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Acesso controlado apenas pela praça. Todo o complexo 
para uso exclusivo dos alunos do Centro de Inovação e 
Economia  Criativa.

insolação águas

Acesso pela rua Manuel Ribas aberto ao público, com 
conexão direta, pelas escadas, para o salão multiuso. 
Acesso pela praça controlado para alunos.

Acessos abertos para rua. Praça e edifício tombado abrigam 
evento público ou de terceiros. Acesso à escola controlado 
para alunos. Alunos conseguem acessar salão multiuso pela 
ponte sem cruzar com áreas de uso público.

Acesso público

Acesso restrito

Todo o edifício tombado e a praça abertos ao público. Acesso 
à escola controlado ou fechado. Opção de usar ou alugar a 
infraestrutura da escola, como teatro, para o evento.

Diagrama de fluxos

Cenário 1 : uso exclusivo

Cenário 2 : evento no salão multiuso Cenário 4 : grande evento

Cenário 3 : evento no térreo

Nova edificação - 
espaços moduláveis

Princípios de sustentabilidade

1. conexão da faixada ativa 
com a circulação vertical e a 
arquibancada

2. possibilidade de alteração 
de pé direito e largura das 
salas

3. usuários no espaço 
projetado

 Programa de demandas - no edifício proposto a 
entrada se faz por um átrio generoso e iluminado, com uma 
escada-tribuna que ampara o encontro e permanência, além 
de pequenos eventos da escola. Logo ao lado, facilmente 
identificável, está a recepção e área de administração, com 
vista privilegiada para a praça, escada e entrada, garantindo 
a segurança dos alunos. As salas de “performance” estão 
alinhadas e podem ser conectadas pela abertura de paredes 
móveis. Além disso, a sala de teatro pode se abrir para o 
anfiteatro da praça para apresentações ou como suporte para 
eventos. Ainda no térreo, a sala de música pode se abrir para 
a arquibancada existente - restaurada - que pode ser usada 
como área mais exclusiva dos alunos, para intervalos ou 
ensaios.
 No segundo pavimento, o corredor aberto cria o 
espaço de leitura, com vista de camarote para as salas de 
performance, e serve de área de exposição para as salas de 
artes visuais e esculturas. Por fim, esse corredor se conecta 

 Sustentabilidade - Nos recuos do terreno, os jardins 
servem de esponja para a água da chuva (praça d’água), e 
as águas coletadas e cinzas são reutilizadas para regagem 
das plantas e descarga dos sanitários. Painéis solares são 
instalados na cobertura. A luz natural reduz o consumo de 
energia e ajuda o ritmo circadiano dos usuários. Janelas 
que se abrem favorecem a ventilação natural cruzada. 
Além disso, máquinas educativas podem ser instaladas 
na praça, ensinando sobre coleta de água e separação do 
lixo - sustentabilidade visível/ativa.  Busca-se também o 
conceito de biofilia - jardim com frutas e vegetais. Por fim, 
prioriza-se, quando possível, o uso de materiais de origem 
local, reciclados, recicláveis ou de demolição. Resistentes, 
duráveis e flexíveis.

 Estrutura -  Uma estrutura modular de madeira 
é proposta. Os vão maiores, com 6 metros, são vencidos 
por vigas de madeira laminada colada (pinus autoclavado) 
com 35 cm. Paredes e portas podem ser reorganizadas e até 
pisos podem ser adicionados aos vãos livres, adaptando o 
prédio ao passar do tempo. A estrutura de madeira implica 
em uma racionalidade construtiva, através de um sistema 
pré-fabricado composto pelas peças de madeira, conexões 
metálicas e fundações de concreto, onde cada material 
desempenha sua melhor função no conjunto estrutural.

com a arquibancada e com a fachada ativa, possibilitando a 
circulação até o salão multiuso do prédio tombado.
Os Ateliês e Salas do Empreendedor têm conexão direta com 
o hall e a cantina é colocada de forma estratégica, podendo 
servir o hall e/ou a praça dependendo da forma de ocupação 
do complexo.
 No pavimento superior um grande salão multiuso é 
criado, com planta aberta que pode abrigar todo tipo de evento 
coberto. Esse salão flexível pode ser usado cotidianamente 
pela escola como área de estudos ou sala de aula, mas também 
pode ser aberto ao público ou alugado por terceiros para 
eventos, com conexão direta pela rua Manuel Ribas (a porta 
P5 pode ser fechada ou controlada para garantir separação dos 
usos).
  As treliças metálicas são restauradas para criar um 
pé-direito generoso. A antiga abertura do palco é transformada 
em janela que enquadra a praça e o novo edifício e as portas se 
conectam com a fachada ativa.


