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De 257 escolas, 236 têm fila 
de espera para Educação 
Infantil em Porto Alegre

Número abrange colégios municipais e comunitários que oferecem o serviço na rede pública

Obter vaga nas Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis) de Porto Alegre é tarefa 
muito complicada.  A chance de pais inscreverem o filho e conseguirem matriculá-lo em uma das 43 institui-
ções da Capital é baixa. Atualmente, três colégios não possuem fila de espera. Do total, 93% têm, em média, 75 
crianças aguardando chance de ingresso. Nas 214 escolas comunitárias (administradas por organizações sociais 
com experiência no ramo e que recebem recursos mensais da prefeitura), onde a oferta de vaga é três vezes 
maior, a situação muda pouco: 196 delas têm fila de inscritos. No total, há 236 colégios com fila.

Dados da Secretaria Municipal de Educação (Smed), deste mês, apontam que na Zona Sul o problema é 
mais grave. Os bairros da região concentram 2.595 crianças inscritas em vagas que não existem.

Na Emei Vila Nova Restinga, que atende 207 crianças, outras 175 estão à espera de matrícula. A fila só anda 
em caso de transferência ou de desistência. Foi nesse local que Gilviane Gawlinski, 26 anos, inscreveu a filha 
Maria Eduarda, quatro anos, em novembro passado, sem esperança. Cinco meses depois, o desalento se 
confirma. Ela procurou outras duas escolas, mas não teve sucesso. Scheila Campos, 32 anos, enfrenta o mesmo 
problema. Fez inscrição do filho João Vicente, dois anos, nessa mesma escola – e em outras duas – e foi alertada 
pela direção:

— Disseram que dificilmente eu conseguiria. 

— Quem conhece a realidade do território, sabe que indicar escola distante é inviável — diz 
o conselheiro tutelar Rafael Barros.

25/04/2019 - 22h14min
Atualizada em 26/04/2019 - 17h18min
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Escola de Porto Alegre já contabiliza 18 casos 
de arrombamento em 2016

Incidentes ocorreram no Colégio Estadual Ildo Meneghetti, na Restinga.

Brigada Militar diz que reforçou policiamento; Polícia Civil investiga casos.

A instituição atende 1,7 mil alunos dos ensinos fundamental, médio, técnico em administração 
e normal nos três turnos. Os alunos reclamam da situação. “É triste. A gente fica bem chateado porque, por 
exemplo, quarta-feira cheguei no colégio e não tinha aula. A gente teve muita greve esse ano, e a cada dia 
pesa para a gente”, observa um estudante, que preferiu não se identificar.

Alvo de vandalismo 14 vezes este ano, escola 
tenta retomar aulas em Porto Alegre

Alunos foram recebidos na manhã desta segunda-feira na escola Ildo Meneghetti, no bairro Restinga, para 

uma reunião. As salas de aula ainda estavam vandalizadas

— O nosso ensino ano passado já foi horrível, foram dois meses sem aula. E agora é isso. Estamos sem aula de 
novo porque estragaram tudo – lamenta o estudante do Jordan Lacerda, 17 anos, do 2º ano do ensino médio.

A população está apavorada com a situação da escola:
— Estamos à mercê, e esperar ajuda do Estado, não dá. Já estamos conversando entre alguns pais 
para nos mobilizarmos e reerguermos a escola – diz Mães Maria de Lurdes, 56 anos, que tem um 
filho na sexta série, no turno da tarde. Ela também é aluna do Ildo Meneghetti. Vai cursar o Magistério à noite.

