DIAGNÓSTICO
O Local
O conjunto de edifício do SENAC de Belo Horizonte está localizado no quarteirão limitado pela rua dos Tupinambás, Avenida do

Acessibilidade
A acessibilidade do conjunto é deciente. Embora exista plataforma elevada para atender o desnível do pavimento térreo, rampas e
elevadores que acessam quase todos os pontos da edicação, devido à complexidade funcional do conjunto, esses equipamentos estão mal

comércio popular variado, como lojas de roupas, bares e restaurantes. Existe duas importantes escolas públicas, a Escola
Estadual Olegário Maciel e a Cesário Alvim. É também uma região com muitos galpões antigos, hoje ocupados por
estacionamentos, templos religiosos ou vazios.

Para resolver a questão das circulações verticais, atualizando-as às novas necessidades e às exigências da legislação vigente, foram tomadas as seguintes medidas: será criado no
bloco 2 uma caixa extra de escadas de incêndio e elevador, localizada no vazio dos poços de ventilação desse bloco, composto pela escada de incêndio e dois elevadores. O conjunto

localizados, além de fora de norma. De qualquer forma, o retrot dará outra conformação ao espaço, o que obrigará a uma nova consideração

Integração Edifícios - Ambiente externo

de escadas do bloco 1, será adaptado as necessidades atuais, enclausurando a escada existente e substituindo os dois elevadores existentes por elevadores maiores, mantendo a

da questão.

Uma das premissas do projeto é buscar a integração do edifício com o ambiente externo. Para isso, procurou-se, dentro das limitações de uma reforma e das próprias

largura atual, aumentando a profundidade. Essas duas estruturas constituem-se assim no sistema de circulação vertical que atende ao conjunto. Um terceiro conjunto de

Contorno, Rua dos Caetés e Avenida Olegário Maciel, no centro da cidade. Essa região do Centro tem ocupação variada, como
edifícios residenciais de apartamentos, comércio especializados (como lojas de artigos de estofadores, artigos eletrônicos) e

MEMORIAL DESCRITIVO

Circulações Verticais do Conjunto.

condições do ambiente externo local descritas acima, aumentar a relação entre o espaço externo e o edifício. Para isso, ambos os blocos terão suas fachadas dos pavimentos circulação vertical, este composto pelo conjunto existente no bloco 2, será modernizado com a instalação de um elevador extra. A escada existente aberta, não necessita de ser

Estado geral

térreos abertas com o máximo de transparência visual, fazendo uso dessa forma do novo dispositivo legal que a prefeitura prevê, que é a Fachada Ativa. Esse dispositivo,

Ambos os edifícios se encontram aparentemente bem cuidados, resultado de uma boa manutenção e serviço limpeza por parte do SENAC. No quando adotado garante benefícios ao projeto aprovado.
entanto, um exame mais detalhado revela a inevitável marca do tempo nas instalações de modo geral, nas esquadrias, nos equipamentos. Com o intuito de aumentar ainda mais a relação do edifício com a rua, estamos propondo, como extensão da escada de acesso ao boco 1 na forma de arquibancada, local que

enclausurada, por atender apenas a dois pavimentos. Esse conjunto atende exclusivamente ao restaurante aberto ao público. Está previsto também a instalação de um elevador do
tipo monta-carga, que irá da garagem, local onde ca o CETAGH, até a cozinha do restaurante.

