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PROGRAMA DE NECESSIDADES
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1 - Loja;
2 - Sanitário masculino;
3 - Sanitário feminino;
4 - Depósito Loja;
5 - Depósito;
6 - Reservatórios 

inferiores;
8 - Sala de música;
9 - Academia;
10 - Sanitário Masculino;
11 - Sanitário feminino
12 - Auditório;

13 - Hall;
14 - Almoxarifado;
15 - Sala de Reuniões;
16 - Sala da Direção/ 
Administração;
17 - Enfermaria;

18 - Psicologia;
19 - Nutrição;
20 - Geriatria;
21 - Informática;
22 - Recepção;
23 - Música;

24 - Sala de Jogos;
25 - Sala de dança;
26 - Vestiário Masculino;
27 - Vestiário Feminino;
28 - Lounge; 
29 - Refeitório;

30 - Cozinha e Depósito de 
Alimentos;
31 - Lavanderia / Rouparia;
32 - Estar Funcionários;
33 - Dormitórios 
Masculinos;

34 - Sanitários;
35 - Almoxarifado;
36 - Dormitórios Femininos;
37 - Atendimento e 
assistência Sociofamiliar;
38 - Sala de convivência;

39 - Espaço Ecumênico;
40 - Solário;
41 - Biblioteca;
42 - Sala de descanso;
43 - Yoga e Pilates;
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RECEPÇÃO CENTRO DIA

HALL CENTRO DIA

RECEPÇÃO CENTRO DIA

 A importância desse projeto está ligada a necessidade de criar 
equipamentos que possam fazer com que o idoso se integre na sociedade 
novamente, recebendo toda a assistência necessária tanto na área da 
saúde como na área recreativa e pedagógica. Esses novos espaços irão 
criar relações de convívio pessoal, para que o futuro equipamento a 
ser implantado seja de total utilidade e aproveitamento do público a ser 
atingido, principalmente por se tratar de Veranópolis, que é 
considerada a Terra da Longevidade. 
   O Programa de necessidades do Centro Dia do idoso foi 
especicamente pensado para esse m. É adequado tanto para atividades 
como para atendimento de prossionais da psicologia, gerontologia, 

assistência social, psicologia, enfermaria e espaços pedagógicos.
 Correlacionado com os estudos municipais a respeito de boa 
saúde, percebe-se que a atividade física é uma das principais formas de 
prevenir doenças crônicas que são causadas com o decorrer dos anos. 
Levando em consideração isso, no programa de necessidades foram 
incluídas, academia, sala de jogos, sala de yoga e pilates. 
 Sabendo-se que a música auxilia lidar com as emoções, acalma a 
ansiedade, auxilia em tratamentos de depressão e contribui para o 
autoconhecimento e autoestima, foi disponibilizada uma sala de música.
 A prática de dança que conforme publicação do site Fortíssima, 
contribui para a melhora do equilíbrio, a resistência e a velocidade da 

caminhada, que são os principais fatores que levam a queda, uma sala de 
dança foi colocada no programa de necessidades.  
· Para incentivas o acesso ao uso de equipamentos eletrônicos, 
será estimulado o acesso a tecnologia em aulas de informática. Esta 
tecnologia está muito presente na atualidade, tanto nos meios de 
comunicação como de diversão, muitos idosos já possuem acesso às 
redes sociais e a internet, mas para os que ainda não possuem é 
imprescindível incluí-los e incentivá-los a aprender e a entender o 
funcionamento, para que assim as comunicações sejam facilitadas. Isso 
será colocado em prática com uma sala de informática.
 Em se tratando de uma faixa etária, que na cidade de Veranópolis, 

que tem o costume e a tradição religiosa. Serão disponibilizados 
espaços ecumênicos. 
 Para recepção de parentes e comunidade, junto a área 
administrativa do Centro, haverá um auditório. 
 A conexão entre os dois usos será feito por um pátio central que 
contará com: 
- horta comunitária, segundo Branco cultivar a terra pode ajudar a sair 
do processo de depressão pois o corpo entra em contato com o ar livre 
e com o sol ajudando na obtenção da vitamina D que hoje em dia é a 
vitamina que as pessoas mais possuem deciência. Outro aspecto 
importante é o contato com a bactéria Mycobaterium vaccae, esta possui 

efeitos positivos contra a asma, câncer, depressão, lepra, psoríase, 
dermatite, eczema e tuberculose, ela pode aumentar os níveis de 
serotonina, melhorar a imunidade e aumentar a capacidade de 
aprendizado  .
- Espaços de descanço e um anteatro.  
 No pavimento inferior, a m de criar conexões diretas com a rua 
para gerar maiores movimentações na rua projetada e maior segurança, 
um comércio será instalado. Este servirá como geração de renda para 
auxiliar na manutenção dos equipamentos tanto na venda de produtos 
produzidos pelos idosos, quanto no aluguel.
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