06/03/2017 - 12h29min
Atualizada em 06/03/2017 - 12h29min

07/10/2016 - 16h37min
Atualizada em 07/10/2016 - 16h50min
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25/04/2019 - 22h00min
Atualizada em 26/04/2019 - 07h36min
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      Localizado a 22km do 
      centro de Porto Alegre 
(Zona Sul), atualmente o bairro 
Restinga conta com 28 pré-esco-
las e um total de 687 crianças 
na lista de espera, sem previ-
são de ingresso. 
Analisando todo o contexto dos 
dados mencionados, desenvol-
veu-se a proposta deste trabalho:
Para atender a demanda de vagas 
na rede pública de ensino infantil, 
o projeto propõem a cons-
trução de uma pré-escola 
no bairro, para suprir a necessi-
dade local da comunidade.

A arquitetura escolar deve incor-
porar valores que conferem 
significado às pessoas e criam 
impactos positivos na vizinhança. 
A edificação vem para agradar, 
intrigar e criar um senso de lo-
calização e pertencimento, 
inspirando a comunidade local e 
seu ambiente. A integração social 
e urbana vem para tornar o local 
seguro e acolhedor. 
“Educação popular é a educação 
feita com e para o povo, respeitan-
do e interagindo com a realidade 
socioeconômica das situações es-
pecíficas”. (Paulo Freire)

O terreno escolhido para a im-
plantação está localizado ao lado 
da Escola Estadual Ildo Meneghet-
ti (destacado no mapa abaixo). O 
local fica próximo às instituições 
com as maiores listas de espera 
por vagas da região.
O objetivo do projeto é a criação 
de um pólo educacional com 
todos os níveis de ensino básico, 
fazendo com que a intervenção 
abrace a Escola Estadual e toda a 
quadra em que está inserida, pro-
porcionando espaços públicos 
abertos que possam ser utiliza-
dos durante todos os turnos.

Proposta



Espaços públicos abertos

Social
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Cognitivo

Integração urbana

Aprendizagem

Ensino

Afetivo
Valores que conferem significado

Pertencimento
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A arquitetura deve existir como resposta à 
proposta pedagógica que a escola pretende 

adotar

Reggio Emilia

A palavra pedagogia tem sua origem na Grécia, a partir de paidós (criança) e de agogôs (condutor). Portanto, a 
pedagogia está vinculada ao ato de conduzir ao saber ou à sua construção. 

A experiência das escolas infantis, das creches e dos serviços para a primeira infância na cidade de Reggio Emi-
lia começa no início do pós segunda guerra, quando em uma parte da cidade um grupo de cidadãos, depois de 
uma guerra que foi uma experiência muito dolorosa, decidiu reconstruir o tecido social, cultural e po-
lítico da comunidade, construindo uma escola para crianças pequenas. A partir dessa iniciativa que Loris 
Malaguzzi, pedagogo e apaixonado pela causa comunitária, toma parte na construção daquela experiência 
educativa e inicia seu maior projeto de vida - a pedagogia Reggio Emilia:

. A escola não pode ser a preparação para a vida, mas é a própria vida. 

. O conhecimento  é uma atividade dirigida, que não tem um fim em si, mas à experiência. 

. O espírito de iniciativa e independência leva à autonomia e ao autogoverno, que são virtudes de uma 
sociedade realmente democrática.

. A interação social favorece a aprendizagem e esta necessita estruturar-se de modo a privilegiar a colabo-
ração, a cooperação e o intercâmbio de pontos de vista na busca conjunta do conhecimento.

. A aprendizagem não resulta da ação das estruturas internas do indivíduo, nem é fruto da ação exclusiva da 
estimulação interna; mas somente se produz a partir da interação entre o sujeito e o meio.

Por uma proposta pedagógica que acredite na valoriação das diferentes linguagens da criança, do espaço e do 
trabalho colaborativo: A pedagogia que nasceu da necessidade da reconstrução social identifica-se na proposta 
e concede ainda mais força aos valores que conferem significado ao projeto.
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Desenvolvimento do Projeto

O projeto é baseado na premissa relativa à análise de uma situação-problema da cidade. 
A partir da contextualização desta, indentifica-se a região a ser trabalhada e desenvolve-se o estudo pertinente 
às demandas sociais, espaciais e arquitetônicas da comunidade, bairro e sítio.