Certamente, para atender à evolução técnica ocorrida na área de instalações de diversas naturezas, estas sofreram complementações se constituirá em ponto de encontros dos alunos. Para isso, serão retirados todos os elementos de concreto existentes, inclusive as pesadas marquises, mantendo apenas a Ligações horizontais do Blocos
escada de acesso e a rampa acessível, que terá seu trajeto alterado, o que contribuirá para a limpeza visual do local. Está previsto ainda a instalação de uma escultura de um Como já vimos, os pavimentos dos dois blocos são descoincidentes em termos de nível. Para atender á necessidade de ligação entre eles, estamos propondo um rearranjo do bloco
Contorno inicia-se o Complexo da Lagoinha, complexo viário de vias, viadutos e o túnel da Lagoinha, que dá acesso as zonas Norte improvisadas ao longo do tempo. Principalmente com relação às instalações de lógica, disciplina que evoluiu em tempos mais recentes. Não
de banheiros do Bloco 1, com seu crescimento para o fosso vertical de ventilação. Serão mantidos os dois banheiros, criado um deposito e uma circulação de acesso á esses
artista de renome. Nova marquise está sendo proposta, mais leve e integrada à nova arquitetura.
existe uma instalação central de ar-condicionado. O que se vê são aparelhos individuais instalados nas janelas.
e Nordeste da cidade.
equipamentos e que ligará os dois blocos. Na extensão dessa circulação será feita a rampa que resolverá a questão de desnível entre os blocos. Essa modicação acontecera do
No bloco 2, será demolido o pavimento extra construído no pé-direito duplo original bem como a escada ali existente, e instaladas em toda extensão da fachada neste
A própria rua dos Tupinambás constitui- se em um importante eixo viário, sendo umas das vias de penetração do trânsito
pavimento 1 ao 6. Acima deste pavimento, será mantida a conguração original do bloco de sanitários, com a modicações necessárias a torna-lo acessível.
Instalações
pavimento, painéis de vidro. A logomarca da instituição será instalada na parte interna, nos dois edifícios, em letras gigantes, e poderão ser vistas desde o espaço da rua,
externo na área central da cidade, com quatro faixas de rodagem, sem faixas de estacionamento.
A instalação de gás, tão necessária dado uma das funções do edifício, que é o ensino gastronômico, é feita por botijões instalados no terreno através da transparência dos vidros.
O local está também dentro da zona de inuência da Rodoviária da cidade, distando dela apenas cerca de 200 m.
Acessibilidade
do galpão do almoxarifado. Esta instalação deverá ser transferida para o conjunto objeto do concurso.
Dista da Praça Sete, conuência da avenida Afonso Pena com avenida Amazonas, o ponto focal do centro da cidade, cerca de
Essas alterações nas circulações verticais e horizontais dotará o conjunto de acessibilidade em seu aspecto amplo. Medidas localizadas estão sendo previstas em outros pontos,
E visível a existência de instalação de equipamentos de combate a incêndio como hidrantes e extintores, denotando a existência de algum Saguão principal
500m.
inclusive na entrada principal, o que proporcionará acessibilidade universal ao conjunto conforme a NBR-6090.
Está também muito próximo do eixo avenida Paraná-avenida Santos Dumont, local de transbordo dos ônibus do sistema BRT, que projeto de combate a incêndio feito para o conjunto. No entanto, dada a abrangência da reforma que se pretende, há que se fazer um novo Trata-se dos pavimentos térreos dos dois blocos, que funcionam atualmente de forma independente. Estes espaços serão integrados com a demolição das paredes que os
projeto considerando a nova situação, inclusive com a previsão de reservatórios de água para combate ao incêndio, as escadas adequadas e divide e com a retirada do pavimento que ocupou o pé-direito duplo original do bloco 2 e demolição da escada existente. Como se encontram em níveis diferentes (com uma
se direcionam a todos os pontos da cidade, que agrega grande quantidade de pessoas.
Há poucos metros, na avenida do Contorno passa o ribeirão Arrudas, nesse trecho à céu aberto. Nesse ponto da avenida do

O conjunto de edifícios SENAC é composto pelo denominado bloco 2, o primeiro a ser construído, nos anos 1950; pelo denominado demais equipamentos necessários à segurança.

diferença de 2.20 m), propõe-se a integração dos dois espaços com elementos arquitetônicos, como passarelas, escadas e arquibancadas, congurando-se em um espaço

Terraços

bloco 1, construído nos anos 1970, objetos do concurso, que abrigam as atividades de ensino. Compõem ainda o conjunto um

único, amplo.

