
Com a premissa de não descontinuar o serviço prestado decide-se 
utilizar materiais acessíveis e de fácil e rápida execução que permi-
tirão uma construção programada por etapas e possíveis amplia-
ções futuras. 
A ordem construtiva e a estratégia estrutural escolhidas são partes 
fundamentais para o sucesso do projeto, pois desta escolha depen-
de a regularidade educacional e a agilidade do processo construtivo, 
visto que não se pode atrapalhar a continuidade do serviço ofertado.
Baseada nessas premissas teremos uma obra rápida e limpa que 
se dará da seguinte forma: 

A estrutura é planejada para atender as necessida-
des de cada edificação, para ser facilmente replicada por 
todo o complexo e para suportar possíveis expansões.  
No pavimento térreo, as fundações são constituídas em uma ma-
lha modular de 5mx6m, seguidas de vigas baldrame, pilares pré-
-moldados de 30cmx30cm, contrapiso moldado in loco, vigas 
pré-moldadas de 30cmx60cm, lajes alveolares de 25cm de es-

pessura, comprimento de 600cm e largura de 125cm. Todos os 
prédios contam com circulação vertical por escadas pré-molda-
das e plataformas elevatórias para assegurar a acessibilidade. 
No segundo pavimento, seguindo sempre a mesma malha modular 
tem-se novamente a estrutura dos pilares e lajes pré-moldadas. Para o 
fechamento do telhado são utilizadas telhas sanduíche com inclinação 
de 5%, suportadas por treliças e terças metálicas. Para a finalização da 

estrutura são propostas vigas platibandas pré-moldadas em concreto. 
Os prédios possuem um fechamento em pele de vidro internamente 
e externamente este fechamento se dá por brises em tijolos maciços 
especialmente desenvolvidos para a insolação de cada fachada. Pro-
porcionando assim, conforto térmico, acústico e ventilação cruzada em 
todos os ambientes.

1ª fase: O prédio que hoje abriga a escola será mantido em               
               funcionamento durante a construção dos Prédios B,
               C, D e do Boulevard que integrará as edificações.

2ª fase: O prédio antigo da escola será demolido para dar lugar 
               ao novo Prédio A da Escola EPA, enquanto isso a escola 
               funcionará nos Prédios B e C.

3ª fase: Será construída a etapa EPA (fase 4) do Parque Linear           
Pôr do Sol e será dado uso ao terraço do Prédio B como 
mirante e ponto de apoio ao Parque e ao Boulevard. Com 
a finalização dessas etapas cada prédio passa a servir ao 
seu uso característico. 
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A água da chuva será armazenada em cisternas e será reaproveitada para irrigação das hortas e jardins e para lavagem de pisos do 
complexo. Assim, contribuindo para a otimização de recursos, sustentabilidade e redução de custos de manutenção.

Brises em tijolos maciços rotacionados 
de acordo com a posição solar de cada 
fachada, objetivando o conforto térmi-
co. Embora a montagem não seja tão 
rápida como as demais estruturas uti-
lizadas, trata-se de uma solução cria-
tiva, com materiais de fácil acesso e 
baixo custo e que não precisa de outros 
acabamentos, valorizando a beleza do 
material em si, sem adornos. Pode-se 
comparar o uso de materiais mais bru-
tos, com a intenção de reconexão dos 
indivíduos com sua essência, sem en-
feites, sem luxos, puros em sua origem 
e assim possibilitar uma aproximação 
destes com o meio.

Pode-se observar no corte de pele as 
etapas de fechamento utilizadas na es-
trutura das edificações até chegar ao 
seu interior:
- o fechamento mais externo com bri-
ses criados para a posição solar de 
cada fachada, permitindo assim o con-
trole da luminosidade e da entrada de 
raios de sol;
- seguido do fechamento com estrutura 
em pele de vidro que permite o controle 
da ventilação natural nos ambientes e 
permitindo assim a ventilação cruzada; 
- a parte interna da edificação e a visua-
lização das estruturas utilizadas e suas 
junções.
Nos detalhamentos e ampliações são 
exploradas as formas de fixação para 
os diferentes materiais construtivos.

Neste corte de pele é possível observar 
as etapas de fechamento da estrutura 
criada, seguindo a mesma materialida-
de e soluções desenvolvidas nas de-
mais edificações.
Os detalhamentos e ampliações mos-
tram como foi pensada a impermeabi-
lização do terraço, a estrutura do piso 
elevado, a concepção do guarda corpo 
e da floreira.
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1. FUNDAÇÕES

4. CONTRAPISO TÉRREO

7. ESCADAS

10. TELHADO

2. VIGAS BALDRAME

5. VIGA PRÉ-MOLDADA
2° PAVIMENTO

8. PILAR PRÉ-MOLDADO
2° PAVIMENTO

11. VEDAÇÕES

3. PILAR PRÉ-MOLDADO
TÉRREO

6. LAJE  ALVEOLAR
2° PAVIMENTO

9. LAJE  ALVEOLAR
COBERTURA

12. BRISES DE TIJOLOS

Perspectiva das edificações A - destinado às atividades da Escola - e C - que oferece a renovação da quadra poliesportiva existente 
para uso dos alunos e visitantes -  pela Rua Washington Luiz sentido centro bairro. O conjunto arquitetônico, com seus espaços 
interligados e vegetados, abraçando as palmeiras reais existentes, convida os visitantes e pedestres a conhecerem as novas cone-
xões estabelecidas e a usufruirem das benfeitorias da região com os novos espaços, percursos e atividades propostos. 

O Auditório é um espaço de uso exclusivo aos frequentadores da Escola. É um espaço flexível, que permite diferentes configurações 
de layout adaptando-se a usos diversos, tais como: palestras, apresentações, atividades multidisciplinares e interativas, etc. Conta 
também como uma área de foyer para a espera quando em eventos especiais. Recebe uma média de 60 pessoas, inclusive cadei-
rantes e possui sistema de reprodução de vídeo e áudio para auxílio nas atividades. O espaço é pensando para o bem estar do usuá-
rio, contando com soluções de conforto com conforto térmico e acústico, tais como os brises em tijolos maciços e telha sanduíche. 
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