A implementação de uma Escola Municipal de Ensino Infantil ao lado de uma Escola Estadual de Ensino Funda-
mental, Médio e Técnico - realizando a criação de uma quadra educacional - envolverá diversas logísticas 
de diálogos entre:

    . Edificações novas e pré-existentes

    . Edificações e espaços abertos

    . Implantação e entorno imediato

    . Fluxos de estudantes e comunidade local

Desta forma, pretende-se desenvolver um anteprojeto arquitetônico do edifício pré-escolar e da quadra em 
que está inserido - planejando o espaço aberto que fará a conexão de todos os pontos abordados na proposta.

Diagramas e esquemas

Implantação

Cortes setoriais

Detalhes construtivos

Plantas baixas

Cortes e fachadas 
Perspectivas

Maquete

Anteprojeto Arquitetônico

Despertar social, cognitivo e afetivo | 11
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O projeto será desenvolvido em três etapas definidas pela plano de ensino:

Primeira
Etapa

Dedicada ao desenvolvimen-
to da pesquisa, na qual são 
abordados aspectos relacio-
nados ao tema da propos-
ta, como justificativas e rele-
vância, descrição da área de 
intervenção, detalhamento 
do programa e estratégias de 
abordagem - informações as 
quais irão dar suporte à cria-
ção  do conceito do projeto.

Segunda
Etapa

Baseando-se na análise pro-
duzida na pesquisa, inicia-se 
a investigação do partido, 
através da exploração e de-
finição de inter-relações fun-
cionais e morfológicas entre 
os edifícios e o tecido urba-
no. São lançados a coorde-
nação geométrica do projeto, 
a organização espacial  e 
o sistema estrutural adotado.

Terceira
Etapa

Ênfase da investigação es-
pacial -anteprojeto-, com 
detalhes construtivos das ar-
ticulações entre os elemen-
tos dos diferentes sistemas, 
especificações técnicas 
dos materiais de construção 
e acabamentos, concordân-
cia com as incidências nor-
mativas e definições finais 
das soluções propostas.



12 | TCC . Luís Henrique Stroschoen da Cunda

 . D
EF

IN
IÇÕ

ES
 G

ER
AIS

Agentes de intervenção

quem?Po
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quem?Pa
ra

População alvo

| Sendo concebido como uma escola infantil de ensino público, o principal 
investidor do projeto seria a Prefeitura de Porto Alegre, a partir 
da Secretaria Municipal de Educação (SMED).

Ganhando o incentivo de políticas municipais, tendo em vista o desen-
volvimento da região sul,  a construção da pré-escola e a requalificação 
urbana da quadra em que estará inserida (junto à Escola Estadual Eng. 
Ildo Meneghetti) contemplaria um importante papel social local para a 
comunidade como um todo.

| A premissa principal da inter-
venção partiu a favor da diminui-
ção das listas de esperas por va-
gas no ensino infantil público de 
Porto Alegre, que distribuem-se 
por toda a cidade e ganham uma 
concentração pontual em um dos 
bairros mais afastados do centro: 
a Restinga. 

Junto a isso, a sua inserção no 
bairro foi cuidadosamente plane-
jada para que o ambiente escolar 
exerça seu papel fundamental: 
reconstruir o tecido social, cultu-
ral e político da comunidade. Ou 
seja, o projeto é dedicado ao 
público, dentro e fora das salas 
de aula.