O conjunto conta com muitos terraços, resultados da tipologia escalonada dos edifícios. Esses terraços são quase sempre dotados de telhados e não tem nenhuma utilização. Nossa

terceiro edifício localizado ao lado do bloco 2, de construção mais recente, que abriga exclusivamente as atividades

Funcionalidade

Este espaço será acessado preferencial pelo bloco 1, sem qualquer controle de entrada. Haverá a possibilidade de o acesso ser feito opcionalmente também pelo bloco 2, o

administrativas, e o galpão do almoxarifado, este com entrada pela rua dos Caetés, confrontante com o lote do bloco 2 pelas Como os dois blocos foram construídos em épocas diferentes e de forma independente, como já vimos, as ligações existentes entre ambos que possibilitará versatilidade operacional, por exemplo para entrada e saída do auditório em ocasiões especiais.
divisas de fundos. Os quatro edifícios se conectam de forma improvisada.
foram feitas de forma improvisada. No pavimento térreo, os dois halls dos blocos foram interligados por uma tímida escada, que não propicia O saguão, além de se congurar no espaço de acesso ao conjunto, será também um espaço de convivência dos usuários e contará para isso com vários lounges espalhados
A Prefeitura Municipal tem se preocupado em revitalizar o centro da cidade como um todo, região que sofreu um processo de fato uma integração entre eles. Em alguns pavimentos, improvisadas e precárias passarelas foram feitas, uma ligando o bloco 1 e bloco 2 por vários pontos, mobiliados e equipados com tomadas para interligação de aparelhos eletrônicos. Temos ainda a própria arquibancada, pensada especicamente para esta
histórico de transformação com o deslocamento para outras regiões da cidade das grandes lojas e dos serviços, como na área de restaurante, outra ligando bloco 2 ao edifício administrativo. Ambas terão que ser suprimidas.
nalidade. As portas de acesso ao ambiente externo serão do tipo automática. Voltados para esse espaço encontram-se as áreas da instituição responsáveis pela recepção e
consultórios, escritórios e as empresas de modo geral. Alguns prédios comerciais na região estão sendo revitalizados, Os muitos terraços existentes, originados no partido escalonado dos blocos, não são utilizados, estando quase todos com telhados. O bloco 2
primeiro atendimento aos usuários, como informações e inscrição nos cursos. Localiza-se neste espaço também a biblioteca e o teatro/auditório.
transformados em edifícios residenciais. Esse tipo de atitude é importante para manter o movimento de pessoas durante todo possuía originalmente um pavimento térreo amplo e com pé-direito duplo, que se constituía no hall de acesso deste edifício. Este espaço foi
Todo este espaço se integrará de forma contínua e uida ao pátio interno, localizado nos fundos do terreno, estendendo ao pátio o espaço de convivência. Essa ligação
dia, proporcionado mais vida e segurança à área.
em parte perdido em uma das muitas reformas a que o edifício foi submetido, com a construção de um pavimento intermediário, obra acontecerá de duas formas: pela circulação criada contigua ao foyer do teatro e pela segunda arquibancada, esta começando no pavimento mais elevado no saguão até atingir

O Edifício
Lado a lado dois edifícios se esforçam em parecer irmãos. Isso é o que vemos e esse é o resultado de uma intervenção realizada
no nal dos anos 1970, quando se construiu o irmão mais alto e se interveio no irmão menor – originalmente um edifício com

determinante para o estado de confusão em que se encontra o espaço atualmente e para a perda do caráter institucional do edifício.

acessados pelas circulações de uso coletivo, possibilitando nesses casos, o uso por toda a população do conjunto.
Dessa forma, os terraços se constituirão em espaços de lazer e descompressão dos usuários em suas tarefas cotidianas. Alguns desses terraços serão interligados, podendo, por
exemplo passar do terraço 2 para o terraço 3, sem ter que usar o espaço interno.
Estes terraços serão equipados com mobiliário tipo arquibancadas, jardineira e bancos, de forma a melhor atender aos usuários.
O terraço 1, localizado no teto do bloco 1, poderá ser alcançado pelos novos elevadores que substituirão os antigos e, sendo o ponto mais alto do conjunto, será um mirante com
vista de 360 graus. Terá ainda uma passarela circular, que avança sobre o edifício 2, que o usuário poderá percorrer e desfrutar de forma mais intensa da vista do entorno. Este
terraço, por essas características, poderá ser utilizado para eventos. Parte desses terraços serão destinados à instalação de equipamentos com aparelhos de ar-condicionado e
outros que se façam necessários.

