesse.

A estrutura curricular é feita com pouco enfoque 

nos interesses das crianças

A partir do material selecionado, a criança é capaz 

de formular seu próprio conceito (autodidata). 

O conceito é entregue diretamente à criança pela 

mestra. 

A criança trabalha de acordo com seu tempo. 
É estipulado um limite de tempo à criança para a 

realização de seu trabalho. 

É respeitada a velocidade de cada criança para 

aprender e fazer sua a informação adquirida.

O passo da introdução é ditado pela maioria da 

turma ou pela professora.

Permite à criança descobrir seus próprios erros 

através da retroalimentação do material.
Os erros são corrigidos e assinalados pela professora. 

Quadro 1 – Comparação entre os Métodos Montessoriano e Tradicional.

Através da repetição das atividades, é reforçada 

internamente a aprendizagem, e o aluno pode 

desfrutar do resultado de seu trabalho. 

A aprendizagem é reforçada externamente através 

da memorização, repetição, recompensa ou 

desalento. 

O material multissensorial permite exploração 

física e ensino conceitual através da manipulação 

concreta. 

Possui poucos materiais sensoriais e ensino 

conceitual, na maioria das vezes, abstrato.

A criança tem liberdade para trabalhar, pode mover-

se pela sala, e ficar onde se sentir mais confortável, 

pode conversar com os colegas, mas com cuidado 

para não atrapalhar os demais. 

A criança na maioria das vezes fica sentada em sua 

cadeira, e deve ficar quieta. 

Os pais participam de um programa com a função 

de explicar a filosofia Montessori e participar no 

processo de aprendizagem de seus filhos. 

Os pais se reúnem voluntariamente e em geral não 

participam no processo de aprendizagem de seus 

filhos.

Fonte: (ABEC, s.d., apud FARIA et al., 2012).

Figura 4 - Sala de aula 
Montessoriana

Fonte: Ludovica (2016) .

Figura 5 - Sala de aula 
tradicional

Fonte: Educação UOL (2013) .
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As características dos ambientes das escolas, 
desde a sala de aula até os corredores, possuem 
grandes influências no processo de aprendizagem 
do aluno. Portanto, a elaboração do projeto de 
uma Escola Montessori deve seguir algumas linhas 
arquitetônicas propostas para aplicação correta do 
método. 

Os projetos se diferenciam de acordo com as 
condicionantes de cada local de implantação e pelo 
programa exigido para cada escola em específico, 
porém todas possuem o objetivo comum de serem 
locais providos de infraestrutura de qualidade, 
sendo atraentes e aconchegantes para o estudo, 
nos quais há vontade de estar e permanecer durante 
o tempo necessário para o aprendizado. 

Assim como todo projeto arquitetônico, para 
a elaboração deste, deve ser analisado o local em 
que a edificação será construída, a insolação e a 
ventilação dominante, para se obter um conforto 
térmico suficiente dentro dos ambientes. Além 
disso, deve-se cuidar para que a edificação seja 
inserida na área sem desarmonizar com o entorno 
do lugar.

Segundo Montessori (1965, apud ALVES, 
2016), para a concepção de um ambiente preparado, 
para o método Montessori, devem ser consideradas 
as seguintes diretrizes (Quadro 2):

Quadro 2 - Diretrizes para concepção de um projeto arquitetônico para Escola Montessori.
 

Características

Estética
O ambiente deve possuir a sensação de um lar com harmonia e simplicidade, 
sem ser necessário o excesso de coisas e a luxuosidade, mas sim com a beleza 
através da harmonia das linhas e cores, composta pela suavidade do mobiliário. 

Espacialidade

Dimensões e formas adequadas dos espaços para que proporcionem maior 
liberdade de movimento das crianças pela sala de aula e que possibilitem a 
realização de atividades em conjunto ou paralelas sem que uma prejudique a 
outra.

Mobiliário

O mobiliário deve ser dimensionado proporcionalmente à altura da criança, 
para que ela consiga visualizar sozinha todos os materiais e realizar as 
atividades por conta própria. Com mesas e cadeiras baixas, prateleiras ao seu 
alcance, espelhos e quadros dentro do seu campo de visão e com a diversidade 
de mobiliários, a criança pode desenvolver várias atividades e interagir com os 
alunos, sem depender de um adulto para auxiliar no processo.

