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Todo o corredor da cozinha didática 1, será percorrido por um 
tapete de heras que receberá a única palmeira definida neste 
projeto, o nativo Jerivá.

Ele crescerá em altura e trará o efeito de extravasamento pré-
definido pela arquitetura.

Ao final do jardim, no muro de divisa dos fundos, uma parede 
de pleomeles, planta de utilizada tipicamente rente à muros, 
recebe em sua base uma forração em samambaia mato grosso, 
de sombra e nativa da região, e ainda três mudas da árvore  
triplaris, que finalizará o muro com sua copa colunar.

No corredor de ligação entre os dois blocos, um jardim coberto 
receberá mais uma vez a pleomele podada esporadicamente 
para limitar-se à parede e em sua base forração em avenca, 
planta nativa da região possível apenas em plena sombra dada 
sua delicadeza.

Por fim, os imponentes ipês roxos, da espécie Handroanthus 
avellanedae, o maior de todos os ipes, percorrerão o miolo do 

projeto. Afastado das bordas, crescerão  mais de 20 m, bem 
acima das demais árvores deste jardim, resultando em dois  
níveis de copas atendendo à pretensão inicial de ocupação aérea 
do jardim.

JARDIM PÚBLICO RECEPTIVO  –  TÉRREO

Neste jardim a maior parte da área será um grande gramado  
para repouso, conversas ou caminhada.

Um jardim de borda foi proposto com as nativas falsa  íris e 
guaimbe  tendo como forração a azulzinha, nativa da região que, 
caso não seja podada, penderá em direção ao subsolo formando 
um véu com contas azuis.

Os guaimbês, assim como todos philodendrons com suas raízes 
aéreas, apoiados em malhas bastantes simples, subirão em 
grande altura nos muros de divisa formando um fundo verde 
nestes perímetros.

JARDIM PRIVADO PARA CONVÍVIO – PAVIMENTO 2

Este jardim é quase que sua totalidade um grande gramado. A ideia 
é a troca de experiências no convívio ao ar livre. Equipamentos 
como mesinhas , cadeira e bancos serão dispostos em meio ao 
gramado. Uma  arquibancada gramada será repouso e ambiente 
de estar dos alunos nas horas vagas.  Uma Linha de nandina, 
rústica e bastante resistente ao sol,  cobre as paredes laterais. 
Tão rústica quanto a nandina, o plumbago branco formará um 
belo volume de aproximadamente um metro antes de pender 
em direção ao pavimento 1, caso não seja podado.

JARDIM PARA ATIVIDADES DIDÁTICAS - PAVIMENTO 4

Este jardim, assim com o do pavimento 2, também tem como 
característica principal o gramado ao centro. Ele é emoldurado 
pela mureta/banco de madeira, com um desenho assimétrico. 
Plumbago branco e guaimbé trarão dois volumes distintos e 
organizados após o grande banco. Nas bordas a azulzinha, 
arrematará o jardim e penderá em direção ao pavimento 3.

MATERIAIS
Os materiais de revestimento são simples, de baixo custo e 
manutenção: granilite com cacos de mármore nas áreas de 
circulação e programas de vivência e PU autonivelante nas áreas 
de salas de aula, cozinhas, e demais programas “fechados”.

A mesma lógica é definida para os forros, sendo que nas 
circulações foi empregado forro em grelhas suspensas de 
perfis de aço pintado e forro em placas minerais acústicas nos 
ambientes didáticos.

Nos sanitários o revestimento de piso é cerâmico, como também 
nas paredes, e o forro é em gesso acartonado. 


