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NUAC

O  QUE?
 Um NUAC, núcleo de Arte e Cultura, que contará com atividades extracurriculares de turno inverso à escola de ensino fundamental. 
Este programa, de cunho social, terá como principio os conceitos de aprendizagem da Psicopedagogia.

PORQUÊ?
 A necessidade de inserção do tema proposto é bastante pertinente visto que, cerca de 360 crianças e adolescentes estão matricu -
lados na única escola de ensino fundamental que, por uma precária infræstrutura na educação infantil voltada a atividades extracurri-
culares do local, acarreta em prejuízo no desenvolvimento de relações e formação destes indivíduos.
 Decorrente de estar cerca de 20 minutos de carro do centro das cidades vizinhas, como Capão da Canoa e Imbé, este desloca-
mento torna-se negativo para as famílias que trabalham no período diurno e necessitam de lugares seguros para seus filhos no turno 
inverso a escola.

PRA QUÊ?
 De acordo com a Associação Brasileira de Psicopedagogia, as atividades complementares tornam a vivência acadêmica dos indi -
víduos mais completa e enriquecem o processo de formação dos alunos.
 Referindo-se ao desenvolvimento dos cidadãos, é importante pensar na sua formação integral, que vai além da preparação meto -
dista para a carreira profissional. É preciso se preocupar com a formação emocional, cognitiva e social das crianças, preparando-as 
para os diferentes desafios da vida, tanto profissionais quanto pessoais.
 Esses aspectos podem sim ser trabalhados em sala de aula, em paralelo ao aprendizado dos conteúdos curriculares. Mas as ativi -
dades complementares têm papel importante no aprimoramento dessa tarefa.
 Por meio das atividades complementares, as crianças desenvolvem aspectos cognitivos, motores e emocionais. Também têm a 
possibilidade de aperfeiçoar habilidades sociœmocionais e intelectuais.
 Alguns exemplos são as habilidades de trabalhar em equipe, ter autoconfiança, enfrentar desafios, ser disciplinado e comprometi-
do, ter empatia e respeito às diferenças, capacidade de concentração, coordenação motora e muitas outras que contribuem para a 
saúde física e mental das crianças. Consequentemente, todas elas podem resultar em um melhor desempenho escolar.

PRA QUEM?
 O público alvo são os alunos matriculados da escola de Ensino Fundamental José Paulo da Silva, crianças e adolescentes de 6 
anos à 14 anos, que farão uso das atividades de turno inverso, além de pais e educadores que irão usufruir dos benefícios advindos 
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do desenvolvimento do comportamento e da socialização infantil.

 Brincar 3. Participar

4. Explicar 5. Expressar 6. Conhecer-se

1. Conviver

ONDE?

 O terreno proposto está localizado no Balneário de Atlântida Sul, estando cerca de 20km do centro do município de Osório/RS,
 Encontra-se no fim do centro comercial do bairro, e vai desde a Avenida Paraguassú até a Avenida Cananéia, ocupando 10 lotes em 
uma área total de 3.000m², totalmente plano e de forma regular.
 A implantação deste equipamento irá promover a polarização cultural para sociedade e gerar um grande desenvolvimento para o en -
torno no qual será inserido, visto que, o local sofre com uma precária infræstrutura na educação voltada a atividades extracurriculares, e 
acarreta em prejuízo no desenvolvimento de relações e formação destes indivíduos.

Caracterizado por ser um bairro predominantemente residencial, com um pequeno centro comercial em expansão, e maior movi-
mento é sazonal, por conta de veranistas que possuem residencia.
 A localização do terreno proposto para a instalação do NUAC é estratégica, visto que, está no centro dos dois prédios educacionais 
existentes, a escola de ensino fundamental e o ginásio de esportes.
 Em uma das frentes do terreno, na Av. Cananéia encontra-se a Escola de Ensino Fundamental José Paulo da Silva, que atende cerca 
de 360 indivíduos, entre crianças do 1º ano, até adolescentes do 9º ano, e conta com uma infræstrutura boa com o prédio das instala-
ções educacionais e uma quadra coberta de esportes, porém está vinculado com o método convencional de ensino, atrelado as maté -
rias de ciências exatas.
 Para auxiliar na educação das crianças matriculadas na escola, há o ginásio de esportes, um pavilhão fechado com todo o equipa-
mento necessário para pratica de diversos esportes, e esta localizado na Av. Paraguassú, de frente para a outra testada do terreno pro -
posto.