Cores

Segundo Taylor (1998), a cor tem uma influência sobre a pressão sanguínea 
e o comportamento. Sendo assim, as cores escolhidas para as salas de aula 
Montessori devem ser as mais leves e neutras, e também as cores da natureza, 
como azuis, verdes e castanhos, que criam ambientes descontraídos e 
aconchegantes. Além disso, deve-se limitar o uso de vermelhos vivos, amarelos 
e laranja.

Iluminação

Os ambientes devem ser projetados de forma que recebam grande quantidade 
de iluminação natural através de grandes aberturas dimensionadas até a altura 
do piso, para que as crianças consigam observar naturalmente através dela 
para o exterior. 

1. 5. ARQUITETURA E MÉTODO MONTESSORI 
Acústica

Assim como a iluminação, a acústica do ambiente é muito importante para o 
desempenho e aprendizagem do aluno. Sendo assim, deve-se utilizar materiais 
absorventes que melhorem a qualidade dos sons. 

Qualidade do ar
A ventilação natural deve acontecer de forma abundante através das janelas e 
portas, propiciando uma boa circulação e renovação do ar.

Ambiente externo
O contato com o ambiente externo deve existir por todas as classes, portanto é 
necessário que pelo menos uma porta de cada sala de aula conduza ao acesso 
direto para fora, seja para um jardim, uma floresta ou campo.

Fonte: Montessori (1965, apud ALVES, 2016).

1.6. ESTUDO DE CASO

Na elaboração de um projeto escolar, é 
relevante ter conhecimento de outras edificações 
que possuam a mesma finalidade, para entender 
como elas atuam na prática com a realidade da 
sociedade. A análise permite obter resultados do 
que é adequado e o que não funciona nos ambientes 
do cotidiano escolar, podendo, assim, atingir com 
êxito a qualidade do método de ensino exigido pela 
instituição. 

Para isso, foram analisadas duas escolas 
que se desenvolveram em conformidade com os 
princípios do método Montessori.

1.6.1. ESCOLA RATCHUT 

A Escola Ratchut está localizada na Tailândia 
e foi projetada pelo escritório Design in Motion, 
no ano de 2016. A edificação possui 1100 m² de 
área, onde reflete o ambiente de aprendizado do 
método Montessori (ARCHDAILY, 2018).

Assim como Maria Montessori propõe, a 
escola foi desenvolvida para que se assemelhe 
a uma casa, dividida em ambientes de pequeno 
porte, com dois edifícios para salas de aula e um 
para os pais, ambos interligados por corredores 
cobertos (Figura 6 e 7). O layout foi criado visando 
integrar os ambientes internos e externos, 
sustentando o conceito de autoaprendizagem 
e possibilitando a realização de diferentes 
atividades de aprendizado. Foram utilizados 
elementos naturais adequados para os diferentes 
estágios de desenvolvimento da criança, 
como cavernas, areia, montanhas e árvores 
(ARCHDAILY, 2018).

O conceito “caverna” foi incorporado na entrada 
com uma estrutura de madeira com espaços entre os 
planos que possibilitam a passagem de iluminação 
natural (Figura 8). A “areia” é utilizada no playground 
ao redor da edificação e tem a função de também 
desenvolver o tato das crianças. A “montanha” 
de forma livre é empregada na quadra e em áreas 
adjacentes, onde as crianças têm o espaço livre para 
correr e desenvolver a aprendizagem ao ar livre. Essa 
área também conecta todos os edifícios e os espaços 
de aprendizagem, e as “árvores” são plantas para 
produzir sombra aos espaços (ARCHDAILY, 2018).

Figura 6 -  Corredores cobertos da área externa

Fonte: Archdaily (2018).

Fonte: Archdaily (2018).

Figura 7 -  Corredores cobertos da área externa
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No edifício, foram utilizados tons de cinza 
revezados por ripas de madeira, para oferecer 
suavidade e aconchego aos visitantes (Figura 9 e 
10). A arquitetura foi desenvolvida com simplicidade 
para o melhor entendimento do layout por parte 
das crianças. O uso da ripa de madeira ajuda a filtrar 
a luz do sol, contribuindo para o conforto ambiental 
da escola (ARCHDAILY, 2018).