Despertar social, cognitivo e afetivo | 13
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quanto?Po
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Etapas de execução

Aspectos econômicos

| O projeto possui caráter es-
pecial de uso não atribuído na 
planilha orçamentária de “preço 
e custos da construção” (Sin-
duscon-RS). Portanto, a nível 
de avaliação estimativa da 
obra, adotou-se o CUB/RS do 
mês de julho de 2019 para “resi-
dência unifamiliar padrão baixo 
(R1-B), no valor de R$1.439,93/
m²”. Considerando o cálculo de

áreas propostas no programa 
(página 15), chega-se no resulta-
do de 1.416m² totais de área com-
putada. Portanto, multiplicando 
este valor pelo CUB/RS, chega-se 
ao custo de R$2.040.000,00. Por 
ser obra pública, adota-se  no 
cálculo o índice BDI (Benefícios 
e Despesas Indiretas) de 30%. 
Conclui-se, assim, o valor estima-
do de R$2.652.000,00.

| Tendo em vista a dinâmica do 
canteiro de obras de uma cons-
trução (considerando o espaço 
de armazenamento de mate-
riais, passagens de caminhões 
e maquinários, entre outros), 
a primeira etapa da obra dará 
prioridade à construção do es-
paço físico da escola de Ensi-
no Infantil - obtendo, assim, 
maior flexibilidade de layout 
no canteiro, utlizando parte do 
espaço da praça para este fim.

Essa decisão agilizará a logís-
tica de construção do projeto, 
minimizando o tempo de obra 
e abrindo primeiramente ao 
público o espaço, hoje, mais ne-
cessitado. A segunda etapa será 
dedicada à remodelagem espa-
cial no entorno do colégio 
Ildo Meneghetti; em fase de 
finalização dos ambientes educa-
cionais, completa-se o conjunto 
com os desenhos dos espaços 
abertos.

Definições Gerais
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A Organização dos fluxos

| Tomou-se como ponto de 
partida a localização da 
escola Ildo Meneghetti, já exis-
tente na quadra (ao sudeste), 
a qual ocupa a metade do ter-
reno e está implantada bem no 
centro do seu quadrante. A 
fim de permitir que os espaços 
públicos abertos possam ser 
aproveitados como locais de per-
manência; sem serem conturba-
dos pelos fluxos de estudantes, 

usuários da praça

usuários da praça

es
tu

da
nt

es

es
tu

da
nt

es

EMEI EEE1º2ºGRAU

decidiu-se realizar o acesso de 
ambas as escolas pelo centro 
do terreno. Com essa decisão, 
todo o fluxo estudantil fi-
cará concentrado nesse eixo, 
deixando livre à comunidade o 
entorno completo da quadra. 

A escolha de implantar as duas es-
colas no centro de seus quadran-
tes preza, também, pela segu-
rança destas, tendo em vista que 
estarão contornadas em suas to-
talidades por espaços abertos 
vividos pela comunidade.

NENO

SESO

Aspectos relativos à definição do Programa

Despertar social, cognitivo e afetivo | 15
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INDIV. UNIDADE FIXA VARIÁVEL

atividades / brinquedos 36
descanso / colchonetes 18

espaço aberto 24
acesso coberto 6

fraldário / sanitário 6
amários 6

Leitura cadeiras, puffs, livros - 48 1 - 30
apresentação 32 - 15

plateia /assentos 64 - 60
EDUCAÇÃO SUBTOTAL 912

Lactário poltronas, copa - 12 1 - 3

Cozinha geladeira, fogão, cuba, bancadas - 32 1 4 6

Refeitório mesas, cadeiras, lavatórios - 72 1 - 60
ALIMENTAÇÃO SUBTOTAL 116

Diretor mesa, cadeiras, armários - 12 1 1 3
Secretaria - - 24 1 3 3

Almoxarifado armários - 12 1 1 2
mesas e cadeiras 24
bancada e cuba 3

sanitário 3
Enfermaria cama, poltrona, armários - 12 1 1 3
Psicóloga poltronas, armários - 12 1 1 2
Sanitários bacias sanitárias e cubas - 24 1 - 6

ADMINISTRAÇÃO SUBTOTAL 128
Material limpeza prateleiras, produtos - 12 1 - 2

Lavanderia máquinas lavar / secar, tanque - 12 1 - 2
Recolhimento lixo coleta seletiva - 12 1 - 2

