PAISAGEM
O objetivo do jardim proposto no interior do quarteirão é devolver o máximo de
área livre e de solo não impermeabilizado à usufruto dos usuários, no sentido da
valorização da unidade paisagística.
A extensão de varandas e galerias de circulação externa colocam este jardim como
um pátio. Nele mantêm-se as árvores da cidade como a sibipiruna, as quaresmeiras, o
ipê rosa e a resedá. Esta natureza devolve a escola à cidade, “a escola é uma cidade”,
onde a escala é urbana e conferida por elementos sempre presentes como a rua, a
escada, os atravessamentos possíveis entre espaços e à variação de escala.
Os espaços exteriores propostos privilegiam essencialmente o bem-estar e o contato
com a natureza possível, com as arvores e o solo, oferecendo espaços diversificados,
estimulantes e criativos que concorram para a natural responsabilização da
comunidade escolar por valores ambientais, mas também urbanos, específicos do
contexto de Belo Horizonte. A flexibilidade do jardim permite ainda fáceis adaptações
decorrentes de alterações ao programa educativo no futuro pela forma regular e
regrada que apresenta.
A componente vegetal do jardim é ainda suportada pela competência na orientação
solar e circulação de correntes de ar. O maciço arbóreo proposto foi pensado como
elemento de sombreamento do espaço, mas também de seções de fachada do edifício.
Garante-se ainda um afastamento mínimo de dois metros das copas às fachadas,
utilizando-se no quadrante oeste e norte espécies de folha caduca, e nas restantes,
espécies de folha perene.

A envolvente arbórea, incluindo a pré-existente a sul, deverá na futura utilização do
edifício constituir elemento de proteção visual e contra a ação de ventos dominantes.
No novo jardim a norte deve ainda potenciar uma utilização com fins pedagógicos,
como hortas e canteiros.

A metodologia utilizada na seleção de materiais entre espaços interiores assumiu
nesta proposta como prioridade a incorporação da natureza no espaço de estudo e
trabalho, luz natural e visuais, considerando a importância do seu impacto positivo no
comportamento e estimulo dos usuários.

O jardim proposto vem ainda potenciar a infiltração das águas pluviais, garantindo o
sistema de drenagem necessário às condições de uso do espaço.

Na presente proposta os espaços de aprendizagem informal (circulações amplas,
biblioteca, espaços de alunos, bar, cantina) ganham grande importância, o que resulta
da reorganização e centralização das áreas sociais e de convívio – interiores e exteriores
– e procuram estimular a interação entre os vários membros da comunidade escolar e
constituir um ponto de convergência de percursos e atividades escolares – PERCURSOS
DE APRENDIZAGEM – devendo ser encarada como uma zona de utilização ampla a
toda a comunidade escolar.

A proposta de cobertura vegetal privilegia a utilização de espécies autóctones ou
próprias da paisagem da cidade, por serem de fácil manutenção e conservação,
exigindo baixos consumos de água e reduzida mão-de-obra para conservação.

INTERIOR
Um objetivo importante é abrir a escola com o sentido de dar à comunidade urbana
uma participação ativa no espaço de ensino, colocando-o como lugar de encontro de
gerações e de transmissão direta de conhecimento.
É fundamental preparar este conjunto de edifícios para um novo ciclo de uso intenso,
com a criação de espaços sociais e de convívio acessíveis a todos, que permitam
uma maior permanência, criando uma nova atitude de aprendizagem através da sua
atualização por via da introdução de novos equipamentos e materiais que possam
potenciar novas valências com melhores níveis de conforto com respeito e valorização
pela sua condição pré-existente.

com cortinas, organizados em estruturas ligeiras, de fácil execução e manutenção,
envidraçados e paredes duplas de sistema aligeirado permitindo uma grande
flexibilidade espacial. Este carácter “leve” e de construção rápida, recupera o princípio
da intervenção usada no edificado existente, constituindo um exemplo interessante
de intervenção facilmente adaptável às diversas situações.
Nos pavimentos e paredes a intervenção decorre no sentido de uniformizar os espaços,
utilizando o autonivelante com uma cor uníssona com a seleção para o exterior e
para o mobiliário que se demarca, o barramento e pintura das paredes interiores,
portas metálicas e caixilharia exterior standard, evitando complexidade no desenho.
As infraestruturas de climatização e segurança são colocadas à vista, dada a presença
de um sistema de pilares e vigas em concreto armado intransponível.

Logo a seguir, considerou-se espaços e ambientes de aprendizagem um pouco mais
formal (salas de aula, laboratórios, cozinhas, salões), seguido depois de espaços do
auditório e salas polivalentes. O critério de seleção entre diferentes tipologias de espaço
responde a questões técnicas e funcionais, nomeadamente resistência e aderência,
mas também a tradições locais e a ideia de amostra de caráter performativo que a
escola compreende.

Os espaços de uso comum e polivalente seguem a lógica material dos espaços de aula,
no entanto distintos, quer pela volumetria interior, pela materialidade proposta ou
pela sua linguagem (mobiliário, materiais, cores), refletem uma intenção declarada de
servir a uma comunidade maior, para além da estudantil, permitindo o acesso direto
e a interação com espaços como o auditório, o restaurante ou mesmo a escadaria de
entrada e jardins em horários não escolares.

A informatização de todas as salas de aula com internet, vídeo projetores, quadros
interativos etc., implicou a distribuição de um volume elevado de caminhos de cabos,
que marcam presença nos tetos falsos suportados por esteiras e encobertos por uma
grelha de teto que permite fácil acessibilidade.

O fato de se “avizinhar” à rua, criando uma nova entrada, mais direta, constitui a
grande característica desta proposta. É nele que se configura o novo modelo escolar.
O deslocamento da biblioteca para junto da entrada e exposta à rua, corresponde à
atitude possível de aproximação ao novo modelo pretendido, trazendo para a entrada
o suporte necessário para o apoio ao ensino formal.

Os espaços de aula são divididos por paredes divisórias e em alguns espaços apenas
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