


PÁTIO INTERNOPÁTIO INTERNO



Cobertura apresenta
infiltração e não

possui isolamento
acústico e térmico

O Revestimento
cerâmico do piso não

apresenta bom
desempenho em dias

úmidos



Cobertura apresenta
infiltração e não

possui isolamento
acústico e térmico

A iluminação do pátio
está subdimensionada



Iluminação proporcional a área do pátio

Cobertura com conforto
térmico e acústico

Porcelanato acetinado
cinza 60x60 cm



BIBLIOTECA |BIBLIOTECA |
BRINQUEDOTECABRINQUEDOTECA



Piso com
revestimentos de

dimensão e textura
diferente

O espaço da antiga
lavanderia foi adaptado

para se tornar um espaço
de leitura. No entanto, a
estrutura é insuficiente e

não consegue atender
muitos alunos. 

ÁREA ATUAL: 24,00 m²



Parede dos fundos da biblioteca faltando
revestimento

Vidros da janela da biblioteca necessitam
ser substituidos



Espaço para
armazenamento de livros

e também com mesas
para desenvolver a  leitura

e atividades



SALA DE AULASALA DE AULA



Sala de aula com infraestrutura antiga, com pouco mobiliário para armazenar os materiais
de ensino;
A rede elétrica não suporta vários  aparelhos de ar condicionado sendo utilizados ao
mesmo tempo.



Emenda entre pisos com
revestimento de materiais e

dimensões diferentes

Janelas e grades
necessitando de pintura

e manutenção



Sala com infiltração de água pelo telhado

As janelas necessitam de reparos na pintura
e troca de alguns vidros



Porcelanato acetinado
cinza 60x60 cm

Mobiliário que permita armazenar os
materiais que auxiliam nas aulas



Projetor instalado no teto

Lousa digital



BANHEIROSBANHEIROS



Box individual sem
acessibilidade

Fechadura danificada



Lavatórios e área de circulação interna não
atendem os critérios de acessibilidade da NBR

9050/2020



Instalações hidráulicas e elétricas aparentes e em
desacordo com as normas NBR 5410/2004 e NBR 5626/1998



Ampliação dos banheiros
prevendo a ampliação do

número de alunos na escola e
previsão de banheiro para os

professores.



REFEITÓRIO |REFEITÓRIO |
COZINHACOZINHA



Parte do refeitório tem sido utilizado
como depósito





A cozinha não possui
espaço adequado e

exclusivo para
armazenar os alimentos.

Por isso, os alimentos
ficam armazenados no
mesmo ambiente que

são preparados.





ÁREA DE SERVIÇOÁREA DE SERVIÇO



A área de serviço precisa
ser ampliada pois a área
reduzida do cômodo não
atende a demanda dos

equipamentos utilizados
na limpeza da escola





PÁTIO EXTERNOPÁTIO EXTERNO





Instalação de grama
sintética;

Manutenção nos
brinquedos já instalados.



Construção de passarelas de estrutura metálica para
conectar a escola a quadra esportiva.



FACHADAFACHADA





Instalação de brises de madeira nas janelas da fachada para melhorar o conforto
térmico das salas de aula e também para embelezar a escola.



Construir muro e fixar tela de proteção no entorno da escola e da quadra esportiva
para aumentar a segurança dos alunos e funcionários.



PASSEIO PÚBLICOPASSEIO PÚBLICO





ESTACIONAMENTOESTACIONAMENTO




