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PRAÇA DE ENCONTROS / PRAÇA EDUCACIONAL A DIRETA / RESTAURANTE AO FUNDO

O restaurante e bar, programa de alta visibilidade e demanda do Senac, está localizado em frente a praça aberta no final do terreno, que da apoio para um uso externo 
desse espaço em dias agradaveis. O intuito é levar o público para dentro da unidade e convida-lo a desfrutar de todas as outras áreas que o Senac tem para oferecer. Ao 
trazer toda a parte de gastronomia para o térreo, elevamos a área externa para o mezanino, democratizando o seu uso e permitendo que ambos os níveis contemplem 
uma praça e que podemo ser acessadas pelas duas extremidades do terreno.

AA central de atendimento está localizada no mezanino, logo acima da recepção. Ao entrar no Senac, as pessoas destinadas a essa área é direcionada para a arquibancada 
para acessar o atendimento. O seu volume fica suspenso e conectado através de uma passarela, criando um visual impactante e mais reservado. Nesse volume temos 
uma espera interativa, que se conecta com a área de convivio do mezanino caso precise receber um publico grande, uma sala de experimentação, as salas de negócios 
para receber clientes importantes e a área de atendimento individual disposta em um layout diferenciado em sofas modulares compondo com conjuntos de mesas e cadeira 
e e com uma divisória de vidro entre elas para dar mais privacidade ao atendimento. Esse volume suspenso foi pensado também para que as pessoas que estiverem ali 
dentro consigam visualizar as pessoas transitando pelos espaços adjacentes de uma posição privilegiada para despertar a vontadde de fazer parte desse lugar.

Na torre, os desníveis entre os dois blocos foram mitigados por uma rampa no fosso entre os dois edificios, permitindo uma distribuição interna orientada a maximizar as 
fachadas com possibilidade de vista, iluminação e ventilação.

 


