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 Com a intenção de contribuir através da arquitetura, o projeto propõe 
uma inserção no lote de forma sútil a fim de que a nova edificação dialogue 
com o entorno a partir de uso de materiais, texturas e cores pertencentes a 
paisagem urbana cheia de significados e história de São Francisco de Paula.
 Para atender as demandas do programa o projeto se divide em dois 
blocos formando um eixo central de pé direito triplo unidos por lajes 
maciças de concreto em formas orgânicas estimulando ao usuário 
plasticidade cerebral. Com aberturas em suas extremidades, estabelece uma 
relação de conexão entre interno e externo favorecendo visuais de pontos 
de interesse da cidade, além de promover iluminação e ventilação naturais 
para o ambiente interno.
 O dois blocos verticais foram concebidos a partir da racionalidade do 
uso de estrutura pré-fabrica modular usuais e acessíveis. Contudo com a 
preocupação de garantir qualidade e personalidade arquitetônica, a 
fachada principal apresenta um volume curvo de grande impacto visual 
através do uso de TAIPAS DE PEDRA, um verdadeiro patrimônio cultural, 
fortalecendo a vocação da escola como difusora de conhecimentos, história, 
tradição e valores.
 Considerando que os principais projetos de pesquisa da Unidade 
Hortênsias estão inseridos na dimensão ambiental, ainda destaca-se um 
segundo painel curvo revestido com madeira de manejo. Identificação 
rápida com o ar serrano das casas de maneira conhecidas como chalés.
 Complementar a fachada principal, um trecho da Rua José Bonifácio 
une a edificação à praça Capitão Pedro da Silva Chaves transformando-se 
em uma extensão tanto da praça, quanto da nova Sede da UERGS, 
promovendo de atividades ao ar livre e aproximando a comunidade 
acadêmica através eventos itinerantes como feiras, exposições envolvendo 
tantos alunos, pais e professores quanto a vizinhança.
Esse espaço se qualifica através dos equipamentos urbanos como bicletario, 
bancos, luminárias, entre outros, e desenho de piso (drenante), que remete 
ao trajeto dos antigos tropeiros que cruzavam a cidade, ordenando o fluxo e 
os espaços. Na confluência entre as ruas 03 de outubro e José Bonifácio foi 
proposto jatos de agua de reuso criando um espaço lúdico em dias quentes.
 O bloco da fachada lateral a Rua 03 de outubro, como solução para as 
recorrentes precipitações da cidade, foi elevado do solo atraves de pilotis  
integrando á via pública, funcionando como uma marquise protetora para o 
ponto de  embarque e desembarque além de conduzir os usuários á edifição 
e acesso ao hall principal com planta livre para receber exposições e outros 
eventos e por onde se conduz aos demais ambientes.
Toda volumetria de estrutura pré-moldada recebe fechamento com painéis 
cimenticios, mantidos com acabamento natural, caixilhos de vidro laminado 
e PAREDES TROMBE.
 As paredes duplas de alvenaria foram dispostas em ângulo de 30º 
afim que se receba o maior tempo de radiação solar possível. Com duas 
aberturas uma inferior e outra superior e fechadas do lado externo com um 
painel de vidro distante 10cm, a radiação solar de onda curta atravessa o 
vidro e aquece a face externa da parede de alta inércia térmica criando 
"efeito estufa”.
 Esse dispositivo passivo serve tanto para aquecer os ambientes 
internos durante o inverno quanto para ventilar no verão.
PARA AQUECER: o ar quente é transferido por radiação para o interior do 
ambiente através da parede;
PARA VENTILAR: o ar quente é transferido para o exterior do ambiente por 
meio do efeito chaminé através da abertura inferior e a abertura superior do 
painel de vidro, assim o ar exterior entra por outra abertura em uma parede 
diferente e o ar interior mais quente, sai pela Parede Trombe.
 A outra face recebe caixilhos de vidro laminado promovendo 
abundante luz  e ventilação natural para o interior sem que se receba 
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incidência solar direta.
 Este elemento arquitetônico, de grande peso visual é suavizado através da cor âmbar se 
misturando com o conjunto árboreo de liquedâmbares durante o outono e inverno. 
 Ainda na Rua 03 de outubro temos um segundo acesso pela brinquedoteca instalada na 
antiga sede da prefeitura. Com a proposta de integrar essa edificação preservada á edificação 
principal, uma intervenção pontual e assertiva se fez necessário: abrir uma porta de vidro 
conectando o interno com o externo garantindo um ambiente de acolhimento ás crianças. 
Esse espaço, que carinhosamente batizamos de praça da Araucária, forma uma espécie de 
“teatro de arena” somado as escadarias tipo arquibancada da edificação principal servindo 
para apresentações teatrais, musicais, eventos pedagógicos entre outros. 
 Os pavimentos superiores foram desenhos para atender as diversas demandas do 
programa, para tanto, foram criados espaços dinâmicos e flexíveis permitindo novas 
configurações conforme a necessidade. 
 A essência do projeto busca refletir, através da materialidade e formas propostas as 
questões ambientais e tem a pretensão que o próprio espaço inspire e ensine os alunos que 
o frequentarão.
Desta maneira o projeto contribui tanto com a comunidade acadêmica quanto com a cidade 
respeitando sua história  coexistindo com os demais edifícios do entorno sem agredir se 
colocando como agente agregador. 0m 10m20m
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