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Corte transversal
00_ térreo

_recepção _hall de entrada _coworking aberto 

_teatro _foyer _área de descompressão / jardim 

_cantina _cozinhas didáticas 1 a 4 _vestiário 

gastronomia _CETAGH _enfermaria _vestiário 

funcionários _refeitório funcionários _camarins 

_depósitos _garagem  _manutenção

01_

_área de espera _centrais de atendimento 

_estúdio de gravação _ laboratório de fotografia 

_restaurante _bar didático _padaria restaurante 

_cozinha de produção + aquário _gard manger 

açougue _gard manger legume _closet de 

panelas _rouparia _confeitaria restaurante 

_plonge _platina

02_

_biblioteca + varanda _networking _conjunto 

espaço docente e instrutores _salas de reunião 

_copa dos funcionários _direção escolar 

_suporte ao administrativo / atendimento 

interno _financeiro _compras _departamento 

pessoal _secretaria de curso _área de espera 

_superintendência pedagógica faculdade e 

aprendizado _coord. sup técn. gastronomia _

CPA _NAPP _coord. apoio restaurante didático 

03_

_laboratórios de estética _laboratórios salão 

escola _laboratório de manicure _manip. 

material limpo _área de espera estética _área 

de espera salão _DML

04_

_laboratório de farmácia _abrigo higiênico 

saúde _ATRSS _laboratórios de saúde + 

varanda _04 salas de aula híbridas para 40 

alunos _02 salas de aula híbridas para 60 

alunos

05_

_supermercado pedagógico _laboratório de 

varejo _laboratório de confecção _laboratório 

de criação e modelagem _02 salas de aula 

híbridas para 40 alunos _DML

06_

_laboratórios de informática _ laboratórios de 

tecnologia _04 salas de aula híbridas para 40 

alunos

07_

_jardim da cobertura _pavimento livre técnico 

_02 salas de aula flexíveis

08_

04 salas de aula flexíveis

09_ 

04 salas de aula flexíveis

10_

_03 salas de aula híbridas para 60 alunos (01 

auditório) _sala  de aula flexível
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corte transversal passando pelo fosso de iluminação

SALA HÍBRIDA E FLEXÍVEL 10PAV

SALA FLEXÍVEL 9PAV

SALA FLEXÍVEL 8PAV

SALA HÍBRIDA E FLEXÍVEL 7PAV

LAB TECNOLOGIA + INFORMÁTICA 6PAV

MODA E CONFECÇÃO 5PAV

SALA HÍBRIDA E FLEXÍVEL 4PAV

ESTÉTICA 3PAV

SALA DOCENTE + SECRETARIA BIBLIOTECA APOIO ADMIN 2PAV

CENTRAL DE ATENDIMENTO ESTÚDIO RESTAURANTE + BAR 1PAV

HALL ENTRADA  TEATRO GARAGEM + CETAHG + GASTRONOMIA (FUNDO) TÉRREO

VAREJO + COMÉRCIO + SALAS

SAÚDE

SALÃO DE BELEZA
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COBERTURA LIVRE

SALA HÍBRIDA