Figura 8 – Entrada principal

Fonte: Archdaily (2018).

1.6.2. SKYPLAY: ESCOLA DE 
APRENDIZAGEM INFANTIL 

A Escola de Aprendizagem Infantil está 
localizada na Austrália. A edificação foi desenvolvida 
por dois escritórios - Matthew Crawford Architects 
e Tom Godden Architects - , no ano de 2018, e conta 
com 1550 m² de área. O projeto contemporâneo 
segue filosofias progressistas e foi cuidadosamente 
criado para se inserir em um lugar histórico, 
localizado ao lado de uma delegacia de polícia 
tombada como Patrimônio Histórico de 1907. Os 
arquitetos visavam criar uma escola sofisticada para 
as crianças, diferente das comumente encontradas 
(Figura 11) (ARCHDAILY, 2018).

Figura 11 – Escola sofisticada Skyplay

Fonte: Archdaily (2018).

As paredes são projetadas com materiais 
naturais, utilizando painéis de concreto aparente 
e compensado. Além disso, faz-se frequente a 
utilização de árvores integrando naturalmente ao 
edifício e criando uma forte conexão com a natureza 
(Figura 12 e 13) (ARCHDAILY, 2018).

Figura 9 – Materais e cores usadas na Escola Ratchut

Fonte: Archdaily (2018).

Fonte: Archdaily (2018).

Figura 10 – Materais e cores usadas na Escola Ratchut Figura 12  – Conexão com a Natureza 

Fonte: Archdaily (2018).

Figura 13  – Conexão com a Natureza 

Fonte: Archdaily (2018).

O projeto leva o nome “Skyplay” exatamente 
pela ideia de se brincar com o céu, porém, no nível 
do solo, onde a criança tem o melhor dos dois 
mundos. Os ambientes internos são contíguos 
às áreas externas, favorecendo a locomoção das 
crianças para as áreas de recreação ao ar livre e 
possibilitando que sejam monitorados facilmente 
(Figuras 14 e 15) (ARCHDAILY, 2018).

Figura 14 – Conexão área externa

Fonte: Archdaily (2018).

Fonte: Archdaily (2018).

Figura 15 – Conexão área externa

Na escola, foram utilizadas internamente 
grandes janelas de vidro que vão até o piso, e foi 
criado um ambiente com pé-direito duplo onde 
se realizam apresentações e encontros de toda a 

escola. Dessa forma, ambos os fatores incentivam 
as crianças a interagirem e aprenderem com outras 
faixas etárias (ARCHDAILY, 2018).

1. 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação é crucial para a formação e o 
desenvolvimento de um indivíduo, e todos têm 
direito de ter acessibilidade a uma educação de 
qualidade para se preparar para todas as áreas da 
vida. Todavia, ainda existem situações precárias nas 
instituições de ensino, seja pelo estado do ambiente 
ou pelos profissionais e materiais desqualificados, o 
que ocasiona um déficit enorme de escolaridade.

Sendo assim, para tentar amenizar esses 
dados, como alternativa ao método de ensino 
tradicional, surgiram outros métodos pedagógicos 
que valorizam a individualidade do aluno e 
levam em conta não só a qualidade do material 
aplicado, mas também a arquitetura escolar. No 
método Montessori, os ambientes são interativos, 
projetados de forma que estimule o aluno a se 
autoeducar, trazendo uma evolução por meio da 
interação com o ambiente. 

Portanto, numa escola Montessoriana, a 
arquitetura é essencial para o planejamento dos 
espaços, a fim de proporcionar organização e 
conforto, contribuindo, consequentemente, para 
o desenvolvimento holístico da criança. Dessa 
forma, as pesquisas bibliográficas e os correlatos 
relatados neste artigo dão suporte para elaboração 
de um projeto arquitetônico para uma escola 
Montessoriana.
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2.1. DIAGNÓSTICO DO TERRENO

Para a escolha do terreno a ser implantado a  
Escola de Ensino Infantil Montessoriana, buscou-
se uma área com tamanho ideal para o programa 
planejado, cercado por vias que não possuíssem 
trafego intenso, evitando assim ruídos indesejáveis, 
obstrução do trânsito ou até acidentes com os 
usuários da edificação, além de possuir o eixo de 
comércio e serviço para receber esse projeto. 