o nível do pátio. Ali a arquibancada se estenderá em torno de um anteatro, local destinado a eventos culturais ou simplesmente de integração, descanso e contemplação.
O piso do pátio será aterrado até o nível das áreas contiguas, eliminando assim com a necessidade de rampas e escadas para seu acesso. Grande parte do pátio será

Circulações Verticais

proposta consiste em abrir esses espaços para os compartimentos a eles contíguos, possibilitando seu uso por parte dos usuários dessas salas. Alguns terraços poderão ser

gramada e ajardinada, trazendo um pouco da natureza para o conjunto e atendendo ao requisito de permeabilidade do solo. Nessa área teremos ainda o espaço destinado à

Condicionamento Térmico

Estamos propondo que o condicionamento térmico do saguão principal seja feito de forma natural, com o aproveitamento das condições propicias para essa prática existentes no
O bloco 2 possui um elevador e dois conjuntos de escadas. O elevador é insuciente para o atendimento da população. As escadas, devido as instalação de botijões de gás e um cômodo para abrigo de equipamentos de jardinagem. O espaço dos botijões de gás será feito em caráter provisório uma vez que, quando a
icônicos elementos da arquitetura dos anos 1950 – com o intuito de integrá-los visualmente, dotando-o com os mesmos
local. Como vimos, o local se congura, no sentido longitudinal do terreno, em um espaço contínuo que liga a rua ao pátio interno. Além disso, temos alguns poços internos de
muitas reformas a que o edifício foi submetido, sofreram modicações em seus trajetos, o que acabou por torná-los confusos e sem lógica rede de gás canalizado chegar ao local, o espaço poderá ser demolido ou ter outro uso. Para tanto será importante prever no projeto de instalações a canalização do interior
elementos verticais, utilizados no novo edifício. Esse era o espírito que regia as intervenções de integração arquitetônica
ventilação, que ligam esse espaço ao ambiente externo, no sentido vertical da edicação. Essas condições, acrescidas de dispositivos e esquadrias com desenhos especícos,
aparente. Além, disso, são escadas abertas que não atendem à legislação de combate a incêndio.
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naquele tempo. Mais recentemente, um terceiro edifício da mesma instituição juntou-se ao conjunto, sem intenções aparentes
conforma situação propicia para captar o ar vindo da rua, fazê-lo circular pelo ambiente e expulsá-lo pelo pátio interno.
O edifício 1 possui um conjunto de elevadores e escada organizado de forma racional. Os elevadores, no entanto, são pequenos, o que os Todos esses ambientes serão de livre acesso à população, inclusive o restaurante aberto ao público, que se localiza no 3º pavimento e para seu acesso os usuários contam
de se integrar ao conjunto original.
Também na biblioteca o condicionamento térmico poderá ser feito de forma natural, uma vez que possui as mesmas condições do saguão principal, de ventilação cruzada, podendo
tornam
insucientes
para
o
atendimento
da
população.
A
escada
é
aberta,
o
que
não
atende
a
legislação
de
combate
a
Incêndio.
com elevadores e escadas privativos. Localiza-se também nesse pavimento as áreas de ensino gastronômico e suas áreas de apoio.
Setenta anos depois de construído o primeiro edifício, o SENAC lança um concurso de projetos de arquitetura com a intenção de
contar ainda com dispositivo que acrescenta ao conjunto o “efeito chaminé”.
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As demais áreas do SENAC, localizadas nos pavimentos acima do 3º pavimento, são de acesso restrito e podem ser acessadas pelas duas colunas de circulação vertical, que Os demais espaços contarão com a possibilidade condicionamento articial por aparelhos de ar refrigerado. Por se tratar de edifícios existentes, com pés direito relativamente
fazer retrot nos blocos 1 e 2 e integrá-los de fato, uma vez que a intervenção dos anos 1970 não considerou esse aspecto. Os
serão dotadas, no saguão principal, de controle de acesso por catracas eletrônicas.
dois edifícios funcionam de forma integrada, porém de maneira pouco eciente uma vez que existe entre eles apenas tímida nova conguração.
baixos, e com a impossibilidade de instalação de um sistema geral centralizado, cada bloco ou espaço de maior porte, será objeto de estudo especíco. No edifício 1, o
ligação no nível térreo feita por uma escada, e improvisadas ligações de alguns pavimentos feitas por precárias passarelas. Os
pisos dos pavimentos dos dois edifícios são totalmente descoincidentes, situação que denota a intenção de não realizar a

