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Observador: Rafael F Diniz Gomes Data: 09 de outubro de 2015
PLANTA BAIXA DO PÁTIO FRONTAL E LATERAL

Horário inicial: 10h50 Horário final: 11h15

Planta esquemática de localização

LEGENDA:

Comentários:
A movimentação no pátio central acontece sempre 
no sentido de acessar os diversos ambientes da 
escola, no caso dos alunos eles se movimentam na 
maior parte das vezes correndo em direção aos 
banheiros e ao refeitório, onde se localizam os 
bebedouros. Há poucas atividades de interação no 
pátio coberto por conta da proximidade com as salas 
de aula, o que atrapalharia o desenvolvimento das 
aulas.
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Observador: Rafael F Diniz Gomes Data: 09 de outubro de 2015
PLANTA BAIXA DO PÁTIO FRONTAL E LATERAL

Horário inicial: 11h20 Horário final: 12h00

Planta esquemática de localização
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Comentários:
Os pátios frontal e lateral são utilizados como 
espaços para a realização de atividades de lazer e de 
movimentação.  As  pr inc ipa is  at iv idades  
desenvolvidas pelos alunos são:jogos com biola, 
correria, conversas, gritaria, caminhada, reuniões em 
grupos, atividades mais estáticas, como jogos com 
cartas e brinquedos no chão (carrinho e bonecos). 
Como no ambiente não há proteção contra o sol, 
muitos alunos se cansam facilmente e procuram  
constantemente por áreas mais sombreadas.
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Observador: Rafael F Diniz Gomes Data: 09 de outubro de 2015
PLANTA BAIXA DO REFEITÓRIO

Horário inicial: 09h50 Horário final: 10h45

Planta esquemática de localização

LEGENDA:

Comentários:
O espaço do refeitório cumpre duas funções na 
escola: o principal que é servir como local onde as 
refeições acontecem e também serve como uma 
espécie de pátio coberto. O recreio é dividido por 
turmas e ele começa com as refeições e logo em 
seguida os alunos começam a brincar, correr, jogar 
bolinhas de gude, conversar, e essas atividades se 
espalham ao redor do refeitório. Os alunos gostam 
de correr por debaixo da escada em direção aos 
bebedouros.







LEGENDA:

ESCOLAS;

IGREJAS;

COMÉRCIO;

SERVIÇOS;

TEATRO E CULTURA;

CLUBES E QUADRAS;

FARMÁCIA

HOSPITAL OU POSTO DE
SAÚDE;

POSTO DE GASOLINA;

$ BANCO;

CORREIOS;

LAZER.
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01 - ACESSO ESCOLA;
02 - DIRETORIA;
03 - HALL E CIRC. VERTICAL;
04 - PÁTIO CENTRAL COBERTO;
05 - SALA DE LEITURA;
06 - SALA DOS PROFESSORES;
07 - SALA DOS PROFESSORES;
08 - BANHEIRO PROFESSORES;
09 - AUDITÓRIO;
10 - LABORATÓRIO INFORMÁTICA;

11 - REFEITÓRIO;
12 - BANHEIRO MASCULINO;
13 - BANHEIRO FEMININO;
14 - DEPÓSITO;
15 - COPA;
16 - COZINHA;
17 - W.C. FUNCIONÁRIOS;
18 - DESPENSA;
19 - DEPÓSITO;
20 - DEPÓSITO;

21 - QUADRA;
22 - PÁTIO LATERAL;
23 - ACESSO SERVIÇO;
24 - CIRCULAÇÃO;
25 - SALA DE AULA 1;
26 - DEPÓSITO;
27 - SALA DE AULA 2;
28 - SALA DE AULA 3;
29 - SALA DE AULA 4;
30 - DEPÓSITO;

31 - SALA DE AULA 5;
32 - LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS;
33 - SALA DE AULA 6;
34 - SALA DE AULA 7;
35 - BANHEIRO MASCULINO;
36 - BANHEIRO FEMININO;
37 - SALA DE AULA 8;
38 - SALA DE AULA 9;

Planta baixa do pavimento térreo Planta baixa do segundo pavimento

ANÁLISE WALKTRHOUGH - NUMERAÇÃO DOS AMBIENTES
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Planta baixa do pavimento térreo

ANÁLISE WALKTRHOUGH - NUMERAÇÃO DOS AMBIENTES

01 - ACESSO ESCOLA;
02 - DIRETORIA;
03 - HALL E CIRC. VERTICAL;
04 - PÁTIO CENTRAL COBERTO;
05 - SALA DE LEITURA;
06 - SALA DOS PROFESSORES;
07 - SALA DOS PROFESSORES;
08 - BANHEIRO PROFESSORES;
09 - AUDITÓRIO;
10 - LABORATÓRIO INFORMÁTICA;

LEGENDA:

11 - REFEITÓRIO;
12 - BANHEIRO MASCULINO;
13 - BANHEIRO FEMININO;
14 - DEPÓSITO;
15 - COPA;
16 - COZINHA;
17 - W.C. FUNCIONÁRIOS;
18 - DESPENSA;
19 - DEPÓSITO;

20 - DEPÓSITO;
21 - QUADRA;
22 - PÁTIO LATERAL;
23 - ACESSO SERVIÇO;
24 - CIRCULAÇÃO;
25 - SALA DE AULA 1;
26 - DEPÓSITO;
27 - SALA DE AULA 2;
28 - SALA DE AULA 3;
29 - SALA DE AULA 4;
30 - DEPÓSITO;
31 - SALA DE AULA 5;
32 - LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS;
33 - SALA DE AULA 6;
34 - SALA DE AULA 7;
35 - BANHEIRO MASCULINO;
36 - BANHEIRO FEMININO;
37 - SALA DE AULA 8;
38 - SALA DE AULA 9;

SETORIZAÇÃO DOS AMBIENTES:

CONJUNTO PEDAGÓGICO; CONJUNTO ADMINISTRATIVO

CONJUNTO DE SERVIÇOS.

CONJUNTO DE VIVÊNCIA E 
ASSISTÊNCIA; 

ESCOLA MUNICIPAL JOSUÉ DE SOUSA MONTELLO.
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Planta baixa do segundo pavimento
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Observador: Rafael F Diniz Gomes Data: 23 de outubro de 2015
PLANTA BAIXA DO PÁTIO CENTRAL COBERTO

Horário inicial: 10h00 Horário final: 10h15

Planta esquemática de localização

LEGENDA:

Comentários:
O pátio central coberto é o local onde os alunos usam 
para atividades mais estáticas no horário do 
intervalo. Muitos alunos se dirigem aos bancos ou 
para conversarem em grupos, ou se isolarem, 
ouvindo músicas. Não há muita movimentação 
dinâmica (correria) no ambiente, além da 
aglomeração na porta do refeitório. Os fluxos no 
pátio acontecem em direção aos bancos, ao 
refeitório, as diversas salas e à quadra.
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MAPA COMPORTAMENTAL - ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE MACAHUBAS
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Observador: Rafael F Diniz Gomes Data: 23 de outubro de 2015
PLANTA BAIXA DO PÁTIO FRONTAL E LATERAL

Horário inicial: 10h15 Horário final: 10h30

Planta esquemática de localização

LEGENDA:

Comentários:
O pátio lateral parece ser o ambiente preferido das 
meninas. Na maior parte das vezes ele é utilizado por 
elas, como se procurassem um ambiente com mais 
privacidade, par atividades com conversas e 
brincadeiras de corda. Já os meninos se dirigem em 
peso até a quadra, para atividades mais dinâmicas, 
como os jogos com bola. No geral faltam mobiliários e 
áreas verdes no pátio lateral e na quadra uma 
cobertura, que diminuiria a propagação dos ruídos.
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ANÁLISE WALKTRHOUGH - NUMERAÇÃO DOS AMBIENTES
Planta baixa do pavimento térreo

01 - ACESSO ESCOLA;
02 - HALL;
03 - SECRETARIA/ATENDIMENTO;
04 - W.C. FUNCIONÁRIOS;
05 - REPROGRAFIA;
06 - DIRETORIA;
07 - SALA DE SUPERVISÃO;
08 - CIRCULAÇÃO;
09 - SALA DE AULA 1;
10 - SALA DE AULA 2;
11 - DEPÓSTIO COMLURB 1;
12 - DEPÓSITO COMLURB 2;

LEGENDA:
13 - BANHEIRO;
14 - CLASSE ESPECIAL;
15 - SALA DE AULA 3;
16 - SALA DE AULA 4;
17 - EDUCAÇÃO INFANTIL I;
18 - BANHEIRO INFANTIL 1;
19 - BANHEIRO INFANTIL 2;
20 - EDUCAÇÃO INFANTIL II;
21 - EDUCAÇÃO INFANTIL III;
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL IV;
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL V;
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL VI;

25 - BANHEIRO FEMININO;
26 - BANHEIRO MASCULINO;
27 - PÁTIO COBERTO;
28 - QUADRA;
29 - REFEITÓRIO;
30 - COZINHA;
31 - DESPENSA;
32 - W.C. FUNCIONÁRIOS;
33 - DEPÓSITO APA;
34 - BRINQUEDOTECA;
35 - CASA DO CASEIRO;
36 - PÁTIOS LATERAIS;

37 - ACESSO ALUNOS;
38 - HALL SEGUNDO PAVIMENTO;
39 - SALA DOS PROFESSORES;
40 - W.C. PROFESSORES;
41 - ARQUIVO MORTO;
42 - CIRCULAÇÃO;
43 - LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA;
44 - SALA DE AULA 5;
45 - SALA DE REFORÇO ESCOLAR;
46 - SALA DE AULA 6;
47 - SALA DE AULA 7;
48 - BANHEIRO FEMININO;

49 - BANHEIRO MASCULINO;
50 - SALA DE LEITURA;
51 - AUDITÓRIO;
52 - CIRCULAÇÃO.
53 - SALA DE AULA 8;
54 - SALA DE AULA 9;
55 - SALA DE AULA 10;
56 - DEPÓSITO;
57 - DEPÓSITO;
58 - SALA DE AULA 11;
59 - SALA DE AULA 12;
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ANÁLISE WALKTRHOUGH - NUMERAÇÃO DOS AMBIENTES
Planta baixa do pavimento térreo

Planta baixa do pavimento térreo
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ANÁLISE WALKTRHOUGH - NUMERAÇÃO DOS AMBIENTES
Planta baixa do pavimento térreo

01 - ACESSO ESCOLA;
02 - HALL;
03 - SECRETARIA/ATENDIMENTO;
04 - W.C. FUNCIONÁRIOS;
05 - REPROGRAFIA;
06 - DIRETORIA;
07 - SALA DE SUPERVISÃO;
08 - CIRCULAÇÃO;
09 - SALA DE AULA 1;
10 - SALA DE AULA 2;
11 - DEPÓSTIO COMLURB 1;
12 - DEPÓSITO COMLURB 2;

LEGENDA:
13 - BANHEIRO;
14 - CLASSE ESPECIAL;
15 - SALA DE AULA 3;
16 - SALA DE AULA 4;
17 - EDUCAÇÃO INFANTIL I;
18 - BANHEIRO INFANTIL 1;
19 - BANHEIRO INFANTIL 2;
20 - EDUCAÇÃO INFANTIL II;
21 - EDUCAÇÃO INFANTIL III;
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL IV;
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL V;
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL VI;

25 - BANHEIRO FEMININO;
26 - BANHEIRO MASCULINO;
27 - PÁTIO COBERTO;
28 - QUADRA;
29 - REFEITÓRIO;
30 - COZINHA;
31 - DESPENSA;
32 - W.C. FUNCIONÁRIOS;
33 - DEPÓSITO APA;
34 - BRINQUEDOTECA;
35 - CASA DO CASEIRO;
36 - PÁTIOS LATERAIS;

37 - ACESSO ALUNOS;
38 - HALL SEGUNDO PAVIMENTO;
39 - SALA DOS PROFESSORES;
40 - W.C. PROFESSORES;
41 - ARQUIVO MORTO;
42 - CIRCULAÇÃO;
43 - LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA;
44 - SALA DE AULA 5;
45 - SALA DE REFORÇO ESCOLAR;
46 - SALA DE AULA 6;
47 - SALA DE AULA 7;
48 - BANHEIRO FEMININO;

49 - BANHEIRO MASCULINO;
50 - SALA DE LEITURA;
51 - AUDITÓRIO;
52 - CIRCULAÇÃO.
53 - SALA DE AULA 8;
54 - SALA DE AULA 9;
55 - SALA DE AULA 10;
56 - DEPÓSITO;
57 - DEPÓSITO;
58 - SALA DE AULA 11;
59 - SALA DE AULA 12;
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ANÁLISE WALKTRHOUGH - NUMERAÇÃO DOS AMBIENTES
Planta baixa do pavimento térreo

Planta baixa do pavimento térreo

SETORIZAÇÃO DOS AMBIENTES:

CONJUNTO PEDAGÓGICO;
CONJUNTO DE VIVÊNCIA E 

CONJUNTO ADMINISTRATIVO E

CONJUNTO DE SERVIÇOS.

ASSISTÊNCIA; 

DE APOIO PEDAGÓGICO; 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA - PROARQ

MAPA COMPORTAMENTAL - ESCOLA MUNICIPAL SARMIENTO
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Observador: Rafael F Diniz Gomes Data: 22 de outubro de 2015
PLANTA BAIXA DO PÁTIO COBERTO

Horário inicial: 14h25 Horário final: 16h05

Planta esquemática de localização

LEGENDA:

Comentários:
O pátio coberto é um espaço bastante amplo e 
plano, o que incentiva a movimentação dos 
alunos pelo ambiente. As principais atividades 
desenvolvidas são: correria e agitação 
intercalados de momentos de descanso, 
brincadeiras com bola, brigas, gritaria, jogos na 
mesa de pingue pongue, entre outras atividades. 
As meninas são mais estáticas que os meninos, 
sempre procurando espaços para sentarem e 
conversarem, o meninos são mais agitados, 
correndo ao redor do pátio, jogando bola, 
brincando de empurra-empuraa, entre outras 
atividades.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA - PROARQ

MAPA COMPORTAMENTAL - ESCOLA MUNICIPAL SARMIENTO
Observador: Rafael F Diniz Gomes Data: 16 de outubro de 2015
PLANTA BAIXA DA QUADRA

Horário inicial: 10h15 Horário final: 11h00

Planta esquemática de localização

LEGENDA:

Comentários:
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Menina
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*
Inspetor
Gestores ou diretores
Barulho

x x x

Interação

Brigas
Movimento
Correria

Atividades estáticas
Atividades dinâmicas
Aplicação de atividades

0 1 2 3 4 5

Na verdade o espaço de lazer da escola se estende 
também para uma quadra (é um espaço 
descoberto com uma marcação de quadra no 
piso, onde as crianças possuem maior liberdade 
de movimento e onde eles praticam esportes mais 
coordenados (futebol na maior parte das vezes). A 
quadra é um ambiente mais utilizado pelos 
meninos, que é o espaço preferido deles, depois 
das mesas de pingue pongue. Há muito barulho 
nos momentos de utilização dos pátios, gerando 
bastante ruído para as salas de aula e outros 
ambientes com interface direta a eles.



APO - ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE MACAHUBAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Pátio frontal Número: 01

Área: 310,00 m² Ocupantes presentes/C : 27/todos os alunosapacidadePé-direito: --

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: educação física, espera e lazer

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 19 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
Piso - revestimento em cimentado na cor cinza;
Parede -  paredes com muros e portões em gradis

Comentários:
O pátio frontal descoberto é um espaço de transição 
entre a rua e a escola, separados por um muro baixo 
com gradis e os portões de acesso, também em 
gradis. Por conta dessa característica, é muito fácil 
se ter uma boa visão e apreensão do edifício da 
escola pelo lado de fora, bem como visualizar as 
atividades realizadas tanto no ambiente como no 
pátio central coberto. 

No pátio frontal é possível compreender a 
organização da fachada da escola, totalmente 
simétrica, bastante horizontal, subdividida em três 
corpos (dois laterais contendo as salas de aula, e um 
corpo central mais elevado, de acesso ao pátio 
central bem demarcado com as escadas localizadas 
no centro do corpo edificado). No geral o edifício 
possui uma boa aparência, um bom estado de 
conservação.

Ainda do lado de fora, no pátio podemos perceber a 
presença de uma base em concreto com três 
mastros para as bandeiras, porém sem elas. Há dois 
canteiros nas extremidades do ambiente, um com 
uma árvore e outro com apenas um arbusto. Não há 
mobiliários como bancos e lixeiras por exemplo, e 
nem espaços cobertos, como proteção ao sol e a 
chuva.

Mobiliário: 
Base em concreto com três 
mastros para as bandeiras da 
escola, canteiros, servindo 
como bancos.

Iluminação Artificial:
2 Lustres nos gradis da escada 
de acesso, e i luminação 
pública.

Hora inicial: 11h40 Hora final: 12h30



APO - ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE MACAHUBAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Pátio frontal Número: 01

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 19 de Outubro de 2015

Hora inicial: 11h40 Hora final: 12h30

01 - Pátio frontal descoberto - espaço de transição entre a rua 
e a escola, utilizado como lazer, espera e educação física.

04 - O muro com os gradis permitem uma boa 
comunicaçãointerior/exterior.

05 - Base em concreto com os mastros das bandeiras e 
mais ao fundo um canteiro com árvore (sombreamento).

03 - Visão geral do pátio frontal - local onde as crianças 
brincam, correm e também esperam a hora da saída.

02 - Fachada principal da escola - o acesso principal é 
bem demarcado com a escada localizada no centro.



APO - ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE MACAHUBAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Pátio central Número: 02

Área: 114,98 m² Ocupantes presentes/C : 00/todos os alunos apacidadePé-direito: variável

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: circulação

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 07 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
Piso - revestimento em cerâmica original;
Parede -  revestimento em pintura na cor bege, 
portas e janelas em madeira com pintura marrom, 
com cortinas e grades (interior).
Teto - Telhado com telhas de fibrocimento e caibros 
em madeira.

Comentários:
O pátio central coberto é o primeiro ambiente que 
acessamos quando entramos na escola. Dele é 
possível perceber como os ambientes se organizam 
e por ele temos o acesso a eles (salas de aula nas 
laterais, a sala de leitura, a diretoria e os sanitários 
ao fundo). Seguindo pelo eixo central do pátio, 
temos o acesso ao refeitório e demais ambientes 
localizados no subsolo, por meio de uma outra 
escada, também aos fundos.

O pátio é bastante amplo, com pé-direito alto e 
poucos mobiliários, apenas duas lixeiras e mesas 
onde os inspetores se localizam. Já nas paredes, ao 
lado do acesso às salas de aula há diversos murais 
com trabalhos expostos, e cada mural apresenta as 
atividades que são desenvolvidas por cada turma, 
ao lado de suas respectivas salas. Por ser um 
ambiente diretamente localizado ao lado das salas, 
o grande espaço acaba se limitando a funcionar 
como circulação, com as atividades recreativas 
acontecendo nos pátios laterais e no refeitório. As 
principais festividades da escola acontecem neste 
espaço.

Mobiliário:
Mesas, cadeiras, gaveteiros, lixeiras, 
murais, extintores na parede, placa 
da prefeitura com informações 
sobre a reforma da escola e quadro 
com os indicadores escolares (Ideb e 
Iderio). 

Iluminação Artificial:
3 Lustres pendurados no telhado.

Hora inicial: 12h05 Hora final: 12h28



APO - ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE MACAHUBAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Pátio central Número: 02

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 07 de Outubro de 2015

Hora inicial: 12h05 Hora final: 12h28

01 - Pátio central coberto - primeiro ambiente que acessamos 
quando entramos na escola.

04 - Por conta da preservação do edifício e segurança 
contra furtos, há poucos mobiliários no ambiente.

05 - Piso original do pátio, preservado desde a construção 
do edifício.

03 - nas paredes ao lado das salas de aula são colocados os 
trabalhos realizados pelos alunos de todas as turmas.

02 - Todos os ambientes da escola se organizam ao 
redor do pátio central coberto.



APO - ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE MACAHUBAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Sala de aula Número: 04

Área: 39,98 m² Ocupantes presentes/C : 00/30apacidadePé-direito: 4,35 m

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: atividades pedagógicas

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 07 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
Piso - revestimento em cimentado liso na cor cinza;
Parede -  revestimento em pintura na cor bege, 
portas e janelas em madeira com pintura marrom, 
com cortinas e grades.
Teto - forro em ripado de madeira.

Comentários:
A ambiência como um todo é positiva. Existem 
mobiliários para exposição de livros, alguns 
brinquedos e bastante murais educativos. A sala 
conta com dois armários em alvenaria, onde são 
guardados alguns materiais que provavelmente são 
utilizados em aula. As portas e janelas são 
gradeadas por dentro, além dos aparelhos de áudio 
e vídeo (questão de segurança contra furtos). Há 
bastante janelas na sala, que trazem bastante 
iluminação e ventilação ao ambiente e, por outro 
lado, dificultam a proposição de uma nova 
organização interna.

A sala possui formato retangular e a disposição das 
carteira e lousa não otimizam o espaço (as 
professoras precisam se locomover de uma ponta a 
outra da sala para serem ouvidas pelos alunos, e 
algumas carteiras nas pontas não possuem uma boa 
visualização do conteúdo nas lousas). Aliás o estado 
de conservação do mobiliário no geral é regular. As 
paredes não apresentam rabiscos (há aqui um 
respeito com o ambiente de uso). As janelas contam 
com a presença de cortinas, contra o ofuscamento.

Mobiliário:
Mesas, cadeiras, armários em 
alvenaria, móvel prateleira, 
vent i ladores  de parede,  
murais, lousa branca e painel 
de fotos. 

Iluminação Artificial:
3 Luminárias Tubulares 4 x 40

Hora inicial: 10h10 Hora final: 10h35



01 - Salas de aula padrão - possuem aproximadamente o 
mesmo tamanho e configuração interna (exceto Ed. infantil)

04 - O estado de conservação das carteiras é razoável 
para bom, e elas são adequadas ao uso das crianças.

05 - O forro do ambiente é em ripas de madeira, em bom 
estado de conservação.

03 - A lousa branca e os murais educativos colados nas 
paredes - aspectos de apropriação do ambiente.

02 - Visão geral da sala - o formato retangular e a 
disposição do mobiliário não otimizam o espaço.

APO - ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE MACAHUBAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Sala de aula Número: 04

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 07 de Outubro de 2015

Hora inicial: 10h10 Hora final: 10h35



APO - ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE MACAHUBAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Sala de aula Número: 05

Área: 44,37 m² Ocupantes presentes/C : 00/30apacidadePé-direito: 4,35 m

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: atividades pedagógicas

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 07 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
Piso - revestimento em cimentado liso na cor cinza;
Parede -  revestimento em pintura na cor bege, 
portas e janelas em madeira com pintura marrom, 
com cortinas e grades.
Teto - forro em ripado de madeira.

Comentários:
Sala com aparência bastante positiva, há a presença 
de cor, o ambiente é alegre, personalizado, há 
murais com bastante desenhos, informações 
educativas, muitos brinquedos, e a apropriação dos 
usuários é clara. O mobiliário possui tamanho 
adequado ( a sala é utilizada para a Educação 
Infantil, de 3 a 5 anos).

A sala possui diversos tipos de materiais (bambolês, 
tatames, bolas, etc) para as diversas atividades, 
porém como não há espaço  (suficiente) para 
guardá-los, eles ficam estocados nos cantos da sala.

O ambiente é um pouco mais escuro, em relação às 
salas da fachada principal. Só há janelas na parede 
oposta a entrada, também com cortinas na cor 
cinza, como proteção ao ofuscamento.

No momento da avaliação, o ventilador estava 
ligado, havia bastante ruído. Os outros aspectos 
(formato da sala, disposição do mobiliário e 
posicionamento da lousa) possuem as mesmas 
características da outra sala analisada.

Mobiliário:
Mesas, cadeiras, armários em 
alvenaria, móvel prateleira, 
vent i ladores  de parede,  
murais, banco,  lousa branca, 
bebedouro e TV com grade. 

Iluminação Artificial:
3 Luminárias Tubulares 4 x 40

Hora inicial: 12h10 Hora final: 12h30



01 - Salas de aula Educação Infantil - sala com mobiliário 
adequado para a educação de crianças de 3 a 5 anos.

04 - Lousa branca, os murais educativos e os trabalhos 
de alfabetização expostos nas paredes.

05 - A presença de mobiliário colorido é um ponto forte da 
sala - a sala se torna bastante atrativa.

03 - A sala conta com a presença de muita cor, desde as 
cadeiras até os murais com desenhos.

02 - Visão geral da sala - Mesas e cadeiras baixas com 
tamanho adequado aos seus usuários.

APO - ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE MACAHUBAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Sala de aula Número: 04

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 07 de Outubro de 2015

Hora inicial: 10h10 Hora final: 10h35



APO - ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE MACAHUBAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Sala de Leitura Número: 09

Área: 19,55 m² Ocupantes presentes/C : 01/05apacidadePé-direito: 4,35 m

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: direção e secretaria

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 07 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
Piso - revestimento em cimentado liso na cor cinza;
Parede -  revestimento em pintura na cor bege, 
portas e janelas em madeira com pintura marrom, 
com cortinas e grades.
Teto - forro em ripado de madeira.

Comentários:
É uma sala compartilhada entre as diretoras e a 
secretária. O ambiente é quente, porém a presença 
de janelas permite a circulação do ar. A sala possui 
uma organização clara (setor de secretaria e de 
direção), porém a quantidade de mobiliários torna 
o ambiente um quanto apertado. Além das funções 
acima descritas, a sala também funciona como uma 
copa para as funcionárias da sala.

Na maioria das visitas feitas ao ambiente, alguns 
alunos se encontravam lá, seja cumprindo algum 
tipo de castigo , tarefa (aspecto que revela mais um 
tipo de função pra sala), ou simplesmente entrando 
e saindo. Outra atividade desenvolvida é a 
impressão de material didático que também ocorre 
ali.

No geral, o estado de conservação da sala é bom. A 
personalização do ambiente é visível, com murais 
sempre arrumados, uma tentativa de tornas a 
aparência da sala mais agradável. Há muito ruído na 
sala (proximidade com o pátio, refeitório e a outra 
escola localizada no fundo.

Mobiliário:
Mesas,  cadeiras,  gaveteiros,  
armários,  bebedouro, porta-
bandeira, geladeira, ventiladores de 
parede, murais, impressoras e TV 
com grade. 

Iluminação Artificial:
2 Luminárias Tubulares 4 x 40

Hora inicial: 11h32 Hora final: 11h45



APO - ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE MACAHUBAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Sala de Leitura Número: 09

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 07 de Outubro de 2015

Hora inicial: 11h32 Hora final: 11h45

01 - Sala da diretoria - localizada no fundo da escola, atrás do 
conjunto de salas de aula e próxima ao sanitário feminino.

04 - Janelas com comunicação com o exterior - visão do 
pátio coberto e refeitório.

05 - Setor de trabalho da diretora, em frente  secretária. 
Boa área de circulação. Ambiente um pouco confuso.

03 - Espaço destinado a aplicação de castigo e demais 
tarefas de alunos, quando estes estão na sala.

02 - Sala compartilhada com as diretoras e a secretária - 
setor de trabalho da secretária.



APO - ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE MACAHUBAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Sala de Leitura Número: 10

Área: 19,55 m² Ocupantes presentes/C : 00/10apacidadePé-direito: 4,35 m

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: leitura, reforço e sala dos professores

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 07 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
Piso - revestimento em cimentado liso na cor cinza;
Parede -  revestimento em pintura na cor bege, 
portas e janelas em madeira com pintura marrom, 
com cortinas e grades.
Teto - forro em ripado de madeira.

Comentários:
Essa sala tem múltiplas funções, além da sua função 
original que é servir como espaço de leitura. Ela 
funciona também como depósito de materiais e 
também como sala dos professores, já que não há 
outro ambiente na escola para essa função. O 
espaço é pequeno e abafado. Ao entrarmos na sala, 
vemos um balcão com alguns computadores, a 
princípio em desuso. Há muitas caixas com 
materiais de papelaria e livros, e juntamente com as 
mesas e cadeiras não permitem a livre circulação 
pelo ambiente (espaço apertado e de difícil 
movimentação).

No fundo da sala existe uma grande prateleira em 
alvenaria, mas seu acesso e visualização são 
prejudicados pela quantidade de coisas na sala. A 
aparência de confusão é muito evidente. O ruído no 
ambiente é alto, devido a proximidade com o pátio, 
refeitório e também a outra escola localizada nos 
fundos). Uma das janelas da sala é inutilizada por 
conta da disposição do mobiliário, o que prejudica 
em quesitos de iluminação e ventilação naturais. 

Mobiliário:
Mesas, cadeiras, prateleiras em 
a lvenar ia ,  móvel  prate le i ra ,  
armários, ventiladores de parede, 
murais, bancada com alguns 
computadores, caixas e TV com 
grade. 

Iluminação Artificial:
2 Luminárias Tubulares 2 x 40

Hora inicial: 10h40 Hora final: 10h52



APO - ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE MACAHUBAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Sala de Leitura Número: 10

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 07 de Outubro de 2015

Hora inicial: 10h40 Hora final: 10h52

01 - Sala de Leitura, também serve como sala de aula de 
reforço escolar e sala dos professores.

04 - A disposição do mobiliários não permite que 
algumas janelas se abram.

05 - TV e aparelho de vídeo gradeados por questão de 
segurança contra furtos, assim como em outras salas.

03 - Nas paredes murais e ventiladores. Bancada com 
computadores em desuso.

02 - Disposição caótica do mobiliário, que aliado ao 
dimensionamento da sala, não otimiza o espaço.



APO - ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE MACAHUBAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Banheiros Número: 11 e 12

Área: 12,70 m² Ocupantes presentes/C : 00/05apacidadePé-direito: 2,85 m

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: banheiro

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 07 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
Piso - revestimento em cimentado liso na cor cinza;
Parede -  revestimento em cerâmica na cor branca, 
portas e janelas em madeira com pintura marrom.
Teto - forro em ripado de madeira.

Comentários:
Os banheiros  possuem um tamanho bom, que 
permitem o uso de até cinco pessoas por vez (um 
banheiro coletivo). Possuem um bom espaço de 
circulação e quatro cabines com sanitários, porém 
nem todas funcionam. O ambiente é iluminado e 
bem ventilado, mas a experiência olfativa não é 
boa. Em se tratando de manutenção e conservação 
do ambiente, as pias apresentam goteiras, deixando 
o piso bastante molhado, com risco de alguém 
poder acabar escorregando.

A aparência no geral não é muito boa, com alguns 
trechos de revestimentos rachados e/ou 
quebrados. Os vasos sanitários possuem tamanho 
padrão, o que dificulta a utilização dos mesmos para 
as crianças menores. Como são os únicos banheiros 
da escola (exceto o banheiro dos funcionários da 
cozinha, localizado no subsolo),eles são utilizados 
por todos os usuários da escola, alunos e 
professores. Ou seja, eles não atendem a demanda 
de uso dos diferentes usuários ao mesmo tempo 
(crianças e adultos).  Não há espelhos no banheiro 
masculino, só no feminino. Em ambos faltam alguns 
itens como papeleiras e lixeiras por exemplo.

Mobiliário:
Lavatórios e sanitários e uma 
c a b i n e  c o m  b a r r a  d e  
acessibilidade. 

Iluminação Artificial:
1 Luminária Tubular 4 x 40

Hora inicial: 10h53 Hora final: 11h05



APO - ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE MACAHUBAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Banheiros Número: 11 e 12

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 07 de Outubro de 2015

Hora inicial: 10h53 Hora final: 11h05

01 - Os banheiros masculino e feminino estão localizados nos 
fundos da escola, com acesso através do pátio central coberto.

04 - Janelas que permitem a entrada de iluminação 
natural no ambiente.

05 - Mais janelas no ambiente, porém fixas, ou seja, não se 
abrem para a renovação do ar, somente pela porta.

03 - Pias e paredes com um estado de conservação ruim - 
revestimentos rachados e goteiras na pia.

02 - Os banheiros possuem bom dimensionamento de 
circulação , por onde se acessam as cabines.



APO - ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE MACAHUBAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Refeitório Número: 13

Área: 52,53 m² Ocupantes presentes/C : 00/60apacidadePé-direito: variável

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: refeições e lazer

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 07 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
Piso - revestimento em cimentado liso na cor cinza;
Estrutura -  pilares em concreto com revestimento 
em pintura na cor bege  e grades.
Teto - Telhado colonial  caibros em madeira.

Comentários:
O refeitório funciona ao ar livre, coberto com 
telhado. Possui mobiliário mesclado entre mesas e 
cadeiras maiores e menores. O ambiente é 
relativamente quente e escuro, por conta das 
edificações no entrono (as duas escolas) e também 
pelo fato de se localizar no nível abaixo do nível da 
escola. Mesmo assim, o ambiente é ventilado pelas 
laterais, que são livres.

Como o refeitório localiza-se muito próximo a outra 
escola, há muito ruído. Ele é ligado ao pátio central 
por meio de uma escada, que é por onde as crianças 
acessam, e dele é possível acessar os pátios laterais 
da escola ( de um lado o espaço para educação física 
e do outro lado a horta), também a cozinha, a casa 
do caseiro e o depósito da escola. 

Na falta de um pátio coberto para atividades de 
lazer (no pátio central coberto da escola não há essa 
possibilidade pela proximidade com as salas de 
aula), o refeitório, quando não utilizado como tal, 
acaba se tornando esse espaço que as crianças se 
apropriam.

Mobiliário:
Mesas, cadeiras, ventiladores de 
parede, lixeira, pia e bebedouros 

Iluminação Artificial:
1 Luminária Tubular 2 x 40

Hora inicial: 11h07 Hora final: 11h16



APO - ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE MACAHUBAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Refeitório Número: 13

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 07 de Outubro de 2015

Hora inicial: 11h07 Hora final: 11h16

01 - Refeitório localizado no nível do subsolo da escola, ao lado 
da cozinha e do depósito de materiais.

04 - Vista do refeitório pelo corredor de acesso à sala da 
diretora e ao sanitário feminino.

05 - Cobertura do refeitório em telhas coloniais e caibros 
em madeira.

03 - O acesso ao refeitório se dá através de uma escada 
ligada ao pátio central coberto.

02 - As refeições das crianças são realizadas nessa 
espécie de pátio coberto, também espaço de lazer.



APO - ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE MACAHUBAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Pátio lateral Número: 18

Área: 137,00 m² Ocupantes presentes/C : 12/todos os alunosapacidadePé-direito: --

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: lazer e educação física

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 19 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
Piso - revestimento em cimentado liso na cor cinza.

Comentários:
O pátio lateral onde acontecem as atividades de 
educação física e de lazer ao ar livre fica localizado 
no lado esquerdo da escola, com acesso pelo pátio 
frontal. Como a escola não possui uma área de 
quadra para esportes, todas as atividades 
esportivas propostas são realizadas ali (jogos com 
bola, como o futebol pro exemplo). O terreno além 
de ser em cimentado, é em declive, o que torna as 
atividades mais cansativas, e também o fato de ser 
totalmente exposto a radiação solar direta, sem 
espaços de sombreamento. 

Em dias de muito calor as atividades se tornam 
muito desgastantes, o mesmo acontece em dias de 
chuva, que as crianças acabam não podendo utilizar 
o espaço para as aulas de educação física. No chão 
há uma leve marcação de quadra, mas atualmente 
está praticamente impossível de ser visualizada, 
tanto que os alunos utilizam os tênis e outros 
artifícios para demarcarem o campo e a área de gol, 
nos jogos de futebol, por exemplo. O ambiente fica 
muito próximo aos gradis que separam a escola e a 
rua, por esse fato, todos as pessoas que caminham 
na rua têm uma visão do que acontece nas aulas e 
vice-versa. Os professores precisam ficar muito 
atentos com todos os alunos, quando estes se 
encontram ali (questão de segurança).

Mobiliário:
Não há mobiliários.

Hora inicial: 11h20 Hora final: 11h35



APO - ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE MACAHUBAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Pátio lateral Número: 18

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 19 de Outubro de 2015

Hora inicial: 11h20 Hora final: 11h35

04 - Muro que separa o pátio lateral e a casa do caseiro. 
Através desse portão há o acesso ao refeitório.

05 - Alunos durante um jogo com bola. Os sapatos são 
utilizados para demarcação de campo.

03 - Falta de mobiliário e de manutenção e limpeza do 
espaço.

02 - Vista geral do pátio lateral - terreno em declive e 
chão em cimentado, aspectos negativos.

01 - Pátio lateral - espaço que os alunos da escola possuem 
para o lazer ao ar livre e as aulas de educação física.



APO - ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE MACAHUBAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Cozinha Número: 20 e 21

Área: 29,16 m² Ocupantes presentes/C : 00/03apacidadePé-direito: 2,20 m

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: preparo das refeições

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 07 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
Piso - revestimento em cerâmica na cor cinza;
Parede -  revestimento em cerâmica na cor branca, 
com janelas em vidro e ferro e portas em amdeira 
com pintura marrom.
Teto - laje com vigas metálicas aparentes.

Comentários:
A cozinha e a despensa localizam-se no subsolo da 
escola ao lado do refeitório coberto. O espaço no 
geral é pequeno e a quantidade de mobiliário 
ajudam na sensação de aperto. Porém a 
organização dos setores na cozinha é bem definido, 
existe uma área com pia e cubas de apoio para a 
lavagem dos alimentos e utensílios de cozinha, a 
parte com os fogões industriais para o cozimento, 
geladeiras e freezer para o armazenamento e a área 
com bancada de apoio para que as funcionárias da 
cozinha possam passar as refeições para os alunos 
(o passa-pratos).

Ao lado da cozinha localiza-se a despensa, espaço 
pequeno com prateleiras em alvenaria, onde estão 
estocados os alimentos não-perecíveis e mais 
geladeiras, freezer e uma balança. Os dois 
ambientes estão em estado de conservação ruim, 
são espaços apertados e bastante quentes. Como o 
pé-direito é baixo, a sensação de aperto e calor é 
potencializada. Os ambientes são escuros e a 
qualidade do ar é ruim, devido ao calor. 

Mobiliário:
Mesas, cadeiras, bancadas de apoio, 
bancada com cuba,  tanque,  
g e l a d e i ra s ,  f r e e ze r,  fo g õ e s  
industriais, ventiladores de parede, 
p ra te l e i ra s  e m  a l v e n a r i a  e  
microondas

Iluminação Artificial:
2 Luminárias Tubulares  2 x 40 + 1 
Lâmpada fluorescente.

Hora inicial: 11h20 Hora final: 11h40



APO - ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE MACAHUBAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Cozinha Número: 20 e 21

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 07 de Outubro de 2015

Hora inicial: 11h20 Hora final: 11h40

01 - Cozinha e despensa - localizados no subsolo da escola, ao 
lado do refeitório.

04 - Local de comunicação com o refeitório, o passa-
pratos, onde as crianças são servidas.

05 - Na despensa os alimentos são armazenados em 
prateleiras e geladeiras.

03 - Geladeiras, freezer e um tanque ao fundo. A 
quantidade de mobiliários deixa o espaço mais apertado.

02 - Bancada com cubas e os fogões industrias, locais 
onde as refeições são preparadas.



APO - ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE MACAHUBAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Horta Número: 23

Área: 158,00 m² Ocupantes presentes/C : 15/todos os alunosapacidadePé-direito: --

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: plantio e colheita

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 19 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
Piso - revestimento em cimentado liso na cor cinza, 
canteiros com em concreto.

Comentários:
O local da horta localiza-se ao lado direito externo 
da escola e o seu acesso se dá tanto pelo refeitório 
quanto pelo pátio frontal descoberto. A horta é 
composta por nove canteiros construídos em 
cimento com terra onde os alunos são estimulados 
realizarem atividades como plantio, colheita e 
aprenderem de onde vêm os alimentos que eles 
consomem, criando um hábito de alimentação mais 
saudável. Os legumes e verduras plantados ali são 
levados para complementarem as refeições que são 
servidas a todos os usuários da escola.

Cada turma é responsável pelo cuidado com um dos 
canteiros. A horta é um dos espaços que os alunos 
mais gostam na escola (a maioria dos alunos sempre 
mostrou muito interesse quando al i  se 
encontravam). As atividades ali desenvolvidas 
acontecem sob a supervisão de uma professora 
especializada que os ensina como preparar a terra 
para o plantio, como semear, como regar, como 
colher, entre outras atividades. Como o ambiente é 
exposto ao sol, pois é localizado ao ar livre, em 
muitos casos os alunos procuram um espaço com 
sombra para fugirem da forte insolação. Não há a 
presença de bancos e mesas, ou outro tipo de 
mobiliário urbano.

Mobiliário:
9 canteiros com as plantações.

Hora inicial: 10h45 Hora final: 11h20



APO - ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE MACAHUBAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Horta Número: 23

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 19 de Outubro de 2015

Hora inicial: 10h45 Hora final: 11h20

01 - Horta - local onde são ensinadas as atividades de plantio e 
colheita, com a produção de verduras e legumes.

04 - Professora ensinando como proceder com a 
colheita das verduras.

05 - Acesso para a horta através do refeitório. Espaço 
sombreado pela árvore.

03 - Os alunos e professoras juntos regando as plantações 
nos canteiros.

02 - Na horta existem nove canteiros, cada qual sob a 
responsabilidade de uma turma.



APO - ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Diretoria Número: 02

Área: 51,77 m² Ocupantes presentes/C : 03/06 apacidadePé-direito: 3,90 m

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: direção, secretaria e atendimento

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 05 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
Piso - revestimento em marmorite na cor preta;
Parede -  revestimento em pintura na cor bege, 
portas e janelas em madeira com pintura azul 
escuro, com  grades.
Teto - rebaixo em gesso.

Comentários:
 A sala da diretoria é compartilhada com a secretaria 
e o setor administrativo da escola. Os setores são 
bem definidos por conta da disposição dos 
mobiliários na sala. Em se tratando da disposição 
dos mobiliários, se por um lado estes auxiliam na 
setorização do ambiente, por outro lado dão a 
sensação de que o espaço é bem menor do que ele 
realmente é (há muitos armários, gaveteiros, 
mesas, etc). A sala, além das outras funções 
descritas, também serve como atendimento ao 
público no geral, e logo na entrada, nos deparamos 
com uma mesa imediatamente na nossa frente, 
com um espaço muito apertado e que só cabe uma 
pessoa por vez.

O setor das diretoras fica mais reservado na sala, 
separado dos demais ambientes por conta da 
barreira criada com os gaveteiros. O espaço que elas 
se localizam é muito apertado, e também quando 
elas atendem ao público, só uma pessoa pode ser 
atendida por vez. Além das muitas atividades 
desenvolvidas no ambiente, a sala é muito exposta 
ao exterior (questão de segurança ameaçada).

Mobiliário:
Mesas, cadeiras, gaveteiros, lixeiras, 
murais, armários, geladeira, TV com 
monitoramento, máquinas de 
impressão, computadores, móvel 
catálogo e ar condicionado. 

Hora inicial: 13h50 Hora final: 14h13

Iluminação artificial:
6 Luminárias tubulares 2 x 40



01 - Sala da diretoria - local que atende a diversas funções, 
entre elas atendimento ao público e secretaria.

04 - Caixas de depósito em cima dos móveis e nos 
cantos das salas.

05 - Setor de atendimento - uma mesa localizada 
imediatamente na frente da porta de acesso a sala.

03 - Setor de trabalho da secretaria e administração - não 
há comunicação visual com a direção.

02 - Ambiente subdividido em setores pelo mobiliário 
(direção, secretaria e atendimento).

APO - ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Diretoria Número: 02

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 05 de Outubro de 2015

Hora inicial: 13h50 Hora final: 14h13



APO - ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Acesso dos alunos e circulação vertical Número: 03

Área: 26,87 m² Ocupantes presentes/C : 09/todos os alunos apacidadePé-direito: variável

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: acesso dos alunos e circulação

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 05 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
Piso - revestimento em marmorite na cor preta;
Parede -  revestimento em pintura na cor bege, 
portas e janelas em madeira com pintura azul 
escuro, com  grades.
Teto - rebaixo em gesso com pintura na cor bege e no 
segundo pavimento forro em madeira com pintura 
na cor branca..

Comentários:
Logo atrás da sala da diretoria, há o hall de acesso 
dos alunos e um segundo espaço fechado com 
grades contendo a escada para a circulação vertical 
do edifício e de acesso ao pátio central coberto. É 
um espaço com diversos quadros com fotos da 
escola e uma imagem do poeta Gonçalves Dias, que 
empresta o seu nome a instituição, existem murais 
(no momento da avaliação estes estavam vazios) e 
uns quadros com fotos dos alunos.

No hall há dois bancos, que são muito utilizados 
pelos alunos no horário do recreio. Embora o 
espaço seja relativamente pequeno, os alguns 
alunos se amontoam ali, talvez para se protegerem 
do calor nos pátios, e também por conta da 
circulação de ar que corre no ambiente, 
melhorando a sensação térmica em dias muito 
quentes. É um espaço de transição entre os dois 
pátios. As grades entre o hall e a escada só se abrem 
na hora do recreio, sob o comando das diretoras.

Mobiliário:
Bancos, lixeira, vasos com planta, 
quadros, murais, quadro com fotos, 
telefone público, mural móvel.

Hora inicial: 14h15 Hora final: 14h30

Iluminação artificial:
2 Luminárias de sobrepor, 6 arandelas 
na escada e 1 Luminária tubular  2 x 40

T
E
L
E
F
O
N
E



APO - ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Acesso dos alunos e circulação vertical Número: 03

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 05 de Outubro de 2015

Hora inicial: 14h15 Hora final: 14h30

01 - Hall e circulação vertical - local de acesso doas alunos no 
edifício escolar e de circulação vertical e horizontal.

04 - Escada para a circulação vertical do edifício. Ao 
longo da subida, diversos quadros com arte na parede.

05 - Segundo pavimento, onde se localizam as salas de 
aula entre outros ambientes.

03 - Murais e quadros com fotos dos alunos da escola, o 
mural estava vazio.

02 - Hall com quadros das memórias da escola e 
imagem do poeta Gonçalves Dias.



APO - ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Pátio central coberto Número: 04

Área: 114,22 m² Ocupantes presentes/C : 10/todos os alunos apacidadePé-direito: 5,25 m

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: lazer, conversas e movimentação

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 05 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
Piso - revestimento em cimentado na cor cinza;
Parede -  revestimento em pintura na cor rosa, 
portas e janelas em madeira com pintura azul 
escuro, com  grades e moldura em mármore cinza.
Teto - trecho em laje com pintura na cor branca e 
cobertura em policarbonato fosco.

Comentários:
O pátio central coberto se organiza em torno de 
todos os ambientes da escola. Através do pátio 
temos o acesso a sala de leitura, a sala dos 
professores, os banheiros, o refeitório, o auditório, 
o laboratório de informática e também o pátio 
lateral e a quadra. O ambiente do pátio coberto é 
amplo e bastante agradável, há bancos para o 
descanso e atividades mais estáticas, como 
conversas e leitura por exemplo, e também um 
amplo espaço para o movimento. Ao caminhar pelo 
pátio pode-se ter uma boa apreensão do edifício 
pelo lado interno

A aparência externa do edifício para o pátio é 
bastante conservada, o contrário do que 
observamos no interior do edifício. A sensação 
térmica no pátio é boa, com ventilação cruzada e a 
cobertura de policarbonato fosca permite a entrada 
de iluminação natural difusa, e de certa maneia 
reduz o ruído vindo das salas de aula no pavimento 
superior e vice-versa. Mesmo assim, como se trata 
de um ambiente central, com ligação a muitas salas, 
há bastante ruído no pátio.

Mobiliário:
Bancos, lixeiras, vasos com planta, 
quadros, murais móveis, quatro 
b e b e d o u r o s  e  e s c a n i n h o s  
quebrados em desuso.

Hora inicial: 09h25 Hora final: 09h48

Iluminação artificial:
2 Luminárias tubulares  2 x 40



APO - ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Pátio central coberto Número: 04

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 05 de Outubro de 2015

Hora inicial: 09h25 Hora final: 09h48

01 - Pátio central coberto - local que permite a comunicação 
com os diversos ambientes que compõem a escola.

04 - Visão da quadra esportiva e da outra escola, a partir 
do pátio coberto.

05 - Os bebedouros localizados no pátio, próximos a 
entrada do refeitório.

03 - Espaço bem equipado, com bancos, vasos com planta, 
murais informativos, além da beleza do edifício .

02 - Visão geral do pátio central, que se conforma em 
torno do edifício escolar.



APO - ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Sala de leitura Número: 05

Área: 40,54 m² Ocupantes presentes/C :16/30 apacidadePé-direito: 3,90 m

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: leitura, estudos, conversas e descanso

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 05 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
Piso - revestimento em marmorite na cor preta;
Parede -  revestimento em pintura na cor bege, 
portas e janelas em madeira com pintura azul 
escuro, com  grades.
Teto - rebaixo em gesso.

Comentários:
 A sala de leitura tem aparência positiva (de razoável 
a positiva), possui vãos grandes que permitem a 
entrada de ventilação e iluminação naturais, mas 
que também expõem a sala aos ruídos vindos do 
lado externo, dos pátios, principalmente na hora 
dos intervalos. No momento da avaliação o 
ambiente não estava quente, mas havia alguns 
aparelhos de ar condicionado, o que pode indicar 
que em outras circunstâncias o ambiente possa ser 
quente.

Também no momento da avaliação, a sala estava 
sendo utilizada por alguns alunos, o ambiente 
estava agitado. A disposição do mobiliário (mesas, 
cadeiras e prateleiras) não otimizava o espaço e 
prejudicava as circulações e o acesso às prateleiras, 
até o espaço da mesa da funcionária que toma 
conta da sala era bastante apertado, além da 
inutilização de algumas portas.

Havia muita conversa na sala. Alguns alunos 
entraram para ler, mas eram constantemente 
interrompidos pelas conversas aleatórias e a 
agitação no pátio central.

Mobiliário:
Mesas, cadeiras, prateleiras, lixeiras, 
murais, armários, móvel para gibis, 
TV com aparelho de vídeo, área com 
tapetes e almofadas

Hora inicial: 10h02 Hora final: 10h35

Iluminação artificial:
3 Luminárias tubulares 2 x 40



APO - ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Sala de leitura Número: 05

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 05 de Outubro de 2015

Hora inicial: 10h02 Hora final: 10h35

01 - Sala de leitura  - ambiente onde acontecem atividades de 
leitura, estudo, além de lazer e descanso.

04 - Espaço de descanso com tapete e almofadas onde 
os alunos podem descansar, ler e conversar.

05 - Livros expostos nas mesas para estimular a atividade 
de leitura nos alunos.

03 - Organização geral da sala - mesas para leitura, 
prateleiras com livros e ao fundo a mesa da professora.

02 - A disposição do mobiliário não otimiza as 
circulações e o acesso aos livros nas prateleiras.



APO - ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Sala dos professores Número: 06 e 07

Área: 40,51 m² Ocupantes presentes/C : 01/20 apacidadePé-direito: 3,90 m

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: reuniões, trabalho, lanches, concentração

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 05 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
Piso - revestimento em marmorite na cor preta;
Parede -  revestimento em pintura na cor bege, 
portas e janelas em madeira com pintura azul 
escuro, com  grades.
Teto - rebaixo em gesso.

Comentários:
 A sala dos professores é dividida em dois 
ambientes, uma primeira sala de reuniões, 
descanso e uma pequena área de copa com duas 
mesas e os escaninhos, e uma outra sala com 
computadores e impressoras para pesquisas e 
preparo de material pedagógico. A primeira sala, 
que é acessada pelo pátio central coberto, é escura 
e parece não ter boa ventilação (no momento da 
avaliação o ventilador estava ligado, o que 
prejudicou a averiguação desse aspecto). Havia 
muito ruído na sala devido a sua proximidade com o 
pátio, a agitação na hora do intervalo interferia 
diretamente e negativamente nos níveis de ruído da 
sala.

Pelo número de escaninhos presentes no ambiente, 
a sala parece não comportar o número total de 
professores da escola, que é muito superior ao total 
de pessoas que a sala pode comportar 
confortavelmente. A disposição do mobiliário é 
ruim, em alguns momentos acaba impedindo a 
abertura de algumas portas. O estado de 
conservação e aparência não são bons.

Mobiliário:
Mesa de reunião com cadeiras, 
escaninhos, bebedouro, armários, 
geladeira, microondas, murais, 
móvel prateleira, gaveteiros, 
máquinas de impressão, caixas e 
ventiladores de parede.

Hora inicial: 10h37 Hora final: 10h55

Iluminação artificial:
4 Luminárias tubulares 2 x 40



APO - ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Sala dos professores Número: 06 e 07

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 05 de Outubro de 2015

Hora inicial: 10h37 Hora final: 10h55

01 - Sala dos professores - local de reuniões, concentração, 
estudos, preparação de material pedagógico dos professores.

04 - Segunda sala - espaço reservado a estudos e 
pesquisas e depósito de materiais pedagógicos.

05 - A segunda sala é mais confusa, com bastante 
mobiliários em um espaço reduzido.

03 - Uma pequena área servindo de copa, com geladeira, 
microondas e espaço improvisado de apoio.

02 - Mesa de reuniões e escaninhos na sala dos 
preofessores.



APO - ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Banheiro dos professores Número: 08

Área: 6,69 m² Ocupantes presentes/C : 00/02 apacidadePé-direito: 3,90 m

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: banheiro

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 05 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
Piso - revestimento em cerâmica branca;
Parede -  trecho com revestimento em cerâmica 
branca e trecho em pintura na cor bege, portas e 
janelas em madeira com pintura azul escuro, com  
grades.
Teto - rebaixo em gesso.

Comentários:
O banheiro dos professores localiza-se ao lado da 
sala dos professores, com acesso interno e 
comunicação com o exterior somente pela janela 
alta, voltada ao pátio lateral da escola. É exclusivo 
de uso dos professores e é compartilhado para 
ambos os sexos, com uma cabine para homens e 
oura para mulheres. Com relação a sala dos 
professores, o banheiro é melhor ventilado e 
iluminado, o espaço é grande, a sensação térmica é 
melhor e a aparência do ambiente, se compararmos 
com os demais banheiros, é mais agradável. Ainda 
sim, o estado de conservação não é o mais 
adequado (as paredes possuem pintura 
descascando e há infiltrações no teto).

Mobiliário:
Bancada com duas cubas e torneiras, 
cabines com divisórias em granito 
cinza e sanitários, espelhos, lixeira e 
papeleiras.

Hora inicial: 10h37 Hora final: 10h55

Iluminação artificial:
1 Luminária tubular 2 x 40



APO - ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Banheiro dos professores Número: 08

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 05 de Outubro de 2015

Hora inicial: 10h37 Hora final: 10h55

01 - Banheiro dos professores - acesso interno pela sala dos 
professores, uso misto (feminino e masculino).

02 - Em relação aos outros banheiros da escola, este 
possui uma boa aparência, mas nada muito melhor.

03 - As paredes possuem alguns trechos com pintura 
descascando e algumas infiltrações.



APO - ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Auditório Número: 09

Área: 137,44 m² Ocupantes presentes/C : 09/140 apacidadePé-direito: 3,90 m

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: apresentações, teatro, judô, karatê, etc.

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 05 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
Piso - revestimento em marmorite na cor preta;
Parede -  revestimento em pintura na cor bege, 
portas e janelas em madeira com pintura azul 
escuro, com  grades.
Teto - rebaixo em gesso.

Comentários:
No geral o espaço do auditório é bem grande e 
muito bom, porém confuso (ao que parece, há mais 
mobiliário do que realmente a sala comporta). Há 
bancos tanto alcolchoados (alguns quebrados) e 
carteira de sala de aula para compor os assentos da 
plateia. A quantidade de mobiliário prejudica as 
circulações. No fundo existe um piano de estimado 
valor para a escola, que encontra-se inutilizado e 
coberto com uma lona. A sala possui muitos 
ventiladores de parede, o que torna a sensação 
térmica mais confortável.

A aparência da sala é muito ruim e confusa. A 
iluminação natural é escassa (somente a porta de 
acesso pelo pátio está aberta, as outras portas e 
janelas estão fechadas, e somente as portas têm 
vidro na parte superior, pra entrada de luz natural). 
O ruído vindo do pátio central é alto. Há uma lona de 
projeção no canto esquerdo da sala. Ela poderia 
estar no palco, caso o mesmo não fosse utilizado 
constantemente para as atividades de educação 
física (judô e karatê), visto que os tatames nunca 
saem dali.

Mobiliário:
Mesa, cadeiras, poltronas, piano em 
desuso, retroprojetor, lona branca 
para projeção, tatames, TV com 
grade, porta-bandeiras,placas 
divisórias, quadros, murais, pedra 
f u n d a m e n t a l  d a  e s c o l a  e   
ventiladores de parede.

Hora inicial: 12h04 Hora final: 12h26

Iluminação artificial:
13 Luminárias tubulares 2 x 40



APO - ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Auditório Número: 09

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 05 de Outubro de 2015

Hora inicial: 12h04 Hora final: 12h26

01 - Auditório - espaço central da escola com acesso pelo pátio 
central e onde acontecem apresentações e atividades físicas.

04 - O auditório é um ambiente todo fechado, com 
entrada de iluminação apenas nos vidros das portas.

05 - Ao fundo da imagem, a pedra fundamental de 
construção da escola no fim do século XIX.

03 - A plateia composta por poltronas e carteiras de sala 
de aula. Ao fundo, um piano inutilizado.

02 - Palco com tatames sendo utilizado para aulas de 
educação física (judô e karatê).



APO - ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Laboratório de informática Número: 10

Área: 34,12 m² Ocupantes presentes/C : 10/20 apacidadePé-direito: 3,90 m

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: aulas de informática, sala de jogos e conversas.

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 05 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
Piso - revestimento em cerâmica na cor cinza;
Parede -  revestimento em pintura na cor bege e 
rosa, com rodameio em madeira com pintura azul, 
portas e janelas em madeira com pintura azul 
escuro, com  grades.
Teto - rebaixo em gesso.

Mobiliário:
Mesa, cadeiras, lousa branca, 
computadores ,  mura is  e  ar  
condicionado.

Hora inicial: 11h13 Hora final: 11h30

Iluminação artificial:
6 Luminárias tubulares 2 x 40

Comentários:
A sala é quente, a aparência é ruim com muitos 
equipamentos não muito conservados (a exposição 
de fios e tubulações pelas paredes é um fator 
prejudicial nesse sentido). No momento da 
avaliação havia um professor realizando a chamada 
para o que parecia ser uma oficina de atividades 
lives. Alguns alunos se juntaram num canto 
utilizando um mesmo computador num canto da 
sala, e outros alunos começaram a jogar um jogo de 
tabuleiros, expremidos no corredor, atrapalhando a 
passagem e outros alunos simplesmente 
conversavam.

A sala não possui muitos atrativos, o mobiliário 
necessita de melhor manutenção e o número de 
cadeiras é superior ao número de computadores 
existentes. Tal fato revela que talvez o número de 
alunos nas aulas de informática é maior que o 
número de computadores. Como a sala é muito 
fechada, a qualidade do ar é ruim e a sensação de 
enclausuramento é nítida.



APO - ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Laboratório de informática Número: 10

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 05 de Outubro de 2015

Hora inicial: 11h13 Hora final: 11h30

01 - Laboratório de informática - local onde acontecem as 
aulas de informática e outras oficinas.

04 - Espaço de trabalho do professor - uma mesa com 
um computador e ao lado uma lousa branca na parede.

05 - Vista da lousa branca pela perspectiva dos alunos. 
quanto mais ao fundo, pior a visão .

03 - Comunicação da sala com o exterior. No horário do 
intervalo há bastante ruído na sala.

02 - Mesas com computadores localizada  no centro da 
sala, onde as atividades acontecem.



APO - ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Refeitório Número: 11

Área: 50,35 m² Ocupantes presentes/C : 02/50 apacidadePé-direito: 3,90 m

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: refeições.

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 05 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
Piso - revestimento em marmorite na cor preta;
Parede - trecho com revestimento em cerâmica 
branca e trecho com  revestimento em pintura na 
cor branca, com portas e janelas em madeira com 
pintura azul escuro, com  grades.
Teto - rebaixo em gesso com pintura branca.

Mobiliário:
Mesa, cadeiras, lixeira, ventiladores 
de parede, quadros, extintor e 
alguns murais.

Hora inicial: 11h35 Hora final: 11h55

Iluminação artificial:
5 Luminárias tubulares 2 x 40

Comentários:
A sala onde funciona o refeitório, a princípio, não 
parece comportar o número total de alunos da 
escola, e a situação se agrava, se levarmos em 
consideração que o horário de intervalo é único, ou 
seja, a maioria dos alunos usa o refeitório ao mesmo 
tempo. Nesse sentido a quantidade de mesas e 
cadeiras na sala é muito superior ao que ela pode 
comportar confortavelmente. A disposição do 
mobiliário é confusa e prejudicial a livre circulação 
das pessoas. No fundo da sala há um espaço muito 
apertado que é praticamente impossível as pessoas 
acessarem.

No momento da avaliação, como somente a porta 
de acesso estava aberta (as janelas todas estavam 
fechadas), o nível de iluminação e ventilação eram 
ruins, o ambiente estava quente, o que prejudicava 
ainda mais o conforto térmico. A aparência da sala é 
ruim, mas o que mais incomoda mesmo é a 
disposição completamente ineficiente do 
mobiliário.



APO - ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Refeitório Número: 11

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 05 de Outubro de 2015

Hora inicial: 11h35 Hora final: 11h55

01 - Refeitório - local onde os usuários da escola realizam as 
suas refeições, localizado imediatamente ao lado do pátio.

04 - As mesas e cadeiras não obedecem a uma 
linguagem visual única, há diversos tipos de mobiliário.

05 - Trecho ao fundo da sala com problemas de acesso e 
circulações (espaço muito apertado) .

03 - A comunicação da sala com o exterior acontece 
através da porta e janelas.

02 - Visão geral do espaço do refeitório - disposição 
ruim das mesas e cadeiras.



APO - ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Banheiro masculino térreo Número: 12

Área: 11,17 m² Ocupantes presentes/C : 00/06 apacidadePé-direito: 3,90 m

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: banheiro 

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 23 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
Piso - revestimento em cerâmica na cor branca;
Parede -  trecho com revestimento em cerâmica na 
cor branca e trecho com revestimento em pintura na 
cor branca, portas e janelas em madeira com pintura 
azul escuro, com  grades.
Teto - rebaixo em gesso com pintura branca.

Comentários:
O banheiro masculino localizado no térreo é um 
ambiente com capacidade para mais ou menos seis 
usuários, composto por seis cabines com sanitários, 
dois mictórios e uma banca para três lavatórios, só 
que apenas dois encontram-se em  estado de uso. É 
um ambiente com bastante iluminação natural por 
conta da janela alta acima da porta, e ventilação 
natural. Sobre a aparência do ambiente, ele não é 
atrativo, alguns equipamentos quebrados, 
saboneteira vazia, piso molhado e a experiência 
olfativa também não é agradável. Como localiza-se 
no térreo, seria interessante haver pelo menos uma 
cabine com os critérios de acessibilidade atendidos, 
mas não é o que ocorre.

Mobiliário:
Bancada com cuba e torneira, 
cabines em alvenaria com um 
sanitário cada, mictórios, lixeiras, 
espelhos, papeleira e saboneteira.

Hora inicial: 11h02 Hora final: 11h16

Iluminação artificial:
1 Luminária tubular 2 x 40



01 - Banheiro masculino no térreo - acesso pelo pátio 
central. Falta de acessiblilidade para cadeirantes.

02 - Estado de manutenção e conservação ruins. Falta um 
lavatório na bancada e há goteiras no piso..

03 - No canto do banheiro, dois mictórios muito próximos 
um do outro, dificultando o acesso e uso.

APO - ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Banheiro masculino térreo Número: 12

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 23 de Outubro de 2015

Hora inicial: 11h02 Hora final: 11h16



APO - ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Cozinha e copa Número: 15 e 16

Área: 29,40 m² Ocupantes presentes/C : 03/10 apacidadePé-direito: 3,90 m

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: preparo das refeições

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 23 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
Piso - revestimento em cerâmica na cor branca;
Parede -  trecho com revestimento em cerâmica na 
cor branca e trecho com revestimento em pintura na 
cor branca, portas e janelas em madeira com pintura 
azul escuro, com  grades.
Teto - rebaixo em gesso com pintura branca.

Comentários:
O setor de preparo das refeições que são servidas 
durante os turnos diários na escola é subdividido 
entre cozinha e copa. O primeiro ambiente do setor, 
com acesso pelo pátio central é a cozinha, que é 
composta por um grande fogão industrial e uma 
coifa, uma geladeira e bancadas em aço inox com 
cubas que são utilizadas para a higienização de 
grandes panelas e utensílios de cozinha maiores. É 
um ambiente bem limpo, claro e bastante  
organizado e se liga diretamente a copa.

O segundo setor é a copa, local composto por 
bancadas com cubas para o preparo dos alimentos e 
higienização de utensílios menores, mesas de apoio 
para as panelas e prateleiras onde os pratos e 
talheres ficam disponíveis. É o principal local de 
ligação com o refeitório, através do vão com o 
passa-pratos (uma bancada grande onde as 
refeições são servidas). Assim como a cozinha, a 
copa também possui um bom aspecto de 
organização e limpeza, tem boa circulação de ar, 
mas é quente, muito mais pelas atividades 
desenvolvidas no ambiente.

Mobiliário:
Fogão industrial, geladeira, mesa 
com rodízio e cadeiras, lixeira, 
bancadas com cubas para lavagem 
de panelas grandes e utensílios de 
cozinha, balança, móveis prateleiras, 
coifa e ventilador de parede.

Hora inicial: 10h45 Hora final: 11h00

Iluminação artificial:
1 Luminária tubular 4 x 40
1 Luminária tubular 2 x 40

BALANÇA



APO - ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Cozinha e copa Número: 15 e 16

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 23 de Outubro de 2015

Hora inicial: 10h45 Hora final: 11h00

01 - Cozinha, local onde são as refeições são preparadas para 
serem servidas durante os turnos diários da escola.

02 - Copa, com ligação direta para a cozinha e para o 
refeitório, onde as refeições são feitas.

03 - Local da cozinha e copa bem organizado, claro e 
limpo, com boa circulação e ventilação, porém quente .



APO - ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Quadra descoberta Número: 21

Área: 234,52 m² Ocupantes presentes/C : 12/50 apacidadePé-direito: --

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: refeições.

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 05 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
Piso - revestimento em cimentado na cor verde 
escuro, com marcações de quadra poliesportiva;
Parede - trecho em alvenaria e trecho com ferro e 
tela de arame.

Mobiliário:
Trave de gol, cesta de basquete e 
hastes para pendurar rede de vôlei. 

Iluminação artificial:2 refletores.

Hora inicial: 09h50 Hora final: 10h05

Comentários:
Principal local onde acontecem as atividades de 
educação física. A quadra descoberta localiza-se no 
fundo da escola, entre a Escola Municipal Gonçalves 
Dias e a outra escola nos fundos, e possui dois 
acessos, um direto pelo pátio central, e outro pelo 
pátio lateral. A quadra está elevada em realçaõ ao 
nível dos pátios, tanto que seus acessos ocorrem 
por meio de escadas (problema de acessibilidade). 
É um ambiente apropriado na maior parte do 
tempo pelos meninos, no intervalo muitos deles 
correm direto para a quadra para jogarem futebol. 
Como a quadra localiza-se próxima a algumas salas 
de aula, as atividades ali desenvolvidas geram 
muito ruído, o que podem prejudicar o 
funcionamento das aulas. A quadra não é coberta, 
provavelmente em dias muito quentes, as 
atividades certamente se tornam muito 
desgastantes.



APO - ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Quadra descoberta Número: 21

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 05 de Outubro de 2015

Hora inicial: 09h50 Hora final: 10h05

01 - Quadra descoberta- local onde acontecem as aulas de 
educação física e lazer no geral.

04 - Visão da quadra descoberta através da janela de 
uma das salas de aula.

05 - Proximidade da quadra com o edifício escolar - 
problema de ruído para as salas de aula.

03 - Trabalhos artísticos feitos no muro da quadra, que é 
elevada em relação ao pátios.

02 - Aula de educação física, os alunos estavam jogando 
futebol.



APO - ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Pátio lateral Número: 22

Área: 50,35 m² Ocupantes presentes/C : 10/50 apacidadePé-direito: --

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: refeições.

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 05 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
Piso - revestimento em cimentado na cor cinza;
Parede - muro de divisa da escola em pintura na cor 
bege, com bastante sujeira e aspecto descascado.

Mobiliário:
Mesas com xadrez e bancos de 
praça. 

Iluminação artificial:
3 refletores.

Hora inicial: 14h31 Hora final: 14h52

Comentários:
O pátio lateral é um espaço muito amplo que 
localiza-se no lado esquerdo da escola, e ele 
funciona como o acesso tanto dos alunos da Escola 
Municipal Gonçalves Dias, quanto da outra escola 
localizada nos fundos. O chão é em cimentado e em 
desnível (quanto mais ao fundo do terreno, mais 
alto fica). Não há muitos mobiliários, além das 
mesas e bancos de praça. Porém o espaço é 
bastante apropriado pelos alunos, na maioria das 
vezes pelas meninas, que usam o espaço para 
conversarem mais reservadas, brincarem de pular 
corda e correrem. É o espaço da escola com 
presença de árvores. Na falta de bancos, os alunos 
acabam também sentando nas escadas do edifício, 
sempre a procura de sombreamento.

O pátio lateral fica localizado muito próximo a 
ambientes como a diretoria, a sala de leitura, a sala 
dos professores e as salas de aula no pavimento 
superior. A movimentação, as conversas e as outras 
atividades que ocorrem ali, principalmente na hora 
do recreio, certamente influenciam negativamente 
no nível de ruído para esses ambientes. Mas isso é 
um aspecto inevitável, visto que em ambientes 
escolares isso é muito comum.



APO - ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Pátio lateral Número: 22

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 05 de Outubro de 2015

Hora inicial: 14h31 Hora final: 14h52

01 - Pátio lateral - localizado no lado esquerdo da escola e que 
funciona como acesso dos alunos de ambas as escolas.

04 - Meninas brincando de pular corda, outras sentadas 
nas mesas, e outras meninas localizadas no hall.

05 - As mesas com xadrez, único tipo de mobiliário 
presente no pátio lateral.

03 - Espaço amplo e vazio. Falta de mais mobiliários para 
um melhor aproveitamento do ambiente.

02 - Espaço utilizado pelos alunos (na maioria das vezes 
pelas meninas), no horário do intervalo.



APO - ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Sala de aula Número: 25

Área: 41,45 m² Ocupantes presentes/C : 00/50 apacidadePé-direito: 3,90 m

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: atividades pedagógicas.

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 05 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
Piso - revestimento em marmorite na cor preta;
Parede - revestimento em pintura na cor bege, com 
rodameio em madeira com pintura na cor azul 
escuro, portas e janelas em madeira com pintura 
azul escuro, com  grades.
Teto - forro em madeira com pintura na cor branca.

Mobiliário:
Mesa, cadeiras, lixeira, ventiladores 
de parede, lousa branca, murais, 
armário e retroprojetor.

Hora inicial: 12h32 Hora final: 12h45

Iluminação artificial:
6 Luminárias tubulares 3 x 40

Comentários:
A primeira impressão é negativa: paredes pichadas, 
mobiliário excessivo, superior a capacidade de uso 
confortável da sala, as circulações são prejudicadas 
devido a disposição ineficiente do mobiliário e o 
espaço do professor (mesa, cadeira e lousa) são 
apertados e prejudicados da mesma maneira. Aliás 
o estado de conservação da sala no geral é ruim. Os 
pontos positivos são a quantidade e tamanho das 
aberturas, que promovem boa iluminação e 
ventilação naturais e também uma ótima 
comunicação com o exterior.

Devido ao tamanho da sala, os alunos do fundo 
sofrem com o ofuscamento na lousa branca, 
quando as janelas estão abertas, prejudicando a 
visão aos conteúdos passados em aula. Ainda se 
tratando da lousa, ela poderia ser maior. O tamanho 
da sala não otimiza a propagação da fala do 
professor, isso sem levarmos em consideração o 
ruído vindo do exterior, que certamente prejudica a 
compreensão e o grau de concentração durante as 
aulas.



APO - ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Sala de aula Número: 25

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 05 de Outubro de 2015

Hora inicial: 12h32 Hora final: 12h45

01 - Sala de aula - todas localizadas no segundo pavimento, em 
geral com bom tamanho, porém mal conservadas.

04 - Visão da lousa branca pela perspectiva dos alunos. 
Lousa pequena e o professor quase não em espaço.

05 - Rabiscos na parede por conta da disposição das 
carteiras (algumas são grudadas na parede).

03 - Murais na parede com os trabalhos de desenho 
desenvolvidos pelos alunos.

02 - Visão geral da sala de aula. Há mais carteiras do que 
a sala comporta, o que gera uma sensação de aperto.



APO - ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Laboratório de ciências Número: 32

Área: 41,30 m² Ocupantes presentes/C : 00/40 apacidadePé-direito: 3,90 m

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: atividades pedagógicas.

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 05 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
Piso - revestimento em marmorite na cor preta;
Parede - revestimento em pintura na cor bege, com 
rodameio em madeira com pintura na cor azul 
escuro, portas e janelas em madeira com pintura 
azul escuro, com  grades.
Teto - forro em madeira com pintura na cor branca.

Mobiliário:
Bancada com cuba e torneira, 
armário em alvenaria, mesas, 
cadeiras, lixeira, ventiladores de 
parede, lousa branca, murais e 
retroprojetor.

Hora inicial: 13h15 Hora final: 13h30

Iluminação artificial:
6 Luminárias tubulares 3 x 40

Comentários:
A sala possui um bom tamanho e seu formato 
retangular, com a lousa no lado de menor dimensão 
e oposta às janelas oferece dois problemas: o 
primeiro, o professor provavelmente tem que 
elevar o nível de sua voz para ser compreendido por 
todos os alunos; segundo, se as janelas estão 
abertas há o ofuscamento na lousa causado pela 
entrada da luz pelas janelas. 

O mobiliário está em um estado de conservação 
ruim e sua disposição e quantidade prejudicam as 
circulações na sala. Algumas carteiras estão coladas 
na parede, o que facilita as pichações. A mesa do 
professor fica muito colada na lousa, limitando o 
seu campo de trabalho.

A lousa poderia ser maior e os murais melhor 
aproveitados. O estado de conservação da sala no 
geral é razoável. A bancada para as atividades 
propostas só possui uma cuba. Fica na dúvida se 
somente uma cuba é o suficiente para o número 
total de alunos na sala.



APO - ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Laboratório de ciências Número: 32

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 05 de Outubro de 2015

Hora inicial: 13h15 Hora final: 13h30

01 - Laboratório de ciências - localizado no segundo 
pavimento, única sala com uma bancada e cuba com torneira.

04 - Murais nas paredes para a exposição dos trabalhos 
dos alunos.

05 - Rabiscos na parede por conta da disposição das 
carteiras (algumas são grudadas na parede).

03 - Bancada com cuba e torneira para as atividades 
desenvolvidas nas aulas .

02 - Visão geral da sala de aula. Na posição das últimas 
carteiras fica difícil enxergar a lousa.



APO - ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Laboratório de ciências Número: 38

Área: 27,95 m² Ocupantes presentes/C : 00/23 apacidadePé-direito: 3,90 m

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: atividades pedagógicas.

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 05 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
Piso - revestimento em marmorite na cor preta;
Parede - revestimento em pintura na cor bege, com 
rodameio em madeira com pintura na cor azul 
escuro, portas e janelas em madeira com pintura 
azul escuro, com  grades.
Teto - forro em madeira com pintura na cor branca.

Mobiliário:
Mesas, cadeiras, lixeira, ventiladores 
de parede, lousa branca, armários, 
gaveteiros, TV com aparelho de 
vídeo, murais e retroprojetor.

Hora inicial: 13h32 Hora final: 13h46

Iluminação artificial:
4 Luminárias tubulares 2 x 40

Comentários:
A sala possui um tamanho menor em relação as 
outras salas e seu formato é mais quadrado. Por 
essa característica a visualização da lousa não é um 
problema, de todas as posições na sala é possível 
enxergá-la. Há bastante janelas na sala que  
oferecem maior conforto térmico, lumínico e uma 
ótima comunicação com o exterior. O problema fica 
por conta do alto nível de ruído, vindo tanto do pátio 
central, da quadra e da outra escola nos fundos, e 
também pelo excesso de ofuscamento em alguns 
momentos. 

Como nas outras salas,  o mobiliário está em um 
estado de conservação ruim e sua disposição e 
quantidade prejudicam as circulações na sala (há 
dois grandes armários no canto da sala, que 
também ocupam um bom espaço). Algumas 
carteiras estão coladas na parede, o que facilita as 
pichações. A mesa do professor fica muito colada na 
lousa, limitando o seu campo de trabalho.



APO - ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Laboratório de ciências Número: 38

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 05 de Outubro de 2015

Hora inicial: 13h32 Hora final: 13h46

01 - Sala de aula - existem duas salas nesse formato, elas estão 
localizadas no fundo do edifício, voltadas para a quadra.

04 - Murais nas paredes para a exposição dos trabalhos 
dos alunos. Estes poderiam ser melhor aproveitados.

05 - Teto com forro em madeira com pintura branca. Existe 
um retroprojeor pendurado no teto, talvez muito alto.

03 - Há muitos mobiliários na sala, desde carteiras até 
armários, o que prejudica as circulações .

02 - Visão geral da sala de aula. De qualquer ponto que 
nos localizamos é fácil ter uma visão da lousa.



APO - ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Banheiro masculino (segundo pavimento) Número: 35

Área: 11,76 m² Ocupantes presentes/C : 00/05 apacidadePé-direito: 4,45 m

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: banheiro.

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 05 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
Piso - revestimento em marmorite na cor preta;
Parede -  trecho com revestimento em cerâmica 
branca e trecho em pintura na cor bege, portas em 
madeira com pintura azul escuro e janelas somente 
com vãos, sem fechamentos.
Teto - laje com pintura na cor bege.

Mobiliário:
Lavatór io,  mic tór io,  l i xe i ra ,  
papeleira, saboneteira, cabines em 
alvenaria com sanitários e espelhos.

Hora inicial: 12h45 Hora final: 12h55

Iluminação artificial:
1 Luminária tubular 2 x 40

Comentários:
O local apresenta estado de conservação bastante 
ruim, a experiência olfativa é desagradável. O 
conjunto de lavatório e mictório em aço tem 
aspecto enferrujado e também deteriorado (algo 
que lembra um presídio ou algo do tipo). A 
papeleira e a saboneteira estão vazias. 

Tanto o lavatório quanto o mictório apresentam 
pingadeiras, o que deixa o chão molhado . O 
ambiente é escuro, só há aberturas altas, e isso não 
permite comunicação visual com o exterior. Nõ há 
vedações nas janelas, talvez em um dia chuvoso, o 
ambiente provavelmente tende a fica r molhado.

Há a presença de vandalismos, com as paredes 
pichadas, e também há problemas de conservação 
e manutenção, com infiltrações e pinturas 
descascando.



APO - ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Banheiro masculino (segundo pavimento) Número: 35

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 05 de Outubro de 2015

Hora inicial: 12h45 Hora final: 12h55

01 - Banheiro masculino localizado no segundo pavimento, 
em geral um ambiente desagradável.

02 - O ambiente é escuro, há pouca iluminação natural por 
conta da altura das janelas.

03 - Há duas cabines construídas em alvenaria com um 
sanitário cada.



APO - ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Banheiro feminino (segundo pavimento) Número: 36

Área: 19,73 m² Ocupantes presentes/C : 00/06 apacidadePé-direito: 4,45 m

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: banheiro.

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 05 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
Piso - revestimento em marmorite na cor preta;
Parede -  trecho com revestimento em cerâmica 
branca e trecho em pintura na cor bege, portas em 
madeira com pintura azul escuro e janelas somente 
com vãos, sem fechamentos.
Teto - laje com pintura na cor bege.

Mobiliário:
Lavatório,  l ixeira,  papeleira,  
saboneteira, cabines em alvenaria 
com sanitários e espelhos.

Hora inicial: 12h57 Hora final: 13h10

Iluminação artificial:
1 Luminária tubular 2 x 40

Comentários:
O local apresenta também um estado de 
conservação bastante ruim, e também a 
experiência olfativa é desagradável. O lavatório em 
aço tem aspecto enferrujado e também deteriorado 
(algo que lembra um presídio ou algo do tipo). A 
papeleira e a saboneteira estão vazias, são as 
mesmas características analisadas no banheiro 
masculino. Há goteiras no lavatório, deixando o 
chão molhado e também facilita o aparecimento de 
infiltrações nas paredes.

O que difere o banheiro feminino do masculino é o 
tamnho, que é maior, e também a presença de 
janelas mais baixas, facilitando a entrada de 
iluminação e ventilação naturais, o que diminui a o 
calor do ambiente. Há uma melhor comunicação 
com o exterior. Há seis cabines em alvenaria com 
um sanitário cada um.



APO - ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Banheiro feminino (segundo pavimento) Número: 36

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 05 de Outubro de 2015

Hora inicial: 12h57 Hora final: 13h10

01 - Banheiro feminino localizado no segundo pavimento, 
em geral um ambiente desagradável.

02 - O ambiente apresenta um lavatório em aço, com 
aspecto deteriorado, com goteiras no piso.

03 - Há seis cabines construídas em alvenaria com um 
sanitário cada.



APO - ESCOLA MUNICIPAL SARMIENTO

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Hall de entrada Número: 02

Área: 24,22 m² Ocupantes presentes/C : 02/15apacidadePé-direito: 3,65 m

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: recepção, espera e circulação

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 21 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
P i s o  -  c e r â m i c a  h e x a g o n a l  v e r m e l h a ;
Parede - pintura na cor bege, portas e janelas
em madeira com pintura marrom, murais e 
rodapé em madeira com pintura marrom;
Teto - laje com pintura na cor bege.

Comentários:
Primeiro ambiente que acessamos quando 
entramos na escola. O espaço atende bem a sua 
função, que é a de receber as pessoas e também 
como local  de espera.  Possui  tamanho 
relativamente confortável e os fluxos bem 
marcados (secretaria-diretoria/ acesso escola/ 
escada de acesso aos pavimentos superiores.

No meio do hall, há uma estátua do Sarmiento 
(importante político e educador argentino,  qual 
empresta o seu nome à instituição). Há alguns 
murais informativos no ambiente, bem como um 
quadro com os indicadores do Ideb e Iderio. A forma 
e os desenhos dos vãos (janelas e portas) 
demonstra claramente o estilo neocolonial da 
arquitetura do edifício.

O ambiente é  iluminado naturalmente, porém 
ainda sim essa iluminação não se mostra 
totalmente eficiente (há também iluminação 
artificial). A ventilação natural é pouco aproveitada, 
pelo fato das janelas permanecerem fechadas, o 
que torna o ambiente um pouco quente e o ruído é 
grande nos momentos que o trem passa.

Mobiliário:
Estátua do Sarmiento, bancos em madeira, 
murais soltos, móvel de portar bandeiras e 
ventilador de parede.

Iluminação Artificial:
Luminária Tubular 1 x 40

Hora inicial: 09h29 Hora final: 09h39



APO - ESCOLA MUNICIPAL SARMIENTO

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Hall de entrada Número: 02

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 21 de Outubro de 2015

01 - Hall de entrada com a estátua do Sarmiento ao
centro (importente político e educador argentino).

02 - Vista do hall a partir da porta de acesso, percursos 
bem definidos.

03 - Piso em cerâmica hexagonal vermelha, paredes e teto 
com pintura bege.

04 - A forma dos vãos (portas e janelas) demosntram 
claramente a arquitetura neocolonial do edifício.

05 - Escada de acesso aos pavimentos superiores. Bancos 
em madeira e murais nas paredes.



APO - ESCOLA MUNICIPAL SARMIENTO

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Secretaria e lavabo Número: 03 e 04

Área secretaria: 21,58 m²
Ocupantes presentes/C : 01/05apacidadePé-direito: 3,65 m

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: atendimento e atividades de secretaria 

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 21 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
Piso - revestimento em cerâmica hexagonal 
vermelha e trecho em cerâmica 15x 15 branca;
Parede - pintura na cor bege, portas e janelas
em madeira com pintura marrom, murais e 
rodapé em madeira com pintura marrom;
Teto - laje com pintura na cor bege.

Comentários:
Ambiente adjunto do hall de entrada e de acesso à 
diretoria e a sala de reprografia. O ambiente é 
dividido em três espaços: o primeiro é o setor 
deatendimento, controle, e monitoramento dos 
demais ambientes da escola; o segundo setor é onde 
funciona de fato a secretaria, com um pequeno 
espaço para atendimento mais reservado; o terceiro 
espaço refere-se a copa e o lavabo para os 
funcionários, localizados ao fundo.

A divisão do ambiente por setores é feita 
basicamente por mobiliários (armários e 
gaveteiros). A iluminação natural é boa, o que 
confere claridade aos espaços e, embora a janela 
esteja sempre aberta, sente-se um pouco de calor. O 
setor da secretaria e copa é mais escuro (não há 
janela muito próxima). Aqui também há o forte ruído 
externo, quando o trem passa lá fora.

Mobiliário:
Mesas de atendimento, escaninhos, gaveteiros, 
murais na parede, ventilador de teto e de parede, Tv 
com grade para monitoramento, chaveiro de parede, 
bancada de apoio para copa e espelho no lavabo.

Iluminação Artificial:
2 Luminárias Tubulares 2 x 40 cada

Hora inicial: 09h43 Hora final: 09h55

Área lavabo: 2,04 m²



APO - ESCOLA MUNICIPAL SARMIENTO

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Secretaria e lavabo Número: 03 e 04

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 21 de Outubro de 2015

Hora inicial: 09h43 Hora final: 09h55

01 - Sala da secretaria e atendimento - ambiente bastante 
iluminado e com boa comunicação com o exterior.

04 - Ao fundo do ambiente, uma pequena bancada de 
apoio para copa.

05 - Lavabo para os funcionários dos ambientes adjuntos, 
localizado ao lado da pequena copa.

02 - O acesso à secretaria acontece pelo Hall da escola. 
Na imagem, câmera de monitoramento da escola.

03 - Mesas de atendimento ao público, controle de acesso 
aos demais ambientes da escola.



APO - ESCOLA MUNICIPAL SARMIENTO

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Sala de reprografia Número: 05

Área: 14,45 m² Ocupantes presentes/C : 00/03apacidadePé-direito: 3,65 m

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: impressão e preparação de material didático

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 21 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
Piso - revestimento em cerâmica 15 x 15 branca;
Parede - pintura na cor bege, portas e janelas
em madeira com pintura marrom, murais e 
rodapé em madeira com pintura marrom;
Teto - laje com pintura na cor bege.

Comentários:
O ambiente possui tamanho relativamente 
pequeno e fechado devido o uso do ar-
condicionado, as janelas são fechadas com as barra 
(nesse aspecto a temperatura de conforto é muito 
boa). Porém,  por conta disso o espaço é totalmente 
dependente da iluminação artificial.

No geral o espaço é confuso, um pouco 
desorganizado, há muito mobiliário para pouco 
espaço (prateleiras, armários, geladeiras, etc.). O 
fato de as janelas permanecerem fechadas é um 
aspecto ruim, pois não há nenhum tipo de contato 
com o exterior e nem com os ambientes adjuntos, o 
que é uma pena, pois a maioria dos ambientes da 
escola se localizam próximos aos átrios e jardins.

Aqui também, mesmo com as portas e janelas 
fechadas, o ruído do trem causa incômodo.

Mobiliário:
Armários, móvel prateleira, prateleiras de parede, 
gaveteiro, televisão com girovisão, mesas de trabalho, 
mesas de apoio, máquinas de impressão e cópias, 
geladeira e ventilador de parede.

Iluminação Artificial:
Luminária Tubular 4 x 40

Hora inicial: 09h55 Hora final: 10h05



APO - ESCOLA MUNICIPAL SARMIENTO

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Sala de reprografia Número: 05

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 21 de Outubro de 2015

Hora inicial: 09h55 Hora final: 10h05

01 - Sala de reprografia - localizada ao lado da secretaria/copa 
e lavabo.

04 - Mesas de trabalho com o apoio de armários de 
ferro, marcenaria e prateleiras.

05 - Máquinas de impressão ao fundo - detalhe das janelas 
trancadas com as barras (efeito do ar condicionado).

02 - Logo no acesso encontramos uma pequena 
geladeira e microondas, como apoio da copa ao lado.

03 - Disposição do mobiliário - o espaço é pequeno para a 
quantidade de objetos da sala.



APO - ESCOLA MUNICIPAL SARMIENTO

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Diretoria Número: 06

Área: 9,59 m² Ocupantes presentes/C : 00/02apacidadePé-direito: 3,65 m

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: sala da diretora e assistente

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 21 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
Piso - revestimento em cerâmica 15 x 15 branca;
Parede - pintura na cor bege, portas e janelas
em madeira com pintura marrom, murais e 
rodapé em madeira com pintura marrom;
Teto - laje com pintura na cor bege.

Comentários:
A sala da diretora e da sua assistente possui 
tamanho relativamente pequeno, porém atende as 
suas necessidades de uso. Possui temperatura de 
conforto agradável, embora a diretora tenha um 
ventilador de piso próximo a sua cadeira.

A sala possui comunicação com o exterior pela 
janela, por onde ocorre a entrada de iluminação e 
ventilação naturais, embora a presença das grades 
seja um elemento complicador para esse fim e 
também a aparência não muito positiva.

Atrás da mesa da diretora, há algumas cadeiras, a 
princípio para serem utilizadas por possíveis 
visitantes, mas que são utilizados por ela para portar 
alguns objetos.

No geral é necessário uma arrumação na sala para 
acabar com seu aspecto de desorganização e 
confusão (há também muito mobiliário no espaço, o 
que atrapalha a eficiência do espaço útil)

Muito ruído advindo da movimentação interna da 
escola e também do trem, quando passa.

Hora inicial: 10h10 Hora final: 10h15

Mobiliário:
Armários, móvel prateleira, gaveteiro, prateleiras 
de parede, mesas de apoio com impressora, 
cadeiras, ventiladores de piso e de parede e 
quadro na parede

Iluminação Artificial:
 Luminária Tubular 2 x 40



APO - ESCOLA MUNICIPAL SARMIENTO

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Diretoria Número: 06

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 21 de Outubro de 2015

Hora inicial: 10h10 Hora final: 10h15

01 - Sala da Direção - localizada ao lado do setor de 
atendimento da secretaria e do Hall de entrada da escola.

04 - Espaço de trabalho da assistente da dirtetora, 
também espaço de atendimento ao público.

05 - Comunicação com o exterior pela janela (iluminação e 
ventilação). Grades para segurança.

02 - Mesa de trabalho da diretora, espaço confortável 
para as suas atividades.

03 - Mobiliários de apoio - armários e prateleiras. Algumas 
cadeiras ao fundo servindo como porta-objetos.



APO - ESCOLA MUNICIPAL SARMIENTO

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Sala de supervisão Número: 07

Área: 22,63 m² Ocupantes presentes/C : 00/05apacidadePé-direito: 3,65 m

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: Supervisão, recepção de pais e depósito

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 21 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
Piso - revestimento em cerâmica 15 x 15 branca;
Parede - trecho em cerâmica branca e pintura na cor 
bege, portas e janelas em madeira com pintura 
marrom;
Teto - laje com pintura na cor bege (teto 
descascando).

Comentários:
Ambiente muito desorganizado, com muitas caixas, 
livros, prateleiras, arquivos e outros mobiliários. Por 
conta da desorganização, a janela ao fundo das 
prateleiras em alvenaria não abre (as caixas com os 
livros impedem a sua abertura). As paredes e o teto 
estão com aspecto degradado, com estado de 
conservação ruim, com a pintura descascando, o 
que torna a aparência do ambiente no geral ruim.

Na verdade, é um pouco difícil definir o tipo de uso 
da sala. Ela se assemelha muito a um depósito de 
materiais, ora um espaço de trabalho (devido a 
presença de algumas mesas com computadores),  
porém segundo o relato de uma das funcionárias da 
escola, a sala também serve para que as professoras 
e a diretora conversem com alguns pais de alunos, 
em alguns casos específicos. 

No geral, a sala é quente, pouco parcialmente 
iluminada e tem muito ruído

Mobiliário:
Móvel prateleira, armários, móvel catálogo, 
gaveteiros, mesas, cadeiras, prateleiras em 
alvenaria e de parede, ventilador de parede.

Iluminação Artificial:
2 Luminárias Tubulares 2 x 40

Hora inicial: 10h17 Hora final: 10h25



APO - ESCOLA MUNICIPAL SARMIENTO

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Sala de supervisão Número: 07

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 21 de Outubro de 2015

Hora inicial: 10h17 Hora final: 10h25

01 - Sala de supervisão - localizada no pavimento térreo 
próxima ao hall de entrada, sentido oposto a secretaria.

04 - Segundo setor da sala - espaço que serve como 
depósito de material escolar.

05 -Setor de trabalho próximo ao depósito, com mesas, 
cadeiras e computador.

03 - Estado de conservação da sala precário - paredes e 
teto com pintura descascando (aparência ruim).

02 - Primeiro setor da sala - um espaço que serve como 
atendimento de pais de alunos em certos momentos.



APO - ESCOLA MUNICIPAL SARMIENTO

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Sala de aula

Área: 53,40 m² Ocupantes presentes/C : 00/40apacidadePé-direito: 3,70 m

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: aula

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 21 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
Piso - revestimento em cimentado liso cinza;
Parede -  revestimento em  pintura na cor bege, 
portas  em madeira com pintura marrom;
Teto - laje com pintura na cor bege.

Mobiliário:
Mesas, cadeiras, armários fixos, quadro negro, 
lousa branca, murais, armário em alvenaria, 
ventilador de parede, prateleiras e retroprojetor. 

Iluminação Artificial:6
 Luminárias Tubulares  2 x 40

Hora inicial: 11h15 Hora final: 11h25

Comentários:
As salas de aula são padronizadas e todas são 
acessadas através de varandas cobertas. O acesso 
às salas se dá através de portas, o que confere ao 
ambiente bastante iluminação e ventilação 
naturais, além de comunicação com o exterior. O 
tamanho das salas é bastante amplo, e apropriado 
pelos usuários,  com murais  decorados,  
informativos e educativos.

Há nas salas duas mesas para os professores, uma a 
frente e outra aos fundos. Embora haja carteiras 
coladas nas paredes, não há rabiscos nas mesmas 
(respeito pelo ambiente de uso). O mobiliário das 
salas é relativamente conservado, padronizado e 
adequado à ergonomia dos alunos, porém a 
utilização da sala parece exceder o seu limite de 
capacidade, o que prejudica os espaços de 
circulação pelo ambiente.

O ruído dos corredores e do trem são aspectos 
negativos e a distância do quadro e lousa para os 
alunos das últimas fileiras é grande (por conta do 
formato da sala e localização dos mobiliários).

Números: 09, 10, 15, 16, 42, 
43, 45, 46, 52, 56 e 57



APO - ESCOLA MUNICIPAL SARMIENTO

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Sala de aula Números: 09, 10, 15, 16, 42, 
43, 45, 46, 52, 56 e 57

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 21 de Outubro de 2015

Hora inicial: 11h15 Hora final: 11h25

01 - Salas de aula padronizadas - são localizadas no térreo, 
segundo e terceiro pavimentos

04 - O mobiliário da sala é razoavelmente adequado, 
com carteiras padronizadas e em grande quantidade.

05 - Ao fundo das salas, existe um armário baixo em 
alvenaria para estocar material didático.

03 - Nas paredes existem murais para informações 
educativas .

02 - A salas possuem quadro negro, com trecho em 
lousa branca.



APO - ESCOLA MUNICIPAL SARMIENTO

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Pátio coberto e  pátio descoberto Número: 27 e 28

Área: 767,21 m² Ocupantes presentes/C : 10/todos os usuários da escolaapacidadePé-direito: variável

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: recreação

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 21 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
Piso - revestimento em cimentado liso na cor cinza;
Estrutura - Pilares em pedra e madeira;
Telhado - Telha colonial com caibros em madeira .

Mobiliário:
Mesas de pingnpong, lixeiras, mesas e bancos 
de parque em concreto, bancos em alvenaria, 
desenho de quadra de esportes no piso (futebol, 
vôlei e basquete, cesta de basquete.

Iluminação Artificial:
10 Refletores no telhado

Hora inicial:12h05 Hora final: 12h 35 

Comentários:
O pátio coberto é bastante amplo, plano, permite a 
realização de diversos tipos de atividades tais como 
a recreação das crianças (brincadeiras de correr, 
pular, conversar, espaço para jogos, em especial o 
ping-pong, etc), eventuais aulas de educação física 
e também as festividades e eventos que acontecem 
durante o ano letivo. É um espaço bastante 
apropriado pelos usuários da escola e com bastante 
potencial de usos. Por conta da cobertura, a 
sensação térmica no ambiente é boa, porém o nível 
de iluminação é baixo (as telhas precisam de melhor 
manutenção). Um ponto negativo é a sua 
proximidade com as salas de aula dos fundos (em 
especial as de Educação Infantil), auditório e salas 
de leitura, gerando bastante ruído para esses 
ambientes

O pátio coberto localiza-se entre o prédio principal 
da escola e o refeitório. O acesso a ele é coberto 
sempre por telhados, o mesmo acontece com o 
refeitório. Ao redor do pátio coberto podemos 
encontrar o pátio descoberto, com um desenho de 
quadra, para a realização de esportes com bola, e 
também a extensão das atividades de recreação. 
Assim como o pátio coberto, aqui há muito ruído, 
prejudicando as atividades nas salas de aula.



APO - ESCOLA MUNICIPAL SARMIENTO

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Pátio coberto, pátio descoberto e banheiros Número: 27 e 28

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 21 de Outubro de 2015

Hora inicial:12h05 Hora final: 12h 35 

01 - Pátio coberto - principal espaço para as atividades de 
recreação , festividades e eventuais aulas de educação física.

04 - Mobiliário fixo no pátio, mesas e bancos de praça e 
bancos de alvenaria próximos a entrada do refeitório.

05 - Acesso ao refeitório através do pátio coberto 
totalmente protegido pelo telhado.

03 - Pátio descoberto com desenho de quadra no piso 
para atividades esportivas.  Necessidade de manutenção.

02 - Espaço amplo, plano, que permite a livre 
movimentação e apropriação das  crianças .



APO - ESCOLA MUNICIPAL SARMIENTO

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Refeitório Número: 29

Área: 119,85 m² Ocupantes presentes/C : 00/04apacidadePé-direito: 3,04 m

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: refeições (lanches e almoço)

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 21 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
Piso - revestimento em cimentado liso na cor cinza;
Parede -  pintura com revestimento em cerâmica 
15x15 na cor branca e trecho em pintura na cor 
branca (trechos de parede em cobogó).
Teto - Rebaixo em placas de PVC.

Comentários:
O refeitório fica localizado na parte do fundo da 
escola, próximo ao pátio coberto e descoberto e 
diretamente ligado a cozinha e dispensa. No geral o 
ambiente é bastante amplo porém ainda sim não 
consegue absorver os inúmeros alunos da escola. 
Aliás para que ele funcione minimamente é 
necessário uma rotina de utilização (o horário do 
recreio das diversas turmas acontece em horários 
diferentes, até para que a utilização do refeitório 
atenda a todos os alunos - dos menores aos maiores 
satisfatoriamente).

O ambiente é quente, não há janelas, somente 
portas e trechos em cobogó nas paredes, e a 
quantidade de ventiladores não é suficiente para 
aliviar a alta sensação térmica (quanto mais 
próximo a cozinha, pior a sensação térmica). O 
mobiliário obedece a um padrão, porém apresenta 
problemas de manutenção e conservação. A 
aparência no geral não é ruim, mas também não é 
convidativa. A iluminação fica por conta das 
luminárias instaladas no rebaixo de pvc, pois como 
mencionado anteriormente, não há janelas.

Mobiliário:
Mesas,  cadeiras ,  bebedouros ,  l i xe i ra ,  
ventiladores de parede, murais, quadro negro 
com a informação do cardápio do dia. 

Iluminação Artificial:
Luminária Tubular 2 x 40

Hora inicial: 12h37 Hora final: 12h48



APO - ESCOLA MUNICIPAL SARMIENTO

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Refeitório Número: 29

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 21 de Outubro de 2015

Hora inicial: 12h37 Hora final: 12h48

01 - Refeitório - local onde  as crianças se alimentam durante o 
o dia na escola (lanches e almoço).

04 - Macesso à cozinha e passa-pratos - local onde as 
crianças recebem a alimentação.

05 - Porta de acesso ao lavatório e escovário, que fica no 
fundo do refeitório.

03 - Paredes com cobogós, não há janelas no refeitório, o 
que torna a sensação térmica do local desconfortável.

02 - Logo a frente da porta de acesso, podemos 
encontrar dois grandes bebedouros.



APO - ESCOLA MUNICIPAL SARMIENTO

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Refeitório Número: 30

Área: 119,85 m² Ocupantes presentes/C : 00/06apacidadePé-direito: 3,04 m

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: refeições (lanches e almoço)

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 21 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
Piso - revestimento em cerâmica na cor vermelha;
Parede -  pintura com revestimento em cerâmica 
15x15 na cor branca e janelas tipo basculante em 
vidro e ferro.
Teto - laje com revestimento em pintura na cor 
branca.

Comentários: 
A cozinha possui ligação direta com o refeitório e 
com a despensa e o banheiro os funcionários da 
cozinha. Em se tratando de dimensionamento, o 
espaço da cozinha é de mediano a grande, essencial 
para a realização das atividades ali desempenhadas 
(preparo das refeições). O ambiente é bem 
organizado e setorizado, há o ambiente para 
preparo e higienização dos alimentos (bancadas, 
cubas e fogões), há também ambientes para a 
entrega das refeições para os alunos (vão do passa-
pratos) e um ambiente de apoio (bancada lisa e 
prateleiras com os utensílios de cozinha).

O ambiente, embora haja presença de grandes 
janelas, é quente, o que é inevitável devido ao calor 
emanado pelos fogões. Porém, as mesmas janelas 
permitem a troca do ar do ambiente com o exterior 
(com certeza sem elas a sensação térmica seria bem 
pior) e também uma boa iluminação natural. A 
aparência no geral não é ruim, e a limpeza e 
manutenção dos materiais é razoavelmente boa. O 
ambiente permite a livre circulação dos diferentes 
setores de trabalho.

Mobiliário:
Bancadas, cubas, fogões industriais, mesa de 
apoio, móvel prateleira e prateleira de parede, 
lixeira e utensílios de cozinha no geral. 

Iluminação Artificial:
3 Luminárias Tubulares 2 x 40

Hora inicial: 12h49 Hora final: 13h00



APO - ESCOLA MUNICIPAL SARMIENTO

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Refeitório Número: 30

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 21 de Outubro de 2015

Hora inicial: 12h49 Hora final: 13h00

01 - Cozinha - local onde são preparadas as refeições que são 
servidas durante os turnos escolares.

04 - Bancada e prateleiras de apoio - armazenamento 
dos diversos utensílios de cozinha.

05 - Comunicação da cozinha com o refeitório - o vão com 
o passa-pratos.

03 - Visão geral da cozinha - estações de trabalho bem 
definidas - preparo, apoio e higienização.

02 - Estação de preparo dos alimentos com os fogões e 
higienização dos utensílios de cozinha, com as cubas.



APO - ESCOLA MUNICIPAL SARMIENTO

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Despensa Número: 31

Área: 15,08 m² Ocupantes presentes/C : 00/03apacidadePé-direito: 3,04 m

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: armazenamento de alimentos

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 21 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
Piso - revestimento em cimentado liso na cor cinza;
Parede - revestimento em pintura na cor branca e 
janelas tipo basculante em vidro e ferro;
Teto -  laje com tijolo aparente .

Mobiliário:
Prateleiras, caixas, geladeira industrial, freezer, 
mesas, cadeira e balança.

Iluminação Artificial:
2 Luminárias Tubulares 2 x 40

Hora inicial:13h00 Hora final: 13h 10 

Comentários:
A despensa localiza-se imediatamente ao lado da 
cozinha, e serve diretamente como ambiente de 
apoio. Aqui podemos encontrar alguns mobiliários 
para o armazenamento de alimentos não-
perecíveis (em prateleiras e caixas) e os perecíveis, 
nas geladeiras industriais e freezer. O ambiente 
possui um tamanho grande, confortável para a 
locomoção (o que não costuma ser comum em uma 
despena), há a facilidade de acesso aos produtos, 
seja nas prateleiras, seja nas geladeiras. Por conta 
disso, o ambiente possui um bom aspecto de 
organização funcional - um ambiente de fácil 
apreensão.

O ambiente é bem iluminado e  ventilado pelas 
janelas tipo basculante, porém a sensação térmica é 
ruim, o espaço é quente, muito em função da 
proximidade com a cozinha. A limpeza é um aspecto 
bastante positivo do espaço, e a sua aparência é boa



APO - ESCOLA MUNICIPAL SARMIENTO

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Despensa Número: 31

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 21 de Outubro de 2015

Hora inicial:13h00 Hora final: 13h 10 

01 - Despensa - espaço de apoio para a cozinha e 
armazenamento de alimentos.

04 - Dois Freezers horizontais, para o conservamento 
dos alimentos.

05 - Teto em laje com tijolos aparentes.

03 - Geladeira industrial - local onde são armazenados os 
alimentos perecíveis.

02 - Prateleiras pra o armazenamento dos alimentos - 
fácil acesso .



APO - ESCOLA MUNICIPAL SARMIENTO

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Hall segundo pavimento Número: 38

Área: 31,56 m² Ocupantes presentes/C : 00/07apacidadePé-direito: 3,70 m

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: Descanso, circulação e controle

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 21 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
Piso - revestimento em cimentado liso na cor cinza;
Parede -  pintura na cor bege, portas e janelas em 
madeira com pintura marrom;
Teto - laje com pintura na cor bege..

Comentários:
Ambiente agradável, amplo, bem ventilado, 
confortável e que permite o acesso a sala dos 
professores, o banheiro dos professores e os 
demais ambientes localizados no segundo 
pavimento da escola. O ambiente conta com uma 
varanda, o que permite uma boa comunicação com 
o exterior, também a entrada de ventilação e 
iluminação naturais.

Como a sala dos professores é pequena em relação 
ao número de funcionários da escola, esse espaço 
acaba sendo utilizado como uma extensão da 
mesma. Em diversas circunstâncias, esse ambiente 
acaba funcionando como espaço de controle dos 
alunos que ocupam o segundo pavimento. Aqui o 
barulho do trem e da movimentação da escola 
como um todo é grande.

Mobiliário:
Móvel catálogo, móvel prateleira, sofá, poltronas, 
murais, mesa, cadeiras, armários e uma maquete 
da escola. 

Iluminação Artificial:
Luminária Tubular 2 x 40

Hora inicial: 10h35 Hora final: 10h43



APO - ESCOLA MUNICIPAL SARMIENTO

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Hall segundo pavimento Número: 38

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 21 de Outubro de 2015

Hora inicial: 10h35 Hora final: 10h43

01 - Hall do segundo pavimento - local de acesso e controle das 
atividades que ocorrem nos pavimentos superiores.

04 - Acesso aos outros ambientes da escola à direita. Ao 
fundo, do lado da poltrona, a sala dos professores.

05 -Maquete da escola feita por um pai de aluno, cedido à 
instituição.

03 - Organização do ambiente - mesas, poltronas, sofás e 
outros mobiliários. Acesso varanda e banheiro.

02 - Escada de acesso ao segundo pavimento que liga o 
hall do térreo e do segundo pavimento.



APO - ESCOLA MUNICIPAL SARMIENTO

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Sala dos professores Número: 39

Área: 13,12 m² Ocupantes presentes/C : 02/10apacidadePé-direito: 3,70 m

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: Descanso, pesquisa e trabalho

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 21 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
Piso - revestimento em cimentado liso na cor cinza;
Parede -  pintura na cor bege, portas e janelas em 
madeira com pintura marrom (com grades) ;
Teto - laje com pintura na cor bege.

Mobiliário:
Mesas, cadeiras, murais, armários, móvel 
prateleira, aparador, geladeira, ventilador de 
parede, sofá e poltrona. 

Iluminação Artificial:
Luminária Tubular 4 x 40

Hora inicial: 10h35 Hora final: 10h43

Comentários:
A sala dos professores possui tamanho pequeno em 
relação a quantidade de professores que trabalham 
na escola. O mobiliário não comporta suas 
necessidades (as mesas e cadeiras localizadas no 
centro da sala, destinadas aos afazeres dos 
professores, são desconfortáveis e inapropriadas 
devido ao seu tamanho pequeno).

A sala conta com apenas uma mesa equipada com 
computador e uma impressora ao lado (insuficiente 
para a realização de eventuais pesquisas). A 
proximidade com o hall do segundo pavimento 
acaba impulsionando o uso da sala para além do seu 
limite. Há uma porta de ligação entre o ambiente e o 
banheiro, porém por conta da disposição do 
mobiliário, no caso a posição da geladeira, essa 
porta é inutililizada.

A sala é um pouco escura, dependente de 
iluminação artificial para chegar a um nível 
satisfatório de luminosidade, e há muito ruído por 
conta da proximidade com as salas de aula e o 
barulho externo, o trem principalmente.



APO - ESCOLA MUNICIPAL SARMIENTO

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Sala dos professores Número: 39

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 21 de Outubro de 2015

Hora inicial: 10h35 Hora final: 10h43

01 - Sala dos professores - localização no segundo pavimento, 
ao lado do hall.

04 - Espaço de descanso e relaxamento, com um sofá 
grande e poltrona.

05 -Ao fundo, mobiliário de apoio, com armários e 
prateleiras, e uma geladeira.

03 - Postos de trabalho - duas mesas com computadores e 
um impressores e mesas livres ao centro.

02 - Visão geral da sala - ambiente pequeno pra a 
quantidade de professores da escola.



APO - ESCOLA MUNICIPAL SARMIENTO

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Banheiro dos professores Número: 40

Área: 5,25 m² Ocupantes presentes/C : 00/01apacidadePé-direito: 3,70 m

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: Lavabo e banheiro

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 21 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
Piso - revestimento em cerâmica na cor branca e 
azul;
Parede -  trecho em cerâmica na cor branca e 
pintura na cor bege, portas e janelas em madeira 
com pintura marrom ;
Teto - laje com pintura na cor bege.

Mobiliário:
Vaso sanitario, lavatório, chuveiro, papeleira, 
espelho e móvel prateleira.

Iluminação Artificial:
Luminária Tubular 2 x 40

Hora inicial: 10h35 Hora final: 10h43

Comentários:
O banheiro dos professores e funcionários é 
localizado ao lado da sala dos professores, com 
acesso pelo hall do segundo pavimento. No 
ambiente existe uma segunda porta, que dava 
acesso direto para a sala dos professores, acesso 
esse desativado.

O ambiente possui tamanho grande, em relação a 
sua atividade fim, porém permite o uso de apenas 
uma pessoa por vez. Possui um box pequeno, com 
chuveiro, vaso sanitário e pia em louça com estado 
ruim de conservação. As janelas e porta de acesso 
possuem papéis colados nos vidros, para reduzir a 
entrada de iluminação (ofuscamento) - assim o 
ambiente ficou mais escuro.

No geral, o ambiente apresenta aspecto de 
conservação ruim, os revestimentos de piso e 
parede com necessidade de manutenção e o trecho 
de pintura na parede também. Os aspectos 
positivos ficam por conta da boa iluminação e 
ventilação naturais (portas e janelas amplas). O 
ruído externo é alto.



APO - ESCOLA MUNICIPAL SARMIENTO

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Banheiro dos professores Número: 40

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 21 de Outubro de 2015

Hora inicial: 10h35 Hora final: 10h43

01 - Banheiro dos professores - localização no segundo 
pavimento, ao lado do hall.

02 - Logo na entrada, o lavatório, um mobiliário em desuso 
e uma porta de ligação a sala dos professores desativada.

03 - Ao fundo, o conjunto de sanitário e um pequeno box 
com chuveiro. O estado de conservação é ruim.



APO - ESCOLA MUNICIPAL SARMIENTO

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Laboratório de Informática Número: 42

Área: 53,40 m² Ocupantes presentes/C : 00/25apacidadePé-direito: 3,70 m

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: aula

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 21 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
Piso - revestimento em cimentado liso cinza;
Parede -  revestimento em  pintura na cor branca, 
portas  em madeira com pintura marrom e grade ;
Teto - rebaixo em placas de gesso.

Mobiliário:
Mesas, cadeiras, computadores, armários fixos, 
bebedouro, lousa branca e murais. 

Iluminação Artificial:
10 Luminárias Tubulares  2 x 40

Hora inicial: 11h07 Hora final: 11h15

Comentários:
A sala de informática é ampla, limpa e bem 
conservada. Sobre sua função, como laboratório 
com atividades de informática, a sala parece ser útil, 
com mobiliários razoavelmente adequados (mesas 
para computadores, mesas para outras atividades 
pedagógicas, murais e lousa branca). Porém ainda 
sim, o mobiliário poderia sofrer uma adequação 
melhor, para comportar os novos usos e tecnologias 
da informação (tablets e smartphones).

O ambiente possui três portas com grades internas, 
das quais somente uma se abre para permitir o 
acesso dos usuários. A aparência da sala é 
prejudicada pela quantidade de fios, caixas de 
manutenção das máquinas e tubulações expostas, 
tanto nas mesas, quanto nas paredes da sala. A 
questão da falta de computadores para todos os 
alunos da sala fica evidente quando percebemos 
que nas baias às vezes há mais de uma cadeira pra 
um mesmo equipamento. O ambiente é 
dependente de iluminação artificial e ar 
condicionado.



APO - ESCOLA MUNICIPAL SARMIENTO

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Laboratório de Informática Número: 42

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 21 de Outubro de 2015

Hora inicial: 11h07 Hora final: 11h15

01 - Laboratório de informática - localização no segundo 
pavimento, em uma das salas de aula padrão.

04 - Espaço destinado ao professor, onde se localizam o 
computador e uma impressora.

05 - A sala conta com três portas com grades, porém 
apenas uma se abre para o acesso.

03 - Mesas livres ao fundo, para outras atividades sem o 
uso dos computadores.

02 - Mesas com computadores para as atividades 
desenvolvidas no laboratório.



APO - ESCOLA MUNICIPAL SARMIENTO

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Sala de aula (reforço escolar) Número: 44

Área: 23,40 m² Ocupantes presentes/C : 00/10apacidadePé-direito: 3,70 m

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: atividades pedagógicas

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 21 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
Piso - cerâmica 15x15 na cor branca e azul;
Parede - revestimento em pintura na cor bege, 
portas e janelas em madeira com pintura marrom;
Teto -  revestimento em pintura na cor bege .

Mobiliário:
Mesas, cadeiras, quadro negro, lousa branca, 
murais, armário em alvenaria, ventilador de 
parede e de teto, tv e prateleiras.

Iluminação Artificial:
2 Luminárias Tubulares 2 x 40

Hora inicial:11h16 Hora final: 11h 25 

Comentários:
Essa é uma sala de aula menor, localizada no 
segundo pavimento e acessada através do corredor 
interno. Ela possui um tamanho menor em relação 
às outras salas de aula, em contrapartida, a 
quantidade de carteiras na sala é bem menor, e 
também por conta disso a sala possui características 
mais acolhedoras. A sala permite a realização de 
diversas atividades, tais como: aulas de reforço 
escolar, leitura, vídeo, jogo, entre outras coisas 
(atividades pedagógicas no geral). 

Os vãos da sala são a porta de acesso e as janelas na 
parede oposta, que aparentemente permanecem 
fechadas e tampadas com uma espécie de papel 
colado nos vidros para reduzir a entrada de 
iluminação natural. Por conta disso, o ambiente é 
quente, e a falta de comunicação com o exterior 
aliada ao amanho da sala causa uma espécie de 
enclausuramento. 

Há nas salas uma mesa para os professores, e 
poucas carteiras. No geral a aparência do ambiente 
é boa, com clara apropriação dos usuários.



APO - ESCOLA MUNICIPAL SARMIENTO

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Sala de aula (reforço escolar) Número: 44

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 21 de Outubro de 2015

Hora inicial:11h16 Hora final: 11h25  

01 - Sala de aula menor - espaço utilizado para diversas 
atividades pedagógicas - reforço, leitura, áudio e vídeo, etc.

04 - Como nas outras salas de aula, essa também possui 
um grande quadro negro com um trecho em lousa.

05 - Aqui os alunos têm a possibilidade de utilizarem as 
carteiras comuns, e também se reunirem em grupo.

03 - Logo na entrada, duas prateleiras, que pela sua 
localização, atrapalham a abertura completa das portas.

02 - A sala é menor em relação as outras, mas também 
possui menos mobiliários e mais espaços livres .



APO - ESCOLA MUNICIPAL SARMIENTO

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Banheiros Número: 47 e 48

Área: 11,02 m² Ocupantes presentes/C : 00/02apacidadePé-direito: 3,70 m

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: higienização

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 21 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
Piso - revestimento em cimentado liso cinza;
Parede - trecho em cerâmica 15x15 branca e trecho 
em  pintura na cor bege.;
Teto - laje com pintura na cor bege.

Mobiliário:
Vaso sanitario e lavatório.

Iluminação Artificial:6
Luminárias Tubulares  2 x 40

Hora inicial: 11h00 Hora final: 11h05

Comentários:
O banheiro dos alunos localizado no segundo 
pavimento, atende também aos usuários do 
pavimento térreo e terceiro pavimento) e localiza-
se em frente à escada, entre as salas de aula. Para o 
acesso aos ambientes, há um hall que indica o uso 
para meninos e meninas.

O ambiente possui tamanho grande, porém o 
aproveitamento do espaço é ruim, considerando o 
número total de alunos que a escola atende e a 
quantidade de banheiros existentes (permite o uso 
de apenas de duas pessoas por vez). Os ambientes 
são compostos por duas cabines com vaso sanitário 
e dois ou três lavatórios, ambos em estado de 
conservação e manutenção razoáveis. Não há 
chuveiros. As janelas são altas com funcionamento 
tipo basculante, e  permitem boa iluminação e 
ventilação naturais.

No quesito mobiliário, o ambiente carece de 
elementos como espelhos, bancos, papeleiras, e 
elementos de apoio.



APO - ESCOLA MUNICIPAL SARMIENTO

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Banheiros Número: 47 e 48

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 21 de Outubro de 2015

Hora inicial: 11h00 Hora final: 11h05

01 - Banheiro dos professores - localização no segundo 
pavimento, entre as salas de aula.

02 - Os banheiros possuem duas cabines com sanitários e 
dois a três lavatórios.

03 - O espaço dos banheiros é mal aproveitado - muito 
espaço ocioso, falta de mobiliário (espelhos, bancos, etc.).



APO - ESCOLA MUNICIPAL SARMIENTO

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Sala de leitura Número: 49

Área: 71,82 m² Ocupantes presentes/C : 0/40apacidadePé-direito: 3,70 m

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: leitura e pesquisa

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 21 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
Piso - revestimento em cimentado liso cinza;
Parede - revestimento em pintura na cor bege, 
portas e janelas em madeira com pintura marrom 
(grades na porta);
Teto - laje com pintura na cor bege.

Mobiliário:
Mesas, cadeiras, móveis prateleiras, armários 
(aço, marcenaria e alvenaria, ventiladores de 
teto, caixas, computadores, TV e lavatório.

Iluminação Artificial:6
10 Luminárias Tubulares  2 x 40

Hora inicial: 11h25 Hora final: 11h35

Comentários:
A sala de leitura é um ambiente bastante amplo, 
convidativo, com boa aparência, que estimula a 
leitura e bem equipado (mesas, cadeiras, 
prateleiras e caixas com diversos livros, jogos e 
brinquedos, dois computadores e uma televisão, 
além das lousas e os murais decorativos e 
educativos), o que permite a realização de diversos 
tipos de atividades pedagógicas. Apesar de todos 
esses aspectos positivos, a organização da sala não 
otimiza o seu uso. Com apenas as mesas de leitura, 
ela não permite atividades individuais ou de 
relaxamento, com poltronas e sofás, por exemplo.

A disposição dos objetos em cima do armário baixo 
em alvenaria e também de alguns objetos 
pendurados nas janelas, denunciam que na maior 
parte do tempo (ou sempre) elas permanecem 
fechadas, permitindo a entrada de luz pelo trecho 
de vidro na parte superior. Talvez as janelas 
permaneçam fechadas por conta da proximidade 
com os pátios (ruído). Mesmo assim, a iluminação 
natural e sensação térmica do ambiente é 
adequada (no momento da avaliação as luzes e o ar 
condicionado estavam desligados).



APO - ESCOLA MUNICIPAL SARMIENTO

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Sala de leitura Número: 47 e 48

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 21 de Outubro de 2015

Hora inicial: 11h25 Hora final: 11h35

01 - Sala de leitura - espaço utilizado para atividades de leitura, 
pesquisa, áudio e vídeo.

04 - Prateleiras com os livros e revistas ao fundo, além 
de alguns murais soltos.

05 - As janelas sempre fechadas por conta da disposição 
dos objetos sobre o armário baixo de alvenaria.

03 - Logo na entrada, a mesa do professor e os armários 
em alvenaria para armazenamento de materiais.

02 - Visão geral da sala - mesas e cadeiras para 
atividades em grupo, ao fundo TV .



APO - ESCOLA MUNICIPAL SARMIENTO

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Sala de leitura Número: 50

Área: 71,82 m² Ocupantes presentes/C : 01/60apacidadePé-direito: 3,70 m

Usos do ambiente:

Tipos de atividades realizadas: apresentações

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 21 de Outubro de 2015

Térmico: Muito quente Quente Confortável Frio Muito frio

Iluminação: Muito escuro Escuro Confortável Claro Muito claro

Acústica: Muito ruído Ruído Confortável Silêncio Muito silêncio

Qualidade Ar: Muito ruim Ruim Confortável Bom Muito Bom

Revestimentos:
Piso - revestimento em cimentado liso cinza;
Parede - revestimento em pintura na cor bege, 
portas e janelas em madeira com pintura marrom 
(grades na porta);
Teto - laje com pintura na cor bege.

Mobiliário:
Cadeiras, mesa, ventiladores de teto e parede, 
caixas de som, TV com aparelho de vídeo e lixeira.

Iluminação Artificial:
10 Luminárias Tubulares  2 x 40

Hora inicial: 11h35 Hora final: 11h55

Comentários:
O auditório, assim como a sala de leitura, é um 
espaço bastante amplo, porém não tão convidativo. 
O mobiliário é bem simples, apenas algumas 
cadeiras móveis organizadas em fileiras ao redor de 
um corredor central que liga o acesso ao palco no 
fundo da sala. Logo ao lado da entrada, podemos 
encontrar uma pilha de cadeiras, como uma espécie 
de depósito aberto, que são utilizadas de acordo 
com a demanda de utilização do local. Um ponto 
positivo é que como as cadeiras não são fixas, isso 
confere ao ambiente uma flexibilidade de usos 
(teatro, apresentações, jograis, atividades de 
movimento, danças, etc).

O acesso ao palco elevado se dá através de duas 
escadas localizadas nas extremidades da sala. O 
palco em si possui tamanho pequeno a razoável e 
não há a presença de um espaço reservado para 
camarins (importante para peças de teatro). Porém 
sua posição elevada permite uma boa visão da sala 
como um todo. No geral a sala é escura, por conta 
das janelas fechadas e papéis colados nos vidros. A 
sensação térmica é boa, porém provavelmente há 
bastante ruído na sala, pelas atividades no pátio.



APO - ESCOLA MUNICIPAL SARMIENTO

Ficha de Inventário Ambiental - Análise Walkthrough

Relatório de Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído

Descrição do Ambiente: Sala de leitura Número: 50

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 21 de Outubro de 2015

Hora inicial: 11h35 Hora final: 11h55

01 - Auditório - espaço utilizado para apresentações, teatros e 
que também pode servir para aulas de dança e movimento.

04 - Aparelho de TV com aparelho de vídeo e caixas de 
som (reproduzindo a função de uma sala de vídeo).

05 - As janelas sempre fechadas com papéis nos vidros, 
conferem uma baixa iluminação natural ao ambiente.

03 - Acesso ao palco no fundo da sala, através de escadas 
localizadas nas duas extremidades da sala.

02 - Visão geral da auditório - cadeiras organizadas em 
fileira em torno da circulação central .
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Diretoria 

WT

No geral, o estado de conservação da sala é bom. A personalização do 
ambiente é visível, com murais sempre arrumados, uma tentativa de tornar a 
aparência da sala mais agradável. O ambiente é quente, porém a presença de 
janelas permite a circulação do ar. A sala possui múltiplas funções (setor de 
secretaria e de direção), e a quantidade de mobiliários torna o ambiente um 
tanto quanto apertado. Além das funções acima descritas, a sala também 
funciona como uma copa para as funcionárias da sala.

APO - Escola Municipal Barão de Macahubas
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Sala de aula da Educação Infantil

WT

Sala com aparência bastante positiva, há a presença de cor, o ambiente é alegre, 
personalizado, há murais educativas, muitos brinquedos, e a apropriação dos 
usuários é clara. O mobiliário possui tamanho adequado ( a sala é utilizada 
para a Educação Infantil, de 3 a 5 anos). O ambiente é um pouco mais escuro, 
em relação às salas da fachada principal. Só há janelas na parede oposta a 
entrada, também com cortinas na cor cinza, como proteção ao ofuscamento.

A relação da escola com o entorno

ETWT

Ao mesmo tempo que a escola tem uma boa relação e integração com o entorno 
urbano, esse aspecto é ruim para a segurança dos usuários da escola. Algumas 
atividades de educação física e de lazer no geral acontecem no pátio frontal da 
escola, e o contato dos alunos com as pessoas que passam na rua é inevitável, o 
que requer dos professores, inspetores e diretoras uma maior atenção durante a 
realização das atividades escolares. Embora haja esse espaço do pátio frontal, ele 
não contempla os pais e/ou responsáveis dos alunos, que aguardam do lado de 
fora a hora da saída, desprotegidos contra o sol e intempéries.

MCP

WT ET

Banheiros 

Os banheiros  possuem um tamanho bom, com espaço de circulação 
confortável, iluminação e ventilação naturais. A aparência no geral não é 
muito boa, com alguns trechos de revestimentos rachados e/ou quebrados. Os 
vasos sanitários possuem tamanho padrão, o que dificulta a utilização dos 
mesmos para as crianças menores. Como são os únicos banheiros da escola, 
eles são utilizados por todos os usuários da escola. Ou seja, eles não atendem a 
demanda de uso dos diferentes usuários ao mesmo tempo (crianças e adultos). 

ET PD

Essa sala tem múltiplas funções, além da sua função original que é servir como 
espaço de leitura. Ela funciona também como depósito de materiais e também 
como sala dos professores. O espaço é pequeno e abafado. Há muitas caixas 
com materiais de papelaria e livros, e juntamente com as mesas e cadeiras não 
permitem a livre circulação pelo ambiente (espaço apertado e de difícil 
movimentação). Os alunos desejam uma sala de leitura melhor, mais bem 
equipada, assim como os professores uma sala para eles independentemente.

Pátio central coberto

WT ET MCG

O pátio é bastante amplo, com pé-direito alto e poucos mobiliários. Por ser 
um ambiente diretamente localizado ao lado das salas, o grande espaço acaba 
se limitando a funcionar como circulação, com as atividades recreativas 
acontecendo nos pátios laterais e no refeitório. O ambiente é bastante 
representado nas fichas dos mapas mentais, como  forma de expressão da 
memória  da escola para os alunos no geral.

A ambiência como um todo é positiva. Existem mobiliários para exposição de 
livros, alguns brinquedos e bastante murais educativos. Há bastante janelas na 
sala, que trazem iluminação e ventilação ao ambiente. As paredes não 
apresentam rabiscos (há aqui um respeito com o ambiente de uso). No entanto 
possuem formato retangular e a disposição das carteira e lousa não otimizam o 
espaço (as professoras precisam se locomover de uma ponta a outra da sala para 
serem ouvidas pelos alunos, e algumas carteiras nas pontas não possuem uma 
boa visualização do conteúdo nas lousas). Aliás o estado de conservação do 
mobiliário no geral é regular.

MCP
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APO - Escola Municipal Barão de Macahubas

Horta

A horta é um dos espaços que os alunos mais gostam na escola (a maioria dos 
alunos sempre mostrou muito interesse quando ali se encontravam). Como o 
ambiente é exposto ao sol, pois é localizado ao ar livre, em muitos casos os 
alunos procuram um espaço com sombra para fugirem da forte insolação. Não 
há a presença de bancos e mesas, ou outro tipo de mobiliário. Nos mapas 
mentais, a categoria dos elementos da natureza, desenhos como o sol, o céu e 
nuvens, as árvores e a horta denunciam que os alunos, embora não tenham  
muita qualidade de espaços livres, apreciam as atividades desenvolvidas nos 
pátios, pois são os momentos onde eles se sentem mais livres para brincarem e 
se divertirem.

WT MCG

Falta de espaços no geral

ET

A maioria dos usuários da escola reclamam muito da falta de espaços. Uma sala 
de leitura maior, sala de professores, laboratório de informática e de ciências, 
quadra e áreas de lazer para atividades recreativas.

Refeitório

WT

O refeitório, principal local do recreio, não atende bem nem a sua função 
principal, que  é a de servir como espaço para a realização dos lanches, pois 
falta espaço e mobiliário adequados. Quando ele passa a servir como pátio 
recreativo, o espaço que já é pequeno, passa a ser menor ainda, quando os 
alunos correm e tentam brincar no ambiente, em meio as mesas e cadeiras.  
Isso denuncia, talvez, a falta de espaços com mesas de jogos (totó e pingue-
pongue, por exemplo), além de espaços mais livres e arborizados. 

WT

Cozinha e despensa  

Os dois ambientes estão em estado de 
conservação ruim, são espaços 
apertados e bastante quentes. Como 
o pé-direito é baixo, a sensação de 
aperto e calor é potencializada. Os 
ambientes são escuros e a qualidade 
do ar é ruim, devido ao calor. 

Pátio frontal e lateral

ETWT

O edifício escolar para os usuários

SV MCG

No geral percebe-se que a arquitetura do prédio é muito forte para os 
usuários.. O diferencial da escola para os usuários é justamente o prédio que é 
diferente em composição entre os demais edifícios do bairro de Inhaúma. Ele 
possui destaque perante as construções vizinhas. A valorização da escola e 
representação social de escola passa também pelo afeto ao "lugar" escola. A 
arquitetura escolar é parte fundamental da representação social de escola. 

Os pátios frontal e lateral são utilizados como espaços para a realização de 
atividades de lazer e de movimentação. Como no ambiente não há proteção 
contra o sol, muitos alunos se cansam facilmente e procuram  constantemente 
por áreas mais sombreadas. No pátio lateral o terreno além de ser em cimentado, 
é em declive, o que torna também as atividades mais cansativas. A questão da 
falta de uma quadra ficou bastante clara nas conversas com os alunos. A escola 
carece de ambientes no geral, e isso afeta a realização de atividades físicas como os 
alunos querem.

Aspectos positivos da escola

ET

Para a maioria dos entrevistados, a beleza do prédio e a boa localização, sempre 
citando a proximidade com o metrô e a boa relação com a vizinhança e os 
familiares dos alunos.

MCP PD

ET MCP
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Pátio frontal (fachada da escola)

WT

A escola tem boa relação com o entorno, os muros e grades são 
baixos, além do afastamento do prédio em relação ao limite do 
lote, o que facilita nos processos de integração e identificação 
do edifício escolar. Fachada do edifício imponente, arquitetura 
robusta, composição clássica. Até um determinado momento 
ela foi identificada como a escola ruim do bairro, por conta dos 
problemas que a escola viveu. Hoje essa visão tem sido 
modificada, devido ao trabalho pedagógico realizado. 
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Sala dos professores

PD

SV

A sala é escura e parece não ter boa ventilação. A 
proximidade com o pátio interfere diretamente e 
negativamente nos níveis de ruído. A disposição do 
mobiliário é ruim. O estado de conservação e aparência 
não são bons.

Sala de leitura

Possui vãos grandes que permitem a entrada de 
ventilação e iluminação naturais. A disposição do 
mobiliário não otimiza o espaço e prejudica as 
circulações e o acesso às prateleiras. O espaço é bem 
apropriado pelos alunos.

WT

PLANTA BAIXA TÉRREO

Sala dos professores

Banheiros

Cozinha e copa

Depósitos

Elevador desativado

Anexo serviço

ET

Diretoria

WT

A sala da diretoria é compartilhada com a secretaria e o setor 
administrativo da escola. Os setores são definidos por conta da 
disposição dos mobiliários na sala, que acabam limitando os 
espaços do ambiente. A sala é muito exposta ao exterior 
(questão de segurança ameaçada).

Auditório

WT

O espaço do auditório é bem grande e muito bom, porém a 
quantidade de mobiliário prejudica as circulações. A aparência 
da sala é muito ruim e confusa. A iluminação natural é escassa e 
o ruído vindo do pátio central é alto.

Laboratório de informática

PD

Muitos alunos mostraram descontentamento com os 
equipamentos da sala, e pediram mais computadores novos e 
atualizados.

Sobre a aparência da escola

PD

As condições internas dos ambientes não agrada aos alunos, e 
isso fica bastante recorrente nas fichas. Os alunos pedem por 
ambientes mais conservados e com boa aparência. Sobre essa 
questão, há propostas para a realização de reformas nas paredes 
descascadas das fachadas da escola na sala dos professores, 
segundo a diretora da escola.

ET

Refeitório

PD

MCG

As principais questões levantadas pelos alunos foram referentes a alimentação, comida e bebida, que não 
atendem aos gostos deles no geral. O espaço apertado do refeitório também não estimula a vontade de utilizar o 
ambiente. Uma das soluções apontadas pelos alunos é a implantação de uma cantina na escola, com um 
cardápio mais variado e de escolha dos alunos.

WT

Pátio lateral e quadra

WT MCP

O problema está na falta de espaços de qualidade que 
promovam o conforto no seu uso nesses ambientes. Os 
mobiliários existentes são poucos e ineficientes. Falta 
uma arborização nos espaços livres gerando conforto 
tanto visual quanto térmico e também um espaço de 
lazer com mesas de jogos. Na quadra descoberta, a falta 
de  cobertura limita a realização das atividades físicas 
pelas condições do tempo, sol e chuva. Os alunos 
destacam positivamente esses espaços nas fichas de 
mapas mentais

Pátio central coberto

MCG

WT MCP MCG
O espaço é muito agradável e a sua posição estratégica 
permite uma boa comunicação e apreensão dos diversos 
ambientes que compõem o edifício. O ambiente do 
pátio coberto é amplo e bastante agradável. A sensação 
térmica no pátio é boa, com ventilação cruzada e a 
cobertura de policarbonato fosca permite a entrada de 
iluminação natural difusa. Como se trata de um 
ambiente central, com ligação a muitas salas, há bastante 
ruído no pátio.

Copa e cozinha

WT

São ambientes bem limpos, claros e bastante  
organizados. O conforto térmico dos ambientes é ruim.
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Sala de aula

WT

SV

MCGET

Os aspectos positivos das salas de aula são as dimensões  dos 
ambientes e a quantidade e tamanho das aberturas, que 
promovem boa iluminação e ventilação naturais e também uma 
ótima comunicação com o exterior. Paredes pichadas, 
mobiliário excessivo, superior a capacidade de uso confortável 
da sala, as circulações são prejudicadas devido a disposição 
ineficiente do mobiliário e o estado de conservação das salas no 
geral são os aspectos negativos. Faltam ventiladores e ar 
condicionado funcionando e também falta de armários nas salas 
para armazenamento de materiais, tanto de aula quanto 
pessoais.
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Banheiros

WT

No geral são ambientes escuros que apresentam estado 
de conservação bastante ruim, experiência olfativa 
desagradável e a falta de mobiliário adequado, os 
lavatórios com peças quebradas, com goteiras e em 
estado enferrujado. Há a presença de vandalismos, 
com as paredes pichadas, e também há problemas de 
infiltrações e pinturas descascando. As janelas são 
altas, e sem nenhum tipo de proteção nos vãos. O nível 
de iluminação nos ambientes é baixo.

PD

Parece ser um consenso geral de que os banheiros são inapropriados para o uso. Falta limpeza, há problemas de 
infiltração, no geral pedem por melhores condições de uso nesses espaços, melhor aparência, e mobiliários 
adequados, como espelhos e bancos, e itens básicos como papeleira, lixeira e saboneteira.

ET

Laboratório de ciências

Enfim, no geral percebe-se que a arquitetura do prédio é 
muito forte para os usuários dessa escola. Os elementos 
de composição do edifício estão bem presentes na 
memória deles e até alguns deles afirmaram ter orgulho 
da aparência do edifício em relação as outras escolas da 
cidade. 

PD

SV

MCG

A sala possui um bom tamanho, porém seu 
formato retangular não otimiza as dimensões da 
sala. As carteiras coladas na parede facilitam as 
pichações nas paredes. Faltam mobilários 
adequados.

WT

Aulas diferenciadas

Os alunos demonstram desejo por atividades mais 
dinâmicas e oficinas temáticas, tais como: atividades como 
dança, pintura, desenho, artes no geral, e esportes, que 
tornariam o tempo escolar menos desinteressante para eles, 
como é atualmente.

PD

PLANTA BAIXA SEGUNDO PAVIMENTO
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Hall de entrada 

WT

O espaço atende bem a sua função, que é a de receber as pessoas 
e também como local de espera. Possui tamanho relativamente 
confortável e os fluxos bem marcados. A ventilação natural é 
pouco aproveitada, pelo fato das janelas permanecerem 
fechadas, o que torna o ambiente um pouco quente e o ruído é 
grande nos momentos que o trem passa.
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Copa e despensa

PD

SV

A aparência no geral não é ruim, e a limpeza e 
manutenção dos materiais é razoavelmente boa. 
São ambientes que possuem um bom aspecto 
de organização funcional e a limpeza e a 
aparência são aspectos positivos. A sensação 
térmica é ruim, o espaço é quente.

Pátio coberto

O pátio coberto é bastante amplo, plano, permite a 
realização de diversos tipos de atividades tais como a 
recreação das crianças, eventuais aulas de educação 
física e também as festividades e eventos que 
acontecem durante o ano letivo. A existência de áreas 
livres abundantes na escola permite que diversas 
atividades dinâmicas sejam realizadas na escola, 
porém esses espaços não são bem otimizados, com 
mobiliários mais adequados as necessidades dos 
alunos. Ambiente apropriado pelos alunos. 

WT

PLANTA BAIXA TÉRREO

Sala de supervisão

Banheiros

Pátio coberto

Refeitório

Cozinha

Despensa

Setor administrativo

WT

Na secretaria, a iluminação natural é boa, o que 
confere claridade aos espaços e, embora a janela 
esteja sempre aberta, sente-se um pouco de calor. Na 
diretoria, há muito mobiliário no espaço, o que 
atrapalha a eficiência do espaço útil. o setor 
administrativo no geral há um forte ruído externo, 
quando o trem passa.

Pátio frontal (fachada principal)

SV

Com relação ao entorno urbano a escola é facilmente 
identificada pela grandiosidade da sua fachada e beleza  
construtiva e compositiva. Percebe-se que a arquitetura do 
prédio também é muito presente para os usuários. Possui 
características próprias de construção e composição, tanto que  
fachada da escola é bastante retratada nos mapas mentais. 
Portanto a escola é considerada um marco referencial do bairro 
para seus usuários no geral.

WT

Quadra descoberta

PD

MCG

É um espaço descoberto com uma marcação de quadra no piso, onde as 
crianças possuem maior liberdade de movimento e onde eles praticam 
esportes mais coordenados. Um ponto negativo é a sua proximidade 
com as salas de aula dos fundos (em especial as de Educação Infantil), 
auditório e salas de leitura, gerando bastante ruído para esses ambientes. 
Os alunos pedem por uma quadra melhor para as atividades físicas.

WT

Playground da E.I.

Atualmente o playground é utilizado somente pelos 
alunos da educação infantil. Como muitos alunos 
vieram de lá, e hoje em dia, como cresceram, eles 
acabaram perdendo o direito de acessar esse espaço, eles 
desejam utilizar esse espaço. Na verdade pedem por áreas 
de lazer mais bem definidas de acordo com cada faixa 
etária.

WT ET

Áreas livres da escola

Embora haja um consenso sobre a amplitude dos espaços 
livres da escola, alguns professores revelaram a falta de 
arborização mais eficaz, com flores e frutos,  pois são 
aspectos tanto de conforto ambiental, quanto pedagógicos 
também e a presença de uma horta para as crianças.

ETWT

Áreas livres da escola

ET

Dificuldade de acessibilidade no geral. Alguns professores 
revelaram a importância de haver uma sala de leitura e 
laboratório de informática  no pavimento térreo para o uso 
universal. Também a instalação de um elevador e pisos 
táteis de acessibilidade nas escadas. 

O ambiente é amplo porém quente, não há janelas, 
somente portas e trechos em cobogó nas paredes, e a 
quantidade de ventiladores não é suficiente para aliviar a 
alta sensação térmica (quanto mais próximo a cozinha, 
pior a sensação térmica). O mobiliário obedece a um 
padrão, porém apresenta problemas de manutenção e 

conservação. A maioria dos professores 
mostraram preocupação referente a limpeza 
do ambiente e o conforto térmico.

Refeitório

MCP

ET MCP MCG

Aspectos positivos da escola

ET

Para a maioria dos usuários, a beleza do prédio e o 
tamanho dos espaços no geral são positivos.

MCP PD
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Sala dos professores 

WT

A sala dos professores possui tamanho pequeno em relação a 
quantidade de professores que trabalham na escola. O 
mobiliário não comporta suas necessidades (as mesas e 
cadeiras localizadas no centro da sala, destinadas aos afazeres 
dos professores, são desconfortáveis e inapropriadas devido ao 
seu tamanho pequeno). A sala é um pouco escura, dependente 
de iluminação artificial para chegar a um nível satisfatório de 
luminosidadeSegundo os professores, a sala está em péssimo 
estado de conservação e não é convidativa. 
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SV

Laboratório de informática

A sala de informática é ampla, limpa e bem 
conservada. O ambiente possui três portas com 
grades internas, das quais somente uma se abre para 
permitir o acesso dos usuários. A aparência da sala é 
prejudicada pela quantidade de fios, caixas de 
manutenção das máquinas e tubulações expostas. O 
ambiente é dependente de iluminação artificial e ar 
condicionado. Nos registros presentes nas fichas de 
poema dos desejos e dos mapas mentais, o ambiente 
é bastante representado pelos alunos (apropriação).

WT

PLANTA BAIXA SEGUNDO PAVIMENTO

Lab. informática

Banheiros

Arquivo morto

Banheiro dos professores

WT

Boa iluminação e ventilação naturais. Aspecto de 
conservação ruim, os revestimentos de piso e parede 
com necessidade de manutenção e o trecho de 
pintura na parede também. O ruído externo é alto. 

Hall do segundo pavimento

Ambiente agradável, amplo, bem ventilado, confortável e que 
permite o acesso a sala dos professores, o banheiro dos 
professores e os demais ambientes localizados no segundo 
pavimento da escola. O ambiente conta com uma varanda, o 
que permite uma boa comunicação com o exterior, também a 
entrada de ventilação e iluminação naturais.Aqui o barulho do 
trem e da movimentação da escola como um todo é grande.

WT

Sala de leitura

A sala de leitura é um ambiente bastante amplo, 
convidativo, com boa aparência, que estimula a leitura  
Apesar de todos esses aspectos positivos, a organização 
da sala não otimiza o seu uso. Com apenas as mesas de 
leitura, ela não permite atividades individuais ou de 
relaxamento, com poltronas e sofás, por exemplo. Os 
alunos pedem por salas de vídeo

WT

Salas de aula

O tamanho das salas é grande. Embora haja carteiras 
coladas nas paredes, não há rabiscos nas mesmas (respeito 
pelo ambiente de uso). A utilização da sala parece exceder o 
seu limite de capacidade, o que prejudica os espaços de 
circulação pelo ambiente. O ruído dos corredores e do 
trem são aspectos negativos e a distância do quadro e lousa 
para os alunos das últimas fileiras é grande (por conta do 
formato da sala e localização dos mobiliários). As 
reclamações dos alunos e professores no geral ficam por 
conta do calor,  que prejudicam as atividades realizadas nas 
salas. Eles pedem climatização das salas, com mais 
ventiladores e ar condicionado, 

ETWT

É um ambiente amplo e flexível, por conta do 
mobiliário livre. O palco em si possui 
tamanho pequeno a razoável e não há a 
presença de um espaço reservado para 
camarins. No geral a sala é escura, por conta 
das janelas fechadas e papéis colados nos 
vidros.

Auditório

PD MCG

Banheiros

WT

Os ambientes possuem tamanho grande, porém o 
aproveitamento do espaço é ruim, considerando o 
número total de alunos que a escola atende e a 
quantidade de banheiros existentes (permite o uso de 
apenas de duas pessoas por vez). No quesito 
mobiliário, o ambiente carece de elementos como 
espelhos, bancos, papeleiras, e elementos de apoio.

WT PDET

Mobiliário

Durante as entrevistas e conversas 
informais durante as visitas a instituição, o 
mobiliário foi identificado como 
insatisfatório, com necessidade de 
manutenção ou troca. O excesso de 
mobiliários em alguns ambientes 
prejudicam as circulações e também 
auxiliam para a desorganização das salas.

WT ET

Apropriação dos espaços da escola

ET

Segundo a diretora, os alunos gostam muito do espaço 
da escola, eles se sentem livres, eles se apropriam dela.

MCG PD
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA - PROARQ

CHECKLIST - ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE MACAHUBAS

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 02 de outubro de 2015 Horário inicial: 10h30 Horário final: 12h20

Endereço da escola: Rua Padre Januário, 220 - Inhaúma, Rio de Janeiro - RJ, CEP.: 20765-140

1 - CONTEXTO URBANO:

Comentários: A escola possui uma boa comunicação e integração com o exterior. A divisão entre o espaço público e o espaço da 
escola acontece por meio das grades, que permitem uma boa visualização do edifício escolar. Da rua, é possível perceber os 
principais aspectos de composição do edifício, tais como a horizontalidade, a simetria, a aparência, os grandes e numerosos vãos e 
o funcionamento da escola. Como é fácil perceber as atividades desenvolvidas, o edifício é facilmente identificado como escola. 

1.1 A escola em relação ao entorno urbano

Percurso de chegada à escola

Escala do edifício em relação ao entorno urbano

Uso e morfologia do edifício em relação à vizinhança

Atratibilidade e grau de interesse do edifício (aparência)

Legibilidade e representação social (facilmente identificado como escola?)

Interface com o entorno urbano (limites, integração e permeabilidade)

MB B M R MR

Comentários: O entorno da escola é predominantemente residencial, com alguns setores de comércio e serviço ao longo dos 
percursos. O edifício fica localizado próximo a estação de metrô do bairro de Inhaúma e o ponto de ônibus mais próximo fica 
localizado em frente a escola. Há  igrejas de diversas denominações, a Praça Vinte e Quatro de Outubro, o Clube Português e 
também oficinas mecânicas, padarias, bancos e diversas lojas.

1.2 O entorno urbano

Uso e apropriação dos espaços públicos e privados e áreas verdes do entorno

Conforto ambiental (térmico, lumínico, acústico e qualidade do ar)

Oportunidades educativas do entorno (ampliação dos lugares pedagógicos)

Infraestrutura urbana (ruas, calçadas, ciclovias, mobiliário urbano, percursos, etc)

Compatibilidade do edifício com o relevo e condições de drenagem do entorno

Acessos e conexões (transporte público, condições de deslocamentos)

MB B M R MR

MB - Muito Bom B - Bom M - Mediano

R - Ruim MR - Muito Ruim

LEGENDA:

FOTOS:

Foto 1: Fachada principal da Escola Municipal Barão de Macahubas.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA - PROARQ

2 - O EDIFÍCIO ESCOLAR:

Comentários: Ao mesmo tempo que a escola tem uma boa relação e integração com o entorno urbano, esse aspecto é ruim para a 
segurança dos usuários da escola. Algumas atividades de educação física e de lazer no geral acontecem no pátio frontal da escola, 
e o contato dos alunos com as pessoas que passam na rua é inevitável, o que requer dos professores, inspetores e diretoras uma 
maior atenção durante a realização das atividades escolares. Embora haja esse espaço do pátio frontal, ele não contempla os pais 
e/ou responsáveis dos alunos, que aguardam do lado de fora a hora da saída, desprotegidos contra o sol e intempéries.

2.1 Acessos, percursos internos e limites da edificação

Acesso principal (aparência, proteção contra intempéries, encontros e comunicação)

Possibilidade de acolhimento e relacionamento com a comunidade do ambiente de 

Circulações e percursos (ambientes de vivência, movimentações e informações)

Legibilidade dos percursos (setorização, sinalizações e fluxos)

Acessibilidade dos percursos (igualdade de usos da edificação a todos)

MB B M R MR

Comentários: Os espaços livres da escola são o pátio central coberto, um local que na verdade funciona mais como circulação, por 
conta da ligação com os ambientes da escola, e por isso a sua utilização como lugar de lazer é muito limitada. Existe também o 
refeitório descoberto, com um pequeno playground para as crianças menores, que é o local onde o recreio acontece, mas esse 
espaço é pequeno e não há nenhum tipo de mobiliário infantil, seja para o lazer, seja para o descanso. A horta, que é o ambiente 
que as crianças gostam e os pátios frontal e lateral, onde ocorrem as atividades de educação física, convivência e lazer no geral.

2.2 Os espaços livres do edifício escolar

Proporção entre os espaços construídos x espaços livres

Existência de áreas verdes, arborização e pavimentação do solo

Existência e adequação de mobiliário, equipamentos e brinquedos infantis

Existência e adequação de áreas livres para a prática de esportes e convívio no geral

Uso e apropriação compatíveis com as demandas dos usuários da escola

Condições de segurança na utilização dos espaços livres e mobiliários (materiais)

MB B M R MR

entrada, como ponto de encontro, aglomeração e convivência  

Adequação dos acessos (entradas e saídas da instituição) com relação à segurança

LEGENDA:

FOTOS 

Foto 3: áreas livres da escola, educação física, convivência e lazer.

Foto 2: Pátio central coberto da escola, circulações.

CHECKLIST - ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE MACAHUBAS

MB - Muito Bom B - Bom M - Mediano

R - Ruim MR - Muito Ruim



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA - PROARQ

2 - O EDIFÍCIO ESCOLAR:

Comentários: A edifício é basicamente organizado em um pavimento com um subsolo, onde distribuem-se as salas de aula, os 
pátios, banheiros, refeitório e etc. É uma escola bem pequena. Do pátio central se tem o acesso a todos ambientes da escola: nas 
duas laterais as salas de aula, ao fundo a sala de leitura/professores, a sala da diretoria e secretaria e os banheiros, um de cada 
lado, e também a escada de acesso ao refeitório coberto, cozinha, horta e os serviços no geral.

2.3 Organização, setorização e ambiência da edificação escolar

Setorização dos conjuntos funcionais

Dimensionamento dos ambientes (atividades x número de ocupantes) 

Existência de espaços para trocas de informações e integração entre os usuários

Relacionamento das salas de aula com outros ambientes de apoio pedagógico

MB B M R MR

Localização dos banheiros  

Integração dos ambientes internos com os espaços livres externos

Flexibililidade de reorganização dos ambientes possibilitando novos usos e atividades

Identidade visual da edificação: volumetria, aparência, proporções, imagem e formas

Flexibilidade do mobiliário, atendendo os diferentes arranjos espaciais pedagógicos

Comentários: Os padrões construtivos da escola são muito bons, os materiais de composição contemplam os aspectos de 
durabilidade e de conforto ambiental, com grandes vãos em todos as salas, o que facilita a entrada de ventilação e iluminação 
naturais, mas também são prejudiciais para o conforto sonoro, pois não há nenhum tipo de proteção contra os ruídos externos.

2.4 Parâmetros ambientais e padrão construtivo

Aspectos construtivos em relação às especificidades do contexto urbano

Soluções construtivas - durabilidade, racionalidade e facilidade de manutenção

Integração entre iluminação natural e artfiicial (aspecto dos materiais, cores e vãos)

MB B M R MR

Condições de conforto térmico e qualidade do ar

Condições de conforto acústico

LEGENDA:

FOTOS:

Foto 5: piso do pátio central preservado.

Foto 4: aspectos de composição e organização da escola.

CHECKLIST - ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE MACAHUBAS

MB - Muito Bom B - Bom M - Mediano

R - Ruim MR - Muito Ruim



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA - PROARQ

2 - O EDIFÍCIO ESCOLAR:

Comentários: A escola possui um grande problema, que á a falta de espaços para a realização de todas as atividades pedagógicas 
pertinentes. Como uma tentativa de balancear essa ausência, alguns espaços são bem aproveitados, ou melhorados ao máximo, 
como é o caso das salas de aula, com bastante murais educativos, e a valorização do edifício escolar que é incentivada.

2.5 Aspectos comportamentais

Apropriação dos espaços pelos usuários

Demarcação do território

Grau de satisfação dos usuários em relação ao edifício (vandalismos)

A influência dos ambientes no grau de concentração dos usuários

Compatibilidade funcional - uso original x uso atual

MB B M R MR

LEGENDA:

FOTOS:

Aspectos físicos e compositivos  do edifício em relação ao uso e atividades

Ambientes de privacidade

A questão do edifício escolar patrimonial em relação ao comportamento dos usuários

Comentários: os diversos ambientes escolares da escola tem um grande potencial educativo, seja do ponto positivo, 
intensificando esses aspectos, como a história do edifício e da cidade, do grande Educador Abílio Cesar Borges, quem empresta o 
nome à instituição e a própria inserção do edifício no entorno, através da relação do edifício com o bairro.

2.6 Oportunidades educativas do edifício escolar

Acessos e percursos

Espaços livres

Localização do edifício escolar no contexto urbano

MB B M R MR

Organização espacial e ambiência

Padrão construtivo

O edifício escolar como patrimônio histórico-cultural da cidade

Características ambientais - atividades educativas, culturais, esportivas e de lazer Foto 7: Aula na horta, construção de cidadania.

Foto 6: a aparência das salas de aula.

CHECKLIST - ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE MACAHUBAS

MB - Muito Bom B - Bom M - Mediano

R - Ruim MR - Muito Ruim
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA - PROARQ

CHECKLIST - ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 30 de setembro de 2015 Horário inicial: 14h05 Horário final: 17h10

Endereço da escola: Campo de São Cristóvão, 115 - São Cristóvão, Rio de Janeiro - RJ, CEP.: 20921-440

1 - CONTEXTO URBANO:

Comentários: O edifício escolar fica um pouco escondido entre as outros equipamentos urbanos e vias de tráfego (principalmente 
o acesso à Linha Vermelha, que dificulta a visualização da escola no entorno). Porém a escola em sim tem boa relação com o 
entorno, os muros e grades são baixos, além do afastamento do prédio em relação ao limite do lote, o que facilita nos processos de 
integração e identificação do edifício escolar. Fachada do edifício imponente, arquitetura robusta, composição clássica. 

1.1 A escola em relação ao entorno urbano

Percurso de chegada à escola

Escala do edifício em relação ao entorno urbano

Uso e morfologia do edifício em relação à vizinhança

Atratibilidade e grau de interesse do edifício (aparência)

Legibilidade e representação social (facilmente identificado como escola?)

Interface com o entorno urbano (limites, integração e permeabilidade)

MB B M R MR

Comentários: o processo de chegada na escola é um pouco complicado. Onde a escola se localiza, no bairro de São Cristóvão, o 
movimento do tráfego é bastante intenso, e os percursos ao redor da escola não contemplam o pedestre, falta segurança. Porém a 
Escola se localiza próximo a outros pontos importantes do bairro: Campo de São Cristóvão, Colégio Pedro II, Educandário 
Gonçalves de Araújo, Jardim Zoológico, Museu Nacional - UFRJ, a Sede do Observatório Nacional, entre outros equipamentos.

1.2 O entorno urbano

Uso e apropriação dos espaços públicos e privados e áreas verdes do entorno

Conforto ambiental (térmico, lumínico, acústico e qualidade do ar)

Oportunidades educativas do entorno (ampliação dos lugares pedagógicos)

Infraestrutura urbana (ruas, calçadas, ciclovias, mobiliário urbano, percursos, etc)

Compatibilidade do edifício com o relevo e condições de drenagem do entorno

Acessos e conexões (transporte público, condições de deslocamentos)

MB B M R MR

LEGENDA:

FOTOS OU CROQUIS:

Foto 1: Fachada principal da Escola Municipal Gonçalves Dias.

MB - Muito Bom B - Bom M - Mediano

R - Ruim MR - Muito Ruim



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA - PROARQ

CHECKLIST - ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS

2 - O EDIFÍCIO ESCOLAR:

Comentários: O edifício escolar se organiza em torno de um pátio central, com ligação direta para a maioria dos ambientes da 
escola (sala de leitura, dos professores, auditório, refeitório, quadra, etc). A escola possui dois pavimentos, o acesso ao segundo 
pavimento se dá através de uma escada localizada logo no hall de entrada dos alunos. Não há nenhum tipo de aspecto na 
construção que