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Público Alvo: Crianças de Zero à três anos

Segundo o Referencial Curricular Nacional para Educação 
Infantil(volume 2 - Formação pessoal e social. Brasília: 
MEC/SEF, 1998) :

 Experimentar e utilizar os recursos de que dispõem para a satisfação de suas 
necessidades essenciais, expressando seus desejos, sentimentos, vontades e 
desagrados, e agindo com progressiva autonomia;

 Familiarizar-se com a imagem do próprio corpo, conhecendo progressivamente 
seus limites, sua unidade e as sensações que ele produz;

 Interessar-se progressivamente pelo cuidado com o próprio corpo, executando 
ações simples relacionadas à saúde e higiene;

 Brincar;

 Relacionar-se progressivamente com mais crianças, com seus professores e com 
demais profissionais da instituição, demonstrando suas necessidades e interesses



EMBASAMENTO LEGAL : 
CONSIDERAÇÕES  NO PROJETO  CRECHE

• Artigo 208 da Constituição Federal (Brasil, 1988): A educação infantil em
creches e pré-escolas passou a ser, do ponto de vista legal, um dever do
Estado e um direito da criança.

• ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069)

Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da
integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente,
abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia,
dos valores, idéias e crenças, dos espaços e objetos pessoais.

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao
pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da
cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:

V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.



Área de Estudo e Terreno - Carandiru: 
Da Casa de Detenção ao Parque da Juventude

Fonte: Site Carcecaria.org Fonte: Site Index



Terreno  do Projeto : Conexão Parque da Juventude

 Marco na área de 
estudo;

Reabilitação de uma 
área;

Atividades culturais, 
esportivas e educacionais;

 Conexão com lado 
oposto da Av. Cruzeiro do 
Sul: abaixo dos pilares da 
linha aérea de trens e a 
própria estação permite a 
resolução do problema da 
permeabilidade entre os 
dos eixos viários ;Terreno Escolhido X Metrô Carandiru (Google Maps 

2013/Arte: Gabriel Presto)



Transposição ao nível do Pedestre da
Av. Cruzeiro do Sul,conectando terreno
com Parque da Juventude.(Fonte:
Gabriel Presto,2013)

Transposição da Av. Cruzeiro do Sul via estação
de Metrô conectando terreno com Parque da
Juventude – Plataforma já existente. (Fonte:
Gabriel Presto,2013)



CORES PRIMÁRIAS : CAIXILHOS E PORTAS

 Cores puras que  não se podem 
decompor;

Mistura das três cores primárias 
resulta o preto:subtractiva de cores(é 
a inexistência de cor (preto);

 Há um paralelo com o 
desenvolvimento do universo 
infantil, pois através da interação 
com o meio físico e compreensão 
deste espaço, a criança em seu 
processo de crescimento, 
desenvolverá suas "cores 
secundárias".

Mistura de Subtractiva de cores (Olhando a 
Cor, 2013)

• Vermelho: Cor quente que mostra vitalidade energia e coragem;

• Amarelo: Cor suave e alegre que simboliza o otimismo;

• Azul: Cor fria que dá concentração e melhora a mente.
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PAVIMENTO TÉRREO
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TÉRREO : NÚCLEOS FUNCIONAIS



VISTA INTERNA PÁTIO CENTRAL: ENTRADA DE ALUNOS

Os projetos de jardim e praças públicas são bem
significativos. Eles já são feitos apenas para se olhar:
“Proibido pisar na grama”; Proibido colher flores.
Haverá algo mais convidativo para se pisar e se
sentar do que em um gramado ao sol? LIMA, M. S.
A cidade e a criança. São Paulo: Nobel, 1989, p.53.



SUBSOLO : VAGAS FUNCIONÁRIOS  E ASSITÊNCIA PARA  ALUNOS 
PORTADORES  DE DEFICIÊNCIA .
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1º PAVIMENTO 
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1º PAVIMENTO : NÚCLEOS FUNCIONAIS



VISTA DO PARQUE: RELAÇÃO COM A "RAMPA BRINQUEDO" 
E COM PROPOSTA VOLUMÉTRICA DA EDIFICAÇÃO.

É preciso, pois, deixar o espaço suficientemente
pensado para estimular a curiosidade e a
imaginação da criança, mas incompleto o bastante
para que ela se aproprie e transforme esse espaço
através da sua própria ação. LIMA, M. S. A cidade e
a criança. São Paulo: Nobel, 1989, p.72



RESERVATÓRIO E MEZANINO (BRINQUEDOTECA) 
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RESERVATÓRIO E MEZANINO (BRINQUEDOTECA) : 
NÚCLEOS FUNCIONAIS



VISTA FRONTAL x ILUMINAÇÃO ZENITAL :  COMPOSIÇÃO FACHADA  
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VISTA  POSTERIOR  x  PÁTIOS INDIVIDUAS : 
POSSIBILIDADES DE ATIVIDADES.  



CORTE EE

CORTE DD



CORTE  BB

CORTE  CC



ÁREAS DO PROJETO



• Área total construída de 2651.1 m², incluídos os pátios cobertos, no 
pavimento térreo, e a circulação em varanda no 1º pavimento, teremos 
estas duas categorias englobadas, no setor de circulação: área total de 
605.64 m².

• Área permeável, de 0.25  sendo 0.15 o mínimo exigido em legislação: 794 
m²  de área verde.



CONSIDERAÇÕES FINAIS : OBJETIVOS

• Buscar o lúdico  sem  banalizar , ou utilizar  conceito pré estabelecidos 
pelos adultos( Desenhos, grafites de personagem, e etc.);

• Fazer da arquitetura  a própria ferramenta para o lúdico, devido as suas 
ferramentas :  Volumetria, composição estética,  áreas de acesso restrito e 
controladas, distribuição do programa em prol do SER INFANTIL;

• Se colocar na relação e no conceito : Educador e educando dentro do 
Espaço construído;

• Se libertar de estigmas e se projetar  como se fosse os usuários, 
beneficiando ambos os lados: Educadores e crianças- Relação da Arquitetura 
em benefício dos mesmos;

• Liberdade criativa e artística, aliada ao funcionalismo do programa 
arquitetônico. 



O ARQUITETO VOLTA AO UNIVERSO INFANTIL... A MÁQUINA 
DO TEMPO: UM PROJETO DE CRIANÇA PARA  OUTRAS  
CRIANÇAS

Descobri, ao longo deste T.F.G que a criança
assemelha-se à uma página de papel que vai se
preenchendo, se houver a combinação entre
Espaço e Educação, não adiantando o arquiteto
querer se impor ou criar devaneios loucos, pois
precisa encarar o espaço como se ele fosse o
próprio usuário, sentir-se criança antes de
projetar, interpretando as necessidades básicas da
funcionalidade de uma instituição de ensino.Voltar
na Máquina do tempo e ser uma criança
projetando para seus coleguinhas do parquinho,
simples como um encontro de si mesmo quando
era criança e no que gostaríamos de usufruir, se
pudéssemos voltar no tempo!

Gabriel Presto
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"Não existem espaços vazios de significados...O 
espaço físico isolado do ambiente só existe na 

cabeça dos adultos para medi-lo, para vendê-lo, 
para guardá-lo.Para a criança existe espaço-

alegria, o espaço-medo, o espaço-proteção,o 
espaço-mistério,o espaço-descoberta, enfim, 

os espaços de liberdade ou de 
opressão”(LIMA,M.S. A CIDADE E 

CRIANÇA.NOBEL 1989, p.30