O terreno foi escolhido por estar localizado 
em um bairro com déficit de vagas para alunos do 
ensino Infantil. Apesar de existirem outras CMEIs 
ao redor, o raio de influência das mesmas não 
compreendem todo o bairro e são insuficientes 
para atender a população.

Para o desenvolvimento do projeto foi 
inevitável a unificação de dois terrenos agregados 
por seus fundos, para que atingissem a área estimada 

para a elaboração da Escola. Os terrenos possuem 
juntos 7000 m² sendo necessário apenas 6.000 m² 
dele para o projeto, portanto uma parte não será 
usada e pode ser doada para outra finalidade.

O lote está localizado ao norte da cidade 
de Maringá, no bairro Jardim Alvorada, possui a 
forma retangular e limita-se pelas ruas Visconde 
de Mauá e Roberto Simonsen. Sua topografia no 
local é praticamente plana ao nível da Rua Roberto 
Simonsen, com um desnível de 1,5 metros em 
relação a rua Visconde de Mauá. 

O uso residencial é predominante no entorno, 
com habitações de apenas um pavimento em sua 
maioria, além disso podem ser encontrado igrejas e  
edificações de uso comercial de caráter local, como 
mercearias e conveniências.
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A concepção do projeto para uma Escola de Ensino 
Infantil Montessoriana surge a partir da necessidade 
de escolas de ensino infantil na cidade de Maringá com 
ambientes mais acolhedores, agradáveis, seguros e com 
ensino de qualidade, que estimulem o desenvolvimento 
da criança. Desta maneira, esta proposta buscou 
desenvolver os fundamentos do método de ensino 
Montessori, fugindo da estrutura comum e padronizada 
das escolas do método tradicional.  

Para o conceito desta proposta arquitetônica 
foi planejado criar uma conexão entre a área externa 
e interna das salas de aula, que são os ambientes 
de maior permanência das crianças. Além de 

desenvolver espaços diferenciados que estimulem a 
auto-aprendizagem do aluno, atraindo as crianças a 
buscarem o conhecimento, explorar a imaginação e a 
criatividade por meio da interação com o ambiente.

Como partido arquitetônico, foi adotado a 
utilização de grandes aberturas nas salas de aulas para 
criar uma conexão direta com o pátio principal, trazendo 
a sensação de liberdade para as crianças e instigando-as 
a explorarem os ambientes. Além disso, as salas foram 
dimensionadas em tamanhos adequados para obter 
maior liberdade na realização das atividades, sejam em 
grupos ou individuais, disponibilizando os materiais à 
altura da criança, com os mobiliários na sua escala.

USUÁRIOS DO PROJETO/ QUANTIDADE:  Crianças de 0 a 6 anos de idade. Capacidade para 120 alunos.

No programa de necessidades foi definido os ambientes 
necessários para a realização das atividades escolares. Além da 
estrutura básica fundamental para uma escola, foram considerados os 
princípios do método Montessori que consideram o desenvolvimento 
emocional, físico, social e criativo das crianças, sendo assim essencial 
outros ambientes para o programa. 

A setorização acontece em quatro grupos distintos, sendo 
eles: o administrativo, que tem a função de gerenciar os recursos da 
escola, planejar, organizar e dar suporte para o funcionamento dos 
outros setores; o pedagógico, onde se desenvolvem as atividades 
de ensino e aprendizagem do aluno; o de vivência, que proporciona 
ambientes atrativos para atividades e a convivêcia com outros 
alunos; e o de apoio e serviço, responsável pelo cuidado, conservação 
e mantimento do local. 

