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A pré existência recebe nova laje em Steel Deck, como também recebe re-
forço metálico na parte da estrutura do telhado. As tesouras metálicas foram 
mantidas e utilizadas como referência para os demais sistemas metálicos. 
Sendo assim, o anexo da pré existência, possui sistema de treliças metáli-
cas. A ampliação dispõe de lajes planas, pilares de concreto, pilares metáli-
cos e sistema de treliças metálica

O Centro de Inovação e Economia Criativa, 
possui dois acessos: pela Rua Manuel Ribas 
e outro acessível pela praça. O acesso pela 
praça acontece por meio de um espaço inter-
mediário que articula os distintos programas 
na preexistência. Este também abriga a ex-
tensão da cantina: uma área com mesas para 
refeições, conectada com este espaço públi-
co. O pavimento superior reúne os dois es-
paços makers, e as duas salas para o em-
preendedor. Os sanitários estão localizados 
ao centro para dar prioridade da luz e venti-
lação natural para as áreas de permanência. 
Foram previstos nesta mesma estrutura,
possibilidade de crescimento destas áreas 
para o miolo da edificação (considerando a 
possibilidade de ampliação destes ecoss-
istemas de inovação).

OutOutro condicionante foi a organização das 
salas (N e S), melhor explicadas nos esque-
mas de conforto e sustentabilidade. Entre as 
salas de música e dança, foram pensados 
áreas de respiros (varandas profundas), asso-
ciadas a vegetação. Estas servem como áreas 
de ventilação durante os períodos quentes e 
para coletar energia solar térmica durante o in-
verno. Também funcionam como barreira 
acústica entre as salas. Além das qualidades 
de conforto, estes espaços também funcionam 
como área de ampliação para as salas de aula. 
No espaço residual da porção oeste do terre-
no, foi organizada a circulação vertical. Aprove-
itou-se o desnível natural do terreno para a 
criação de uma área de descompressão (per-
meável), no pavimento intermediário (pequena 
praça para os estudantes)

A edificação para a escola Municipal de Artes Eduardo Trevisan (EMAET), possui um acesso independente pela rua Dr Wauthi-
er, (pelo outro extremo da praça). As salas de teatro e circo podem ser integradas internamente. Estas, são abertas para a praça 
para funcionar como palco para apresentações de música, teatro e cinema. Esta premissa, condicionou a
 organização e funcionalidade da edificação. 
A praça foi concebida não apenas para as atividades do programa proposto, mas também como espaço para feiras (e o brique, 
tradicional deste bairro). Desta forma, foi proposto uma área sem barreiras para contemplar os múltiplos usos. Materialidades: 
o pavimento proposto para a praça foi o concreto polido com agregado em pedra grês (uma forma trazer o material dos passeios 
para uma superfície que abrigue estas distintas funções). 
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