SERVIÇOS SUBTOTAL 36
Playground brinquedos, jardins - 96 1 - 30

Horta instrumentos de jardinagem - 32 1 - 15
Espaço aberto cob. bancos - 96 1 - 30

PÁTIOS SUBTOTAL 224

TOTAL

1

1.416

1Sala professores

96 17

Auditório 96

32 16-

8 17Sala

ESPAÇO EQUIPAMENTOS
ÁREA (m²)

QUANT.
POPULAÇÃO

O programa não é apenas uma lista de ambientes, mas um documento que interage com as pedagogias 
e o modo de abrigar as atividades essenciais para o tipo de ensino almejado.
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Habitantes: 60.729 (4,31% do município)
52,7% mulheres | 47,29% homens

Jovens (0 a 14 anos): 27,4%
Idosos (mais de 65 anos): 6,3%

Área: 38,56 km² (8,10% do município)

Densidade demográfica: 1.574,92hab/km²

Rendimento médio/domicílio:
2,10 salários mínimos

Analfabetismo: 4,03%

Prefeitura Municipal de Porto Alegre e IBGE 
Censo Demográfico 2010

A Restinga conta hoje com um contingente populacional três vezes maior do que aquele pensado inicialmente. Foi através de um 
empenhado trabalho de sua comunidade que o bairro tornou-se oficial, via Lei nº 6571 de 1990, contando hoje com transportes, 
telefones, posto de saúde e instituições de ensino, sendo considerado um auto-suficiente núcleo urbano dentro de Porto Alegre.
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USO DO SOLO E ATIVIDADES

A região apresenta a predominância 
do uso residencial. No entorno da 
quadra encontramos locais de uso 
misto - com residência e algum tipo 
de serviço, como bar, academia, 
mecânica, fretes e pré-moldados de 
pequeno porte. Ao noroste identifi-
ca-se o ponto comercial, com super-
mercado, lotérica e outros serviços. A 
única instituição da região é o Colé-
gio Estadual de 1º e 2º grau Eng. Ildo 
Meneghetti.
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O verde é muito presente no bairro. 
Deve-se a isso a estrutura do tecido 
urbano, que distribue pequenas pra-
ças entre as áreas de loteamentos. As 
generosas extensões dos passeios 
também favorecem o plantio de ár-
vores de pequeno porte na área pú-
blica. Pelas características de uso, o 
local não possui fontes de poluição 
ou de ruído sonoro.

ESPAÇOS ABERTOS, VEGETAÇÃO 
EXISTENTE E MICROCLIMA

0m 100m 200m 400m300m

Residencial

Misto

Comercial

Institucional
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LEVANTAMENTO
PLANIALTIMÉTRICO

O  terreno tem características prati-
camente planas, tendo em vista as 
dimensões deste. O desnível máxi-
mo entre o limite sudeste e o noros-
te é de 2m; considerando a extensão 
de -aproximadamente- 200m entre 
estes, chega-se no valor de 1% de 
inclinação total.

Analisando o mapa figura-fundo, 
observa-se a predominância do 
grão pequeno e bem distribuído, a 
partir do desenho dos loteamentos 
do local. Todo o entorno da quadra 
possui as mesmas características 
morfológicas, onde estão enquadra-
das residências de 1 a 2 pavimentos. 
Todos os lotes residenciais possuem 
dimensões no alinhamento de 10m 
de comprimento; a variável está na 
profundidade: a grande maioria com 
15m e alguns com 25m - como a faixa 
localizada a nordeste do terreno.

MORFOLOGIA URBANA

1918

0m 100m 200m 400m300m

17

20 21

16

Curva de nível

Área construída

Espaço aberto
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Devido às características de bairro, 
como pequenas quadras, a região 
não possui grande dinâmica veicu-
lar. Grande parte das atividades da 
comunidade são realizadas a pé - o 
que não exige demandas de estacio-
namento no entorno da quadra. O 
terreno é circundado por duas vias 
coletoras -Jessu Oliveira Silva (NO) e 
Eugênio Rodrigues (NL)- e duas vias 
locais -Eng. Homero Carlos Somin 
(SO) e Wenceslau Fontoura (SL).