2.3. CONCEITO E PARTIDO

2.4. PROGRAMA DE NECESSIDADES

AMBIENTE QUANT. ÁREA (m²)

Salas de aula 6 265,76

Fraldário 1 23,72

Lactário 1 23,72

Berçário 1 48,91

Biblioteca 1 99,16

Ateliê de artes 1 44,22

Sala de música 1 46,23

Laboratório informática 1 62,10

Laboratório ciências 1 59,40

Cozinha experimental 1 47,70

Auditório 1 272,44

Sanitários 8 85,42

1078,78

SETOR PEDAGÓGICO

TOTAL

AMBIENTE QUANT. ÁREA (m²)

Diretoria 1 14,00

Recepção 1 19,25

Secretaria 1 20,00

Financeiro 1 10,00

Coordenação 1 16,50

Sala pedagógica 1 14,85

Sala enfermagem 1 14,85

Arquivo 1 10,00

Almoxafirado 1 8,25

Sala professores 1 20,00

Sala de reunião 1 24,80

Depósito material didático 1 12,40

Sanitários 2 18,48

203,38

SETOR ADMINISTRATIVO

TOTAL

 

AMBIENTE QUANT. ÁREA (m²)

Refeitório 1 159,16

Pátio coberto 1 493,56

Playground 1 183,30

Horta 1 55,00

Quadra 1 404,88

Sanitários 2 17,92

1313,82

SETOR VIVÊNCIA

TOTAL

SETOR

ADMINISTRATIVO

PEDAGÓGICO

VIVÊNCIA

APOIO E SERVIÇO

TOTAL 2865,51

ARÉA (m²)

203,38

1078,78

1313,82

269,53

DIMENSIONAMENTO GERAL

AMBIENTE QUANT. ÁREA  (m²)

Área de serviço 1 17,00

Estendal 1 6,48

SETOR APOIO E SERVIÇO

DML 1 10,50

Triagem 1 18,50

Depósito jardinagem 1 11,88

Depósito móveis 1 14,35

Vestiários 2 55,00

Copa e descanso 1 31,15

Cozinha 1 34,20

Despensa 1 10,50

Sala segurança 1 15,05

Guarita 1 8,66

Lixo 1 11,88

Gás 1 11,88

Carga e descarga 1 12,50

269,53TOTAL
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2.5. ORGANOGRAMA/ FLUXOGRAMA

Com base no programa de necessidades, e 
no estudo do terreno e suas condicionantes, fo-
ram determinados os locais ideais para cada setor 
e os diferentes acessos e fluxos do projeto, criando 
a integração entre os setores e a conexão entre os 
ambientes internos e externos, definindo assim o 
organograma e fluxograma.

A escola possui um acesso principal pela rua 
Visconte de Mauá e um acesso secundário para 
os funcionários na rua Roberto Simonsen. O fluxo 
principal acontece por meio de um grande pátio 

que conduze a todos os blocos do projeto, a partir 
deles são distribuídos os demais fluxos, sendo o do 
setor de serviço restrito aos funcionários para que 
não acorra conflitos entre o fluxo dos alunos e de 
mercadorias.

 Além do acesso principal, existe um acesso 
ao setor administrativo e ao auditório, para facilitar 
o atendimento ao público externo. As salas de aula 
foram implantadas de modo a possuírem acesso di-
reto ao pátio central, gerando uma conexão visual 
com a área arborizada.
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3.1. IMPLANTAÇÃO E COBERTURA

QUADRO DE ÁREAS:

ÁREA DO TERRENO: 6.000,00 m²

ÁREA TOTAL CONTRUÍDA: 2.845,31 m²

TAXA DE OCUPAÇÃO: 30,75%

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO: 0,47
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ESCALA: 1\/30
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3.2. PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO
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ESCALA: 1/250
PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO

+535,5

+535,5

+535,5

+535,5

PROJEÇÃO PERGOLADO METÁLICO

PROJEÇÃO PERGOLADO METÁLICO

+535,5

+535,5

+535,5

CARGA E DESCARGA - 12,50 m²
TRIAGEM - 18,50 m²
ESTENDAL - 6,48 m²
ÁREA DE SERVIÇO - 17,00 m²
VESTIÁRIO FEMININO - 27,50 m²
VESTIÁRIO MASCULINO - 27,50 m²
COPA E DESCANSO - 31,15 m²
SALA DE SEGURANÇA - 15,05 m²
DEPÓSITO DE MÓVEIS - 14,35 m²
DML - 10,50 m²
DESPENSA - 10,50 m²
COZINHA - 34,20 m²
REFEITÓRIO - 159,16 m²
BWC. MASCULINO - 8,96 m²
BWC. FEMININO - 8,96 m²
MATERIAL DIDÁTICO - 12,40 m²
SALA DE REUNIÃO - 24,80 m²
SALA PROFESSORES - 20,00 m²
DIRETORIA - 14,00 m²
ARQUIVO - 10,00 m²
FINANCEIRO - 10,00 m²
SECRETARIA - 20,00 m²
SALA PEDAGÓGICA - 14,85 m²
SALA ENFERMAGEM - 14,85 m²
BWC. MASCULINO - 9,24 m²
BWC. FEMININO - 9,24 m²
COORDENAÇÃO - 16,50 m²
ALMOXARIFADO - 8,25 m²
RECEPÇÃO - 19,25 m²
BWC. - 3,00 m²
GUARITA - 8,66 m²
PÁTIO COBERTO - 493,56 m²
SALA DE AULA 01 - 44,22 m²
SALA DE AULA 02 - 46,23 m²
FRALDÁRIO - 23,72 m²
LACTÁRIO - 23,72 m²
BERÇÁRIO - 48,91 m²
JARDIM VERTICAL - 9,54 m²
P.N.E. MASCULINO - 3,60 m²
BWC. MASCULINO - 17,75 m²
P.N.E. FEMININO - 3,60 m²
BWC. FEMININO - 19,35 m²
SALA DE AULA 03 - 43,80 m²
SALA DE AULA 04 - 43,80 m²
SALA DE AULA 05 - 43,80 m²
SALA DE AULA 06 - 43,91 m²
PLAYGROUND - 183,30 m²
LIXO - 11,88 m²
DEPÓSITO DE JARDINAGEM- 11,88 m²

50 GÁS - 11,88 m²

LEGENDA
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3.3. PLANTA BAIXA - 2° PAVIMENTO

A A

C
C

DD

N

01

02
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04

05

06

07 08

09 10

11

12
13

14

15 16

17

ESCALA: 1/250
PLANTA BAIXA - 2º PAVIMENTO

AUDITÓRIO - 272,44 m²
BWC. FEMININO - 16,96 m²
P.N.E. FEMININO - 3,60 m²
BWC. MASCULINO - 16,96 m²
P.N.E. MASCULINO - 3,60 m²
FOYER - 93,06 m²
LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS - 59,40 m²
ATELIÊ DE ARTES - 44,22 m²
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - 62,10 m²
SALA DE MÚSICA - 46,23 m²
COZINHA EXPERIMENTAL - 47,70 m²
BIBLIOTECA - 99,16 m²
P.N.E. MASCULINO - 3,60 m²
P.N.E. FEMININO - 3,60 m²
BWC. FEMININO - 19,35 m²
BWC. MASCULINO - 17,75 m²
JARDIM VERTICAL - 9,54 m²

LEGENDA

+538,5

+538,5
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01

+538,5

A A
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N
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09 10
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14

15 16

17

ESCALA: 1/250
PLANTA BAIXA - 2º PAVIMENTO

AUDITÓRIO - 272,44 m²
BWC. FEMININO - 16,96 m²
P.N.E. FEMININO - 3,60 m²
BWC. MASCULINO - 16,96 m²
P.N.E. MASCULINO - 3,60 m²
FOYER - 93,06 m²
LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS - 59,40 m²
ATELIÊ DE ARTES - 44,22 m²
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - 62,10 m²
SALA DE MÚSICA - 46,23 m²
COZINHA EXPERIMENTAL - 47,70 m²
BIBLIOTECA - 99,16 m²
P.N.E. MASCULINO - 3,60 m²
P.N.E. FEMININO - 3,60 m²
BWC. FEMININO - 19,35 m²
BWC. MASCULINO - 17,75 m²
JARDIM VERTICAL - 9,54 m²