Esquadrias

O restaurante aberto ao público, bem como todas as demais estruturas ligadas área se gastronomia, estarão localizados no 1º pavimento, ocupando todo o espaço dos dois

condicionamento poderá ser feito por aparelhos tipo split, com o dispositivo evaporador sendo instalado nas fachadas frontais e de fundos, de forma camuada, como mostra a

edifícios, que foram integrados e parte do 2º pavimento do bloco 2.

ilustração. No prédio antigo, o condicionamento poderá ser feito também por aparelhos do tipo split, ou pequenas unidades centrais divididas por setor, com os aparelhos

integração quando da construção do edifício dos anos 1970 (denominado no concurso como bloco 1) e reforma do edifício dos As esquadrias são de pers de aço, originais da época da construção dos edifícios, mescladas com outras instaladas para atender as muitas
anos 1950 (denominado pelo concurso como bloco 2).

reformas. Essas esquadrias, além de já se encontrarem com suas vidas uteis vencidas, não atendem a questão de estanqueidade sonora

localizados nos terraços.

Teatro

Os três edifícios do conjunto SENAC foram construídos sem afastamento laterais (seguindo a legislação vigente na área central solicitada no edital.
O estúdio de gravação, que compartilha atualmente espaço com o auditório, será transferido. Essa medida possibilitará expandir o auditório, aumentando sua capacidade para
da cidade), constituindo-se, portanto, em “edifícios de fachada única”. No entanto, pelo fato de cada um desses edifícios terem Complementando as esquadrias, existe nas fachadas dos dois edifícios elementos verticais de concreto com objetivo de regulação solar. 210 espectadores. Para tal, criou-se um setor extra de plateia, localizada lateralmente à plateia principal. As instalações de apoio serão remanejadas, com os camarins sendo
sido construídos com afastamentos frontais de distâncias diferentes, e terem alturas diferentes, o conjunto conforma uma Esses elementos fazem parte do projeto original do bloco 1 e foram estendidos ao bloco 2, na sua reforma, na mesma ocasião. Na fachada dos
transferidos para fora do espaço do teatro, local próximo ao saguão principal. Os camarins estarão ligados ao palco por circulação localizada atrás da caixa de escadas do
volumetria – acidental, é verdade – mas que pode ser explorada de forma a dotar o conjunto de uma volumetria organizada. O fundos do bloco 1 os mesmos elementos são utilizados, mas nessa são menos ecientes. As fachadas do bloco 2 voltadas para os fundos do
bloco 2. O acesso dos artistas e palestrantes será feito, portanto pelo saguão principal, proporcionando mais privacidade e conforto a esses.
terceiro edifício, mesmo estando fora do escopo do concurso, com seu afastamento frontal de 4 m, permite a exposição de parte conjunto não tem qualquer elemento regulador de insolação.
da lateral do bloco 2 de forma a criar outra fachada para o este bloco.

A Biblioteca

O bloco 2, o mais antigo, devido as várias reformas a que foi submetido, tornou-se um espaço confuso, tanto na sua

A questão é complexa. Envolve edifícios existentes, construídos em épocas diferentes, que já foram submetidos a reformas ao longo dos anos. Um dos edifícios, o bloco 2, nada

Os Pavimentos

mantém de sua conguração original; outro, bloco 1, encontra-se integro e traz em sua fachada as características de sua época. Arcos que, segundo o descritivo fornecido

Vale um esclarecimento: estamos mantendo nesse memorial e nos desenhos, a mesma nomenclatura constante no levantamento fornecido pela organização do concurso.

pelo concurso, evocam as arcadas do edifício do Itamaraty em Brasília. A nós parecem mais se inspirar no Barroco de Minas Gerais, mais especicamente nas vergas das

Os pavimentos 1º ao 6º, como vimos, terão as plantas dos dois blocos integradas, perfazendo uma planta única acessada por duas colunas de elevadores e escada. O 6º pavimento

intervenção radical para atender às demandas do concurso.

janelas em arco abatido. Em Minas Gerais, mais especicamente em Belo Horizonte, por essa época, anos 70, uma revisitação ao Colonial vigorou e são muitos os exemplos

tem a particularidade de ter na parte correspondente ao bloco 2, um terraço que passará a ter uso de lazer a todo o conjunto.

