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1 BWC MASCULINO
2 BWC PNE
3 BWC FEMININO
4 ANTECÂMERA INCÊNDIO
5 HALL SERVIÇO
6 VESTIÁRIO SERVIÇO
7 CIRCULAÇÃO/DESCOMPRESSÃO
8 CIRCULAÇÃO SERVIÇO
9 GALERIA
10 APOIO
11 CIRCULAÇÃO PÚBLICA
12 BRINQUEDOTECA
13 DEPÓSITO 
14 DEPÓSITO
15 LIXO
16 ANTECÂMERA
17 PRAÇA 
18 DIRETÓRIO ACADÊMICO

como no eixo de maior inércia, pelo volume estruturante anexo.  Acerca da escavação do subsolo e proximidade 
com a casa história, deverão ser previstas cortinas de estacadas escavadas com perfuratriz, de forma a garantir 
a estabilização e salvaguarda do mesmo.  Acerca das questões de HABITABILIADE, a materialidade adotada e 
a locação desses núcleos respondem a importantes critérios não só estruturais. A grande empena cega que o 
volume estruturante gera permite que o prédio seja protegido dos fortes ventos de inverno que , segundo os da-
dos climáticos vem desta orientação norte. Para além dessa proteção, uma estratégia climática poderá ser usar 
essa parede como uma parede trombe que poderá armazenar calor no inverno.  Acerca das empenas laterais de 
concreto, as mesmas são duplas e com isolamento em poliuretano , possibilitando alta resistência térmica, o que 
confere aos ambientes uma qualidade de estabilidade de temperaturas , tanto no inverno, quanto no verão. A orien-
tação sul foi completamente aberta e ventilada por brises com aletas de ventilação permanente em PVC, material 
sustentável de alta capacidade de reutilização, além de baixo custo.  Essa diretriz possibilita que todas as salas 
de aula tenham luz natural e ventilação o que define qualidade do ambiente, especialmente quanto aos espaços 
pós-covid. Todos os índices de resistência térmica foram calculados e operam dentro das normas para a região. 
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