LEGENDA

+538,5

+538,5
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01

+538,5

AUDITÓRIO FOYER

LABORATÓRIO

DE CIÊNCIAS

LABORATÓRIO DE

INFORMÁTICA
COZINHA

EXPERIMENTAL

PÁTIO
COBERTO

SALA DE
ENFERMAGEM

SALA DE

REUNIÃO

TELHA METÁLICA
i = 15%

ESCALA: 1/250

CORTE CC

3
.0

0
3
.0

0
1
.6

0

7
.6

0

+535,5

+538,5

AUDITÓRIO

MATERIAL

DIDÁTICO

SALA DE

REUNIÃO

SALA
PROFESSORESDIRETORIAARQUIVOFINANCEIROSECRETARIA

BWC.
MASCULINO REFEITÓRIO COZINHA

TELHA METÁLICA
i = 15%

CAIXA

D'ÁGUA

TELHA METÁLICA
i = 15%

PERGOLADO

METÁLICO

ESCALA: 1/250

CORTE DD

3
.0

0

3
.0

0
1
.6

0

3
.0

0
1
.0

0+538,5

+535,5

SALA DE
AULA 05

SALA DE
AULA 04

SALA DE
AULA 03

BWC.
FEMININO

BWC.
MASCULINO

BWC.
FEMININO

BWC.
MASCULINO

BERÇÁRIO

BIBLIOTECA

TELHA METÁLICA
i = 15%

TELHA METÁLICA
i = 10%

CAIXA

D'ÁGUA

ESCALA: 1/250

CORTE AA

2
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0

3
.0

0
3
.0

0
1
.6

0

+535,5

+538,5

COZINHADML
SALA DE

SEGURANÇACOPA E DESCANSO

DEPÓSITO

DE MÓVEIS

TELHA METÁLICA
i = 15%

TELHA METÁLICA
i = 15%

ESCALA: 1/250

CORTE BB

3
.0

0
1
.0

0

+535,5

AUDITÓRIO FOYER
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DE CIÊNCIAS
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COZINHA

EXPERIMENTAL

PÁTIO
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i = 15%
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SALA DE

REUNIÃO
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PROFESSORESDIRETORIAARQUIVOFINANCEIROSECRETARIA

BWC.
MASCULINO REFEITÓRIO COZINHA

TELHA METÁLICA
i = 15%

CAIXA

D'ÁGUA

TELHA METÁLICA
i = 15%

PERGOLADO

METÁLICO

ESCALA: 1/250

CORTE DD

3
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0

3
.0

0
1
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0

3
.0

0
1
.0

0+538,5

+535,5

SALA DE
AULA 05

SALA DE
AULA 04

SALA DE
AULA 03

BWC.
FEMININO

BWC.
MASCULINO

BWC.
FEMININO

BWC.
MASCULINO

BERÇÁRIO

BIBLIOTECA

TELHA METÁLICA
i = 15%

TELHA METÁLICA
i = 10%

CAIXA

D'ÁGUA

ESCALA: 1/250

CORTE AA

2
.6

0

3
.0

0
3
.0

0
1
.6

0

+535,5

+538,5

COZINHADML
SALA DE

SEGURANÇACOPA E DESCANSO

DEPÓSITO

DE MÓVEIS

TELHA METÁLICA
i = 15%

TELHA METÁLICA
i = 15%

ESCALA: 1/250

CORTE BB

3
.0

0
1
.0

0

+535,5

3.5. CORTES AA E BB

SALA DE
AULA

ESCALA: 1/75

PLANTA

ÁREA PARA ATIVIDADES INDIVIDUAIS

ÁREA PARA ATIVIDADES EM GRUPO

ÁREA PARA ATIVIDADES LÚDICAS NO 
TAPETE - INDIVIDUAL OU EM GRUPO

LEGENDA

SALA DE
AULA

ESCALA: 1/75

PLANTA

ÁREA PARA ATIVIDADES INDIVIDUAIS

ÁREA PARA ATIVIDADES EM GRUPO

ÁREA PARA ATIVIDADES LÚDICAS NO 
TAPETE - INDIVIDUAL OU EM GRUPO

LEGENDA

3.4. ESTUDO DO LAYOUT DAS SALAS AGRUPADAS

O tamanho e o layout das salas de 
aulas da Escola Infantil foram pensados de 
forma que atendessem o desenvolvimento 
das atividades pelo método Montessoriano, 
sendo assim, possuem dimensões adequadas 
para que as crianças tenham liberdade de 
se locomover, possibilitando-as explorarem 
o ambiente e os materiais, e realizarem as 
atividades em grupo ou individualmente nos 
espaços.
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AUDITÓRIO FOYER