SOBRE A PEDAGOGIA APLICADA
A Psicopedagogia teve inicio na Europa em 1946, quando Juliette Favez Boutonier e George Mauco criam os primeiros Centros 
de Aprendizagem que unem conhecimentos das áreas da Psicologia, Psicanálise e Pedagogia, onde tinham como objetivo 
atender crianças com dificuldade de aprendizagem e readaptar crianças com comportamentos socialmente inadequados na 
escola. (MERY apud BOSSA, 2000, p. 39).
 No Brasil, esta ciência chegou em 1970, baseada nos modelos médicos de atuação já existentes e foi dentro desta concep -
ção dos problemas de aprendizagem que se iniciaram cursos de formação de especialistas neste método.  A partir deste mo -
mento, o ensino na educação infantil, recebeu uma significância no modo de aprendizagem.(Id. Ibid., 2000, p. 52).
 Possui um caráter preventivo no processo de aprendizagem, devendo atuar não apenas no âmbito escolar, mas influenciar 
a família e a comunidade, explicando sobre as diferentes fases do desenvolvimento, para que assim, possam compreender 
suas características evitando cobranças de atitudes ou pensamentos que não são próprios da idade. 
 Com os tempos atuais que circundam a sociedade, como a banalização da informação, a revolução digital e dos desequilí -
brios familiares, torna-se necessário que o professor faça dos conteúdos habituais de suas disciplinas instrumentos, que além 
de qualificarem para a vida, estimulem capacidade e competências, com o intuito de estimular todas as inteligências dos indiví -
duos. (ANTUNES, 2002, p.47).
 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) reconhece a educação infantil como etapa essencial e estabelece seis direitos 
de aprendizagem:
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IMAGENS DA TESTADA DO TERRENO

1 - TESTADA AV. PARAGUASSU 2 - TESTADA AV. PARAGUASSU 3 - TESTADA AV. CANANEIA 4 - TESTADA AV. CANANEIA

MAPA SÍNTESE
SEM ESC

VISTA DA FACHADA AV. CANANÉIA

5 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA CORSAN 6 - GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES 7 - POSTO DE SAÚDE 8 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL
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a. O terreno em análise, destacado no diagrama, mostra o po -
tencial integrador do local, visto que encontra-se próximo a 
equipamentos como escola de ensino fundamental (1), ginásio 
esportivo (2) e posto de saúde(3), possuindo duas testadas 

d. 

para acesso ao local.

Um terceiro bloco é implantado perpendicularmente entre 
os blocos lineares, realizando a conexão entre eles.

b. A implantação do primeiro bloco linear de dois pavimentos 
é disposto paralelo a Av. Paraguassú, uma via de menor fluxo 
de acesso e maior índice construtivo, fazendo relação com as 

c. 

alturas do ginásio esportivo. 

Proporcionando um melhor aproveitamento do programa de 
necessidades, é extraído um segundo bloco linear com dimen-
sões similares ao primeiro, mas com menor proporção em 
altura, visando a relação com o entorno e a comunicação visual 
com a Escola de Ensino Fundamental. 

a. Entre os blocos foi criado dois pátios internos, desta manei -
ra, o espaço de interação garante a segurança dos usuários. 
No pátio maior está localizado o playground e o jardim sen-
sorial, e no pátio menor localiza-se o jardim frutífero. 

b. Para estabelecer a conexão entre os blocos foi disposto um 
bloco que servirá de apoio a circulação vertical, além de exer -
cer a função de passarela no segundo pavimento, para o ca-
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minho entre os blocos.

Como parte fundamental na composição volumétrica e na 
funcionalidade do edifício, a rampa de acesso e a escada 
sobre sæm os volumes, ganhando maior hierarquia entre os 
elementos, representando a função de conexão entre os dife-
rentes setores do programa.

d. Pensando na implantação da educação alimentar, foi adicio-
nado ao terraço do bloco linear de um pavimento a horta esco -
lar, que além de servir como método de educação, irá auxiliar 
na temperatura fresca das salas de aulas. Será disposto, 
também no terraço, uma área de convivência ao ar livre para os 
alunos.
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