
 O LOCAL/IMPLANTAÇÃO:

A implantação da proposta levou em consideração desde a minimização nas movimen-
tações de terra - projeto localizado na parte plana do terreno - e respeito pela vegetação 
existente à uma disposição que favorece boa ventilação e insolação, proximidade ao terreno 
comunitário - aproximação entre comunidade e escola - e minimização do impacto ambiental 
do projeto no meio inserido através da utilização de materiais locais como o barro e a pedra, 
sendo o manejo da pedra local devido o considerável afloramento rochoso.

Na implantação a natureza foi inserida como base mestra. O complexo abriga distintos 
espaços naturais que no seu desenrolar vão se conectando e costurando a edificação, criando 
identidades espaciais únicas e fuídas em cada ponto do projeto. 

O PROJETO:

 O projeto surge com a intenção de criar uma escola plural e dinâmica, as quais pa-
redes, idades e hierarquia não são limites nem limitantes. Espaço onde a natureza faz parte 
e dialoga com o que foi construído, unindo homem e meio-ambiente e, permeando todo o 
processo de vivência e aprendizagem do ser. Ora, porta-se como natureza lúdica, outrora como 
a natureza que nos concede o saber empírico.  Os espaços construídos são pensados de manei-
ra com que a liberdade de ir e vir possa ser respeitada, sendo adaptáveis, mutáveis. Um espaço 
colméia que forma uma rede dinâmica de relações e integrações, local de pausa para o tempo 
de ser, estar, sentir, imaginar e se relacionar, extensão da própria comunidade.

CONCEPÇÃO:

 A concepção de uma construção modular partiu da necessidade de replicação, reorga-
nização, ampliação e autonomia da própria comunidade. Com o crescimento exponencial pre-
visto, percebeu-se que seria fundamental uma maior independência de intervenção da própria 
comunidade na escola, daí, a proposição de um sistema modular que se utiliza de materiais 
naturais - madeira e adobe -  facilitando a fabricação e intervenção dos mesmos. Aliando a 
demanda de uma construção modular às reflexões críticas físico-espaciais dos projetos escolares 
replicados pelo mundo, viu-se como solução a utilização de um polígono hexagonal, pois sua 
forma concêntrica facilita as relações espaciais quebrando barreiras formadas pelas comuns 
disposições de “frente e fundo”. Além disso, seu número de faces gera diferentes possibilida-
des de encaixe, criando variedades espaciais conforme as necessidades e vontades. Pensando 
nas múltiplas demandas, o projeto foi concebido de maneira a gerar um sistema de colméia, 
que faz conexão tanto entre células, quanto entre espaços internos e externos através de seus 
sistemas de aberturas. O presente projeto se apresenta de forma a buscar uma união entre o 
contemporâneo e o local. Ao mesmo tempo a arquitetura presente fala da modernidade, evoca 
as tradições do campo com o uso de materiais locais na sua construção. 

O fio de água que percorre todo o 
coração do complexo escolar simboliza 
o ciclo das águas. Aqui, a água trazi-
da do rio percorre seu curso, gerando 
vida e trazendo alegrias até alcançar 
o sistema de wetlands e ser devolvida 
novamente aos rios.

A vegetação, aparece como coadju-
vante no desenvolvimento das ambien-
cias do programa, simbolizando o na-
tural, o campo, não apenas como lugar 
de trabalho, mas também um espaço 
lúdico, de aprendizagem e de lazer. 

AGROFLORESTA

ÁREA DESCOBERTA DEDICADA 
ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS E 
GRUPAIS

ÁREA COBERTA DEDICADA ÀS 
ATIVIDADES ESPORTIVAS E 
GRUPAIS

ZONA DE SOMBRITE ANFI-TEATRO

PARQUE LÚDICO

PRAÇA

COBERTURA CENTRAL 
DE LIGAÇÃO

FIO DE ÁGUA POMAR

WETLAND

HORTA SENSORIAL

ESQUEMA DE ENCAIXE DE MÓDULOS/EXEMPLO ESPACIAL DOS AMBIENTES

Eixo estrutural

4,2m

4,2m

r = 2,2m2

Módulo de construção
Área = 41,4m2

A = 13,8m2
Sub módulo hexagonal

A forma hexagonal simboliza o traba-
lho comunitário na construção da escola, 
organizado e unido, tal como o trabalho 
das abelhas. Já sua modulação flexível 
retrata o sistema de colméia e também 
a liberdade do campo.
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