PAISAGISMO

FACHADA FRONTAL

Entre os caminhos, varandas e terraços, o paisagismo
surge como parte da proposta arquitetônica. As
conexões entre as fachadas dos edifícios, através
das vitrines urbanas, além de expandir as áreas do
programa, propõem áreas verdes voltadas para a
cidade.
A fim de encorajar diferentes atividades e relações
com os lugares, são propostos três diferentes tipos
de jardins – terraços convívio, terraços naturais e
telhados verdes. Os percursos conectam os principais
terraços de convívio, que se caracterizam pelos
espaços de permanência de acesso livre. Os terraços
naturais estão dispostos em áreas de acesso mais
dificultado, e que, próximos aos caminhos e janelas
das salas de aula, valorizam o contato visual com a
natureza. A irrigação natural destas estruturas, por
meio das chuvas, além de garantir a conservação
dos jardins favorecerá a permeabilidade do conjunto
arquitetônico.
O estudo das fachadas aliado às especificidades
locais e climáticas orientaram a definição das espécies
vegetais para cada terraço, ora pela inovação com
o uso de cortinas verdes, ora como espaços para a
experimentação e prática nas hortas pedagógicas.
Os diversos modos de vivências nas cidades,
transpassam pelas maneiras com que seus habitantes
se conectam com os espaços naturais. Portanto,
idealizar espaços verdes inseridos no contexto
urbano aumenta a biodiversidade, atraindo pássaros
e insetos, melhora a eficiência energética do edifício,
reduz a temperatura no ambiente, colabora na redução
da poluição sonora e melhora a qualidade do ar das
cidades.

FACHADA POSTERIOR

DESENHO DE PISO
Terraço natural
Terraço convívio
Telhado verde

Agapanto

Areca L.

Bela emilia Camarão A

Ciclanto

Clusia

Ervas
Aromáticas

Guaimbe

Heliconia

Jasmin A. Pitangueira
PASSEIO CULTURAL

AUDITÓRIO
A proposta de um espaço transformável e equipado com
palco e arquibancadas flexíveis, abrigará as demandas
da instituição para o desenvolvimento de atividades
pedagógicas, além de promover eventos culturais de
maneira fluída. A posição estratégica desse espaço
junto ao pátio descoberto, possibilita o acontecimento
desses eventos com maior público e também aulas
externas, gerando estímulos, aproximando alunos,
colaboradores e comunidade.
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