HIERARQUIA VIÁRIA

20

17

20

28

17

ALINHAMENTOS

As distâncias entre os alinhamentos 
dos lotes são distintas ao longo do 
perímetro da quadra. Todos os pas-
seios possuem dimensões de 5m de 
largura - variando, assim, o tamanho 
das vias. Na porção oeste do terreno 
(rua Eng. Homero Carlos Simon) há 
um recúo maior, estabelecendo o 
afastamento de 16m em relação ao 
meio-fio.

0m 100m 200m 400m300m

Via coletora

Via local

Alinhamento

Há apenas duas linhas de ônibus que 
tangenciam o terreno: na porção nor-
te, ‘M10 Restinga’ e ‘A09 Alimentado-
ra Restinga’, sendo a parada mais 
próxima na rua Bernardo Tchernin, 
em frente ao supermercado. Tendo 
em vista que o transporte público 
é muito mais utilizado pela comuni-
dade, propõem-se que essas linhas 
dêem a volta na quadra do terreno, 
para facilitar o acesso e saída das 
escolas.

TRANSPORTE PÚBLICO
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ORIENTAÇÃO SOLAR

O local não sofre com  problemas de 
insolação, pelo fato do entorno resi-
dencial não apresentar alturas supe-
riores a dois pavimentos. Com todo o 
perímetro de espaço aberto, o apro-
veitamento  da  orientação solar na 
espacialidade e conforto térmico do 
projeto proposto serão muito bem 
aproveitados, afim da diminuição de 
gastos energéticos.

N

LO

Trajeto existente

0m 100m 200m 400m300m

Trajeto proposto

Parada existente

Parada proposta

Sol nascente: leste

Sol poente: oeste
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Condicionantes Legais

ENDEREÇO: R EUGENIO RODRIGUES, 460
 MZ7     UEU10     QTR 023     BAIRRO RESTINGA

LC 434/99 MODIFICADA PELA LC 646/10
DMI – Declaração Municipal Informativa de ocupação e uso do solo

Predominantemente residencial, 
mistas / produtiva

. Área de ocupação intensiva

Sistema de circulação:

Alinhamento 5m do meio-fio
Largura do logradouro 200m

Pavimentação do passeio conforme decreto 
17.302/2011

DE
NS

.

3 AT
IV

.

1Residencial

Índice: 1,3
Índice máximo: 2AP

RO
.

3 VO
LU

.

5Altura máxima: 18m
Divisa: 12,5m 

Taxa de ocupação: 75% e 90%

| Embora a atividade prevista para o logradouro seja 
de uso residencial, o fato de já haver uma escola inseri-
da no local (3.2.10. estabelecimentos de ensino 
formal) indica que a possibilidade de ocupação com 
outra instituição de ensino (3.2.5. creche, escola 
maternal, centro de cuidados e estabeleci-
mento de ensino pré–escolar) pode ser viabiliza-
da, mantendo-se dentro da legislação do PDDUA Muni-
cipal de Porto Alegre.
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NR23 . Proteção contra incêndios (CLT)

NBR 9050 . Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos (ABNT, 1985)

NBR10152 . Conforto acústico de ambientes (ABNT, 1987b)

NBR 14006 . Móveis escolares – Assentos e mesas para instituições educacionais
Classes e dimensões (ABNT, 1997a)

NBR 14007 . Móveis escolares - Assentos e mesas para instituições educacionais
Requisitos, que trata de recomendações ergonômicas e antropométricas (ABNT, 1997b)

LC nº 284 . Código de Edificações de Porto Alegre

Todos os locais de trabalho deverão possuir: proteção contra incêndio; saídas suficientes para a rápida retirada do pesso-
al; equipamento suficiente para combater o fogo em seu início; pessoas adestradas no uso correto desses equipamentos.