LABORATÓRIO

DE CIÊNCIAS

LABORATÓRIO DE

INFORMÁTICA
COZINHA

EXPERIMENTAL

PÁTIO
COBERTO

SALA DE
ENFERMAGEM

SALA DE

REUNIÃO

TELHA METÁLICA
i = 15%

ESCALA: 1/250
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+538,5

AUDITÓRIO

MATERIAL

DIDÁTICO

SALA DE

REUNIÃO

SALA
PROFESSORESDIRETORIAARQUIVOFINANCEIROSECRETARIA

BWC.
MASCULINO REFEITÓRIO COZINHA

TELHA METÁLICA
i = 15%
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SALA DE
AULA 05

SALA DE
AULA 04

SALA DE
AULA 03

BWC.
FEMININO

BWC.
MASCULINO

BWC.
FEMININO

BWC.
MASCULINO

BERÇÁRIO

BIBLIOTECA

TELHA METÁLICA
i = 15%

TELHA METÁLICA
i = 10%

CAIXA

D'ÁGUA

ESCALA: 1/250
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2
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3
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0
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0
1
.6

0
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+538,5

COZINHADML
SALA DE

SEGURANÇACOPA E DESCANSO

DEPÓSITO

DE MÓVEIS

TELHA METÁLICA
i = 15%

TELHA METÁLICA
i = 15%

ESCALA: 1/250

CORTE BB

3
.0

0
1
.0

0

+535,5

3.6. CORTES CC E DD

AUDITÓRIO FOYER

LABORATÓRIO

DE CIÊNCIAS
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PÁTIO
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DIDÁTICO

SALA DE

REUNIÃO

SALA
PROFESSORESDIRETORIAARQUIVOFINANCEIROSECRETARIA

BWC.
MASCULINO REFEITÓRIO COZINHA

TELHA METÁLICA
i = 15%

CAIXA

D'ÁGUA

TELHA METÁLICA
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METÁLICO
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MASCULINO
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FEMININO
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BERÇÁRIO

BIBLIOTECA
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TELHA METÁLICA
i = 15%

TELHA METÁLICA
i = 15%

ESCALA: 1/250

CORTE BB

3
.0

0
1
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+535,5

ESCALA: 1/250

FACHADA 2

CAIXA

D'ÁGUA

PERGOLADO

METÁLICO
PINTURA
 BRANCA

PINTURA
 BRANCA

ESCALA: 1/250

FACHADA 1

BRISE  VERTICAL
COLORIDO

TIJOLO
A VISTA

CAIXA

D'ÁGUA
PINTURA
 BRANCA

ESCOLA INFANTIL
MONTESSORIANA

CONCRETO
APARENTE

ESCALA: 1/250

FACHADA 2

CAIXA

D'ÁGUA

PERGOLADO

METÁLICO
PINTURA
 BRANCA

PINTURA
 BRANCA

ESCALA: 1/250

FACHADA 1

BRISE  VERTICAL
COLORIDO

TIJOLO
A VISTA

CAIXA

D'ÁGUA
PINTURA
 BRANCA

ESCOLA INFANTIL
MONTESSORIANA

CONCRETO
APARENTE

3.7. FACHADA 1 E 2



04PERSPECTIVAS DO PROJETO
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4.1. PERSPECTIVAS INTERNAS - SALA DE AULA AGRUPADA 4.2. PERSPECTIVAS EXTERNAS - FACHADA PRINCIPAL
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4.3. PERSPECTIVAS EXTERNAS - ENTRADA PRINCIPAL

4.4. PERSPECTIVAS EXTERNAS - PÁTIO COBERTO E DESCOBERTO
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4.5. PERSPECTIVAS EXTERNAS - LAZER: QUADRA E PLAYGROUD

4.6. PERSPECTIVA GERAL DO PROJETO
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