
repensar a forma do colégio
 e da praça

1. elementos seguem alinhados com terreno 3. a praça revitalizada agora se mescla com a escola,
juntando todo o projeto com o espaço público, tendo

uma cobertura envolta do audit. que serve como portal

O PROJETO

E.F. E.M.

AUDITÓRIO

GINÁSIO PRAÇA

.conceito

A ideia do projeto é de fazer uma escola que possua as características de um 
ambiente de aprendizado do século XXI, além de implementar soluções sustentáveis 
para que sirva de exemplo de cuidado com o meio-ambiente: a região onde se 
encontra o terreno possui uma quantidade grande de lixo e sinais de queimadas.

Assim como o mundo se renova todo ano, nos valores, em novos materiais, nos 
meios de comunicação, assim uma escola pública deveria acompanhar também.

.revitalização praça

Como há uma praça colada ao terreno, percebe-se a necessidade de prever um 
espaço mais qualificado, com um desenho que possa “conversar” com a escola de 
uma maneira harmônica.   Estar localizado em uma área rodeada por praças é ótimo, 
porém, necessita revitalizar o espaço público de convívio.

.escola embrião

Considerando a pesquisa apresentada e o material disponível sobre projetos de 
edificações escolares do FNDE, proponho algumas mudanças, afim de tornar o 
projeto como uma “escola embrião” que poderá servir de exemplos para outras 
futuras escolas públicas. 
  

corredores como  

espaços informais 
de aprendizagem

uma escola
 

mais 
transparente,

 

fugindo de 
corredores 

buscar conversas 
entre o que é 

externo e interno 
(escola-entorno)

escola 
tecnológica com 

teconlogia 
distribuída

fomentar outras 
aptidões nas  

crianças e 
adolescentes

 

(música, dança, 
teatro)

que possam  

prever diferentes 

layout

A ESCOLA DO SÉC. XXI
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oportunidades ameaças

- Há uma grande oportunidade de fazer uma mescla da praça 
existente com o projeto, visto que o terreno está colado em uma 
praça (esta se encontra precária)
- Terreno está perto de uma Área Especial de Interesse Social, 
correspondendo ao público alvo que está sendo buscado atender.
- Está prevista uma obra habitacional do programa “Minha Casa, 
Minha Vida” perto do terreno, tornando a escola um apoio grande 
para o empreendimento.
- Há uma área de preservação permanente perto do terreno que 
poderá servir para os alunos como exemplo de proteção que se 
deve dar ao meio-ambiente

- Há um risco médio de alagamento incidindo sobre metade 
do terreno, tornando necessário um sistema de drenagem mais 
portente, além de bastantes áreas permeáveis (talvez mais do que 
sugere o plano diretor)
- Calçadas públicas são inexistentes na região, podendo ter que 
investir nisso para que fique mais seguro a chegada na escola.
- O bairro Rubem Berta é o mais violento de Porto Alegre, tendo 
que reforçar a segurança dentro da escola.

FORÇAS fraquezazs
- Terreno de fácil acesso, perto de avenida importante, paradas de 
ônibus
- Apesar de ter frente para uma avenida, o fluxo nela é pequeno 
comparado à outras avenidas, isso irá fazer com que o aprendizado 
não seja prejudicado.
- Há, em uma face do lugar, im muro das casas germinadas que 
poderá servir como um fechamento de um pátio interno

- Espaço público bastante sujo, com bastante lixo na rua e nos 
quarteirões
- O terreno não possui nenhum ângulo interno reto, o que pode 
dificultar o layout dos ambientes e também da malha estrutural 

O REPENSAR UMA ESCOLA PÚBLICA

.TEMA

Projeto de uma escola pública de ensino fundamental e médio que consiga 
atender, por meio das configurações de espaços no projeto arquitetônico, 
os novos meios de ensinos, com a intenção de trazer uma educação de 
maior qualidade para as crianças e adolescentes, podendo fornecer a eles 
uma oportunidade melhor no futuro.

.LOCALIZAÇÃO

.ESCOLAS PÚBLICAS PRECÁRIAS

“Investir na educação é promover um futuro melhor paro o país, com igualdade cidadã e 
oportunidades. Mas, infelizmente, no Brasil a educação pública é tratada como “custo” e 
não como “investimento”. Um “equívoco” proposital dos governantes, que gera impactos 
drásticos para o desenvolvimento da nação. Há séculos, o Brasil ocupa as piores posições 
no ranking mundial de indicadores educacionais.
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