Uso equitativo: o projeto não pode criar desvantagens ou estigmatizar qualquer grupo de usuário;
Baixo esforço físico: o projeto deve ser usado eficiente e confortavelmente.

Deve-se adotar como base a norma que estabelece valores entre 40 e 50 dB(A) como nível de conforto em escolas, 
lembrando que o limite menor é o mais confortável e o limite maior é aceitável.

O móvel escolar adequado permite tanto o trabalho individual como em grupo, atendendo às exigências pedagógicas, 
cada dia mais dinâmicas.

Cadeira e mesa constituem um conjunto antropométrico; suas medidas devem ser relacionadas. (Busca: Neufert - tabela 
2.1 p.54 - dimensões da criança).

Exigências funcionais e operacionais, flexibilidade no uso dos espaços, possibilidade de ampliações e recomendações 
para uma simplicidade de projeto racional no sistema construtivo e o aproveitamento da industrialização.
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Disponível em: <http://www.ibraeng.org/public/uploads/publicacoes/1224767162100Orcamentacao-Avaliacao-Artigo-de-Marcio-Rocha.pdf>
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Disponível em <http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2016/10/escola-de-porto-alegre-ja-contabiliza-18-casos-de-arrombamento-em-2016.html>

Prefeitura de Porto Alegre | Declaração Municipal.
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Procempa | Bairro Restinga
Disponível em: <http://portoalegreemanalise.procempa.com.br/?regioes=93,0,0>

Sienge | BDI na construção civil: o que é e como usar?
Disponível em: <https://www.sienge.com.br/blog/bdi-na-construcao-civil-o-que-e-como-usar/>

Sinduscon-RS | Pesquisas e índices: CUB/RS.
Disponível em: <http://www.sinduscon-rs.com.br/produtos-e-servicos/pesquisas-e-indices/cub-rs/>

Youtube | As Escolas de Educação Infantil de Reggio Emilia, na Itália.
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Flaticon | Eucalyp
Disponível em: <https://www.flaticon.com/free-icon/brainstorm_181361#term=thinking&page=1&position=22>

Flaticon | Freepik
Disponível em: <https://br.flaticon.com/icone-gratis/amizade_1189193>

Disponível em: <https://br.flaticon.com/icone-gratis/compartilhar_1189159>
Disponível em: <https://br.flaticon.com/icone-gratis/baby-boy_941515#term=inf%C3%A2ncia&page=1&position=1>

Disponível em: <https://br.flaticon.com/icone-gratis/coracao_1692130#term=amor&page=1&position=3>
Disponível em: <https://www.flaticon.com/free-icon/cube-with-arrows_66235>

Disponível em: <https://www.flaticon.com/free-icon/hand_1077976#term=money&page=1&position=1>
Disponível em: <https://www.flaticon.com/free-icon/question_953840#term=interrogation&page=1&position=34>

Disponível em: <https://www.flaticon.com/free-icon/education_1763663#term=interrogation&page=1&position=26>

Flaticon | Icongeek26
Disponível em: <https://br.flaticon.com/icone-gratis/seguranca_1332646#term=seguran%C3%A7a&page=1&position=22>

Flaticon | Monkik
Disponível em: <https://br.flaticon.com/icone-gratis/encontro_993773#term=mesa&page=1&position=21>

Flaticon | Photo3idea_studio
Disponível em: <https://www.flaticon.com/free-icon/architecture_1112009#term=drawing&page=1&position=12>

Flaticon | Smashicons
Disponível em: <https://br.flaticon.com/icone-gratis/parque_829180#term=lazer&page=1&position=4>

Disponível em: <https://www.flaticon.com/free-icon/calendar_149358>
Disponível em: <https://br.flaticon.com/icone-gratis/parede-de-tijolos_1606208#term=construcao&page=1&position=57>

Disponível em: <https://br.flaticon.com/icone-gratis/cadeira_1151871#term=cadeira&page=1&position=12>
Disponível em: <https://br.flaticon.com/icone-gratis/alto-falante_149140#term=som&page=1&position=4>

Disponível em: <https://br.flaticon.com/icone-gratis/banheiro_1512659>

Flaticon | Surang
Disponível em: <https://br.flaticon.com/icone-gratis/posicao_2075132>
Disponível em: <https://br.flaticon.com/icone-gratis/extintor_2071138>

Flaticon | Zlatko Najdenovski
Disponível em: <https://br.flaticon.com/icone-gratis/abra-o-livro_182321>
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INTRODUÇÃO AO 
PROJETO ARQUITETÔNICO I

Intervenção à Praça 
Major Joaquim de Queiroz

Docentes: Ana Elísia da Costa, Eliane Constantinou, 
Daniela Cidade e Silvana Stumpf .  2013/2

INTRODUÇÃO AO 
PROJETO ARQUITETÔNICO II

Residência Unifamiliar
República

Docente: Helena Maria Cabeda Petrucci .  2014/1

PROJETO ARQUITETÔNICO I

Centro Comunitário
Bela Vista

Docente: Edson Mahfuz .  2014/2

Portfólio
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PROJETO ARQUITETÔNICO II

Conjunto Escolar 
Vila Jardim

Docente: Humberto Nicolás Sica Palermo .  2015/1

PROJETO ARQUITETÔNICO III

Complexo Comercial e Residencial
Loureiro da Silva

Docente: Douglas Aguiar .  2015/2

PROJETO ARQUITETÔNICO IV

Cube | Casa Noturna
Ramiro Barcelos

Docente: Leandro Manenti .  2016/2
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PROJETO ARQUITETÔNICO VI

Centro Administrativo de Poa
Largo Zumbi dos Palmares

Docentes: Cláudio Calovi, Glênio Bohrer e
Douglas Aguiar.  2018/1

PROJETO ARQUITETÔNICO V

Mercado Público
Quarto Distrito

Docente: Carlos Macchi .  2017/1

PROJETO ARQUITETÔNICO VII

Casa Dual
Quarto Distrito

Docentes: Carlos Bahima, Humberto Nicolás Sica 
Palermo e Sílvia Correa .  2019/1
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URBANISMO II

Circuito Integrado 
Loteamento Passo das Pedras

Docentes: Júlio Vargas, Clarice Maraschin e 
Alice Rauber .  2016/2

URBANISMO I

Remodelagem urbana
Largo Zumbi dos Palmares

Docente: Paulo Reyes .  2016/1

URBANISMO III

Planejamento Urbano
Barra do Ribeiro

Docentes: João Rovati, Leandro Andrade e 
Eugenia Kuhn .  2018/2
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URBANISMO IV

Cidade, Urbanidade e Identidade 
Cais Mauá

Docente: Heleniza Campos.  2019/1

ARQUISUR

Habitat Sustentable
Autopista 25 de Mayo | Buenos Aires

Docentes: Ana Elísia da Costa e 
Paulo Reyes .  2016/2

ARQUISUR

La Dimensión Pública 
de la Arquitectura
Centro Histórico | Porto Alegre

Docentes: Ana Elísia da Costa e
Heleniza Campos .  2018/2
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PAISAGISMO

Clube do Professor Gaúcho
Ipanema

Docente: Beatriz Fedrizzi .  2017/2

INTERIORES

Xocoalt | Loja de Chocolates
24 de Outubro

Docente: Marta Peixoto .  2018/1

FOTOGRAFIA

A Arquitetura, o Usuário e o 
Observador

São Paulo

Docente: César Bastos Vieira .  2017/1
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Histórico Escolar
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“O espaço físico tem o poder de organizar e promover relações entre pessoas de diversas 
idades, promover mudanças, escolhas, atividades e potencial de despertar diferentes 

tipos de aprendizado social, cognitivo e afetivo”.  (Sanoff, 2001b)
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