Já o bloco 1, de construção mais recente, tem uma estrutura arquitetônica clara e lógica, e sofreu poucas modicações. No

vistos ainda hoje, principalmente na arquitetura residencial de prédios e casas. E, quem sabe, Oscar Niemayer não tenha se inspirado – com menos obviedade – no nosso

Os andares do 7º ao 10º são pavimentos do bloco 1 e são atendidos por sua coluna de elevadores e escada originais. O 10º pavimento está localizado o terraço, que passará a ter

entanto conta com apenas dois elevadores de pequeno porte, insucientes para atender a toda população. A escada é aberta não

colonial quando fez os belos arcos do Itamaraty.

coletivo. O local possibilita ao usuário uma vista de 360 graus do centro e adjacências e que poderá ainda ser utilizado para eventos. Congurando-se assim em mais um ponto de

atendendo as normas atuais de combate a incêndio. Possui em cada pavimento, voltado para o hall de elevadores, sanitários

Em nenhum momento consideramos a possibilidade de eliminar esses arcos. Achamos importante mantê-los como documento de uma época, fazendo, porém, interferências

contato do edifício com a cidade.

masculinos e femininos que não estão adaptados às normas de acessibilidade, tendo até um degrau para seu acesso.

com a inclusão de novos elementos que se façam necessários. Como o arco e seus umbrais de concreto se limitam à fachada frontal e de fundos, não cobrindo as fachadas

O 3º pavimento, será destinado aos espaços do restaurante aberto ao público e às atividades de ensino de ensino gastronômico e às áreas de apoio. Complementará o espaço

funcionalidade horizontal quanto na vertical. Horizontalmente é um espaço fragmentado, de difícil leitura para o usuário. Possui
apenas um elevador e dois conjuntos de escadas, que são descontínuas e fora das normas atuais de segurança. Isso torna o
bloco 2 complexo para a circulação dos usuários, inseguro e desconfortável. Devido a essa situação, o bloco 2 exige uma

A biblioteca, mesmo constituindo-se em um espaço próprio e fechado, dada as características conceituais que as bibliotecas adquiriram mais modernamente, como abrigo do ócio
criativo e local de atividades de exploração, e criação e dada ainda à sua posição contigua ao saguão, suas atividades poderão se estender para esse espaço e até pela
arquibancada e ao anteatro do pátio externo. Devido à necessidade de expansão de sua área, um espaço localizado no pavimento do subsolo foi anexado ao conjunto, sendo
interligado por escada localizada no vazio que ocupa os pavimentos.

Tratamento Volumétrico

cegas laterais, estamos propondo o revestimento do conjunto – arcos, umbrais e fachadas laterais – com reboco congurando-os em bloco único. Além disso, a fachada
lateral voltada para o bloco 2, ganhará elementos – mirante, janelas-balcão, Bloco Amarelo – que a fazem deixar sua condição de fachada secundária.
Na base desse bloco, foram eliminados todos os elementos que poderiam de alguma forma obstruir a relação interior-exterior; foi proposta uma arquibancada, uma escultura
e nova marquise
O bloco 2 teve sua condição original restituída em parte com a retirada dos brises verticais, com o retorno do hall de entrada à sua condição original de pé-direito duplo e
com a presença de três pilares de secção circular. A conguração nal, é de dois blocos maciços laterais que com a ajuda dos pilares sustentam o conjunto. O miolo de vidro
deixa transparecer o hall interno. Os dois volumes laterais serão revestidos com cerâmica 5,5cm x 24cm na cor cinza. Esse revestimento se estende ao interior do edifício,
conformando os volumes dos blocos, e à base do bloco 1. Ambos os blocos têm como proteção solar e elemento de união, uma pele de chapa perfurada.

gastronômico três salas de cozinha didática que se localizarão no 2º pavimento. O 1º pavimento, além de possuir as duas colunas de circulação vertical que atendem ao conjunto,
possuirá uma coluna exclusiva, com dois elevadores e escada, para atendimentos dos clientes. Possuirá também um monta-carga de uso exclusivo da cozinha, que fará a ligação
desse pavimento com a garagem, onde se localiza o CETAGH.
Como esse pavimento atende tanto a usuários do restaurante (público externo) como os alunos e funcionários, previu-se uma setorização clara dos espaços de forma a que o
público externo não tenha acesso à setores restritos. Os elevadores do bloco 1 poderão operacionalmente não parar nesse pavimento, de forma a que estranhos não acessem por
ele as áreas restritas de outros pavimentos.
Nos demais pavimentos estarão localizados os demais setores didáticos da instituição, salas de aulas de uso geral e a área administrativa.
O anexo localizado, junto ao pátio, com dois pavimentos, abrigará as áreas destinadas aos funcionários como, vestiários e refeitórios, e o almoxarifado. Possuirá também um
terraço para lazer e descanso dos funcionários.

Nos fundos do conjunto, a fachada do bloco 1 terá o mesmo tratamento de sua fachada frontal. O volume do bloco 2, de conformação mais complexa, também receberá janelasbalcão, em suas fachadas cegas, além de ter presente com mais ênfase a estrutura do Bloco Amarelo. O volume do bloco anexo é de conguração simples, dando continuidade
ao volume do bloco 2.

O Bloco Amarelo
O Bloco Amarelo foi pensado um grande corpo arquitetônico, que estruturará visual e funcionalmente o conjunto, integrando os blocos 1 e 2, o bloco de apoio e o pátio externo.
Se constituirá das caixas de circulação vertical dos dois blocos, acrescido de pórticos que atravessam os terraços, dividindo-os – criando assim ambientes de diferentes
características propícios a diversos usos –, atravessará verticalmente a parte de fundos do bloco 2, integrando-se ao bloco de apoio e ao pátio. Os blocos de circulação
vertical, serão também locais de instalação dos reservatórios de água de consumo e de reserva de combate ao incêndio e de placas de aquecimento solar. A caixa de
circulação vertical do bloco 1 abrigará ainda dutos de exaustão das cozinhas. O Bloco Amarelo termina no reservatório de água de chuva, que armazenará todas as águas
captadas nos terraços e serão utilizadas para irrigação dos jardins. Essa continuidade do bloco Amarelo resolve ainda a questão das tubulações que conduzem as águas de
chuva dos terraços ao reservatório.
As partes constituintes do Bloco Amarelo serão revestidas do mesmo material com a cor que lhe dá o nome, ganhando identidade própria, que amarra os dois edifícios
unindo-os visualmente.

Sustentabilidade
Além das medidas de condicionamento térmico citadas acima, outras medidas com relação à sustentabilidade estão previstas, como:
Aumento da área gramada e ajardinada do pátio interno, que permitirá o escoamento das águas de chuva pelo solo, além propiciar mais qualidade ambiental ao local.
Criação de reservatório de águas de chuva que serão utilizadas para irrigação dos jardins.
Adoção de sistema de aquecimento solar das águas para consumo da cozinha e de outras áreas que necessitem.
Adoção nos banheiros, cozinhas e vestiários de linha de metais economizadores de água.
Utilização de linhas de luminárias e lâmpadas econômicas.
Utilização de elementos sombreadores nas fachadas, que diminuem a incidência solar no interior, aliviando os aparelhos de condicionamento térmico, quando necessários.
Utilização mínima de revestimentos de fachada, diminuindo assim a utilização de materiais de acabamento.
Utilização de aparelhos de ar-condicionado com tecnologia inverter.
Especicação, quando do projeto executivo, de tintas, vernizes, madeiras, impermeabilizantes e demais materiais de acabamentos que possam certicados de não utilização de
materiais nocivos ao meio ambiente.
Acabamentos internos com painéis de bambu e utilização de madeiras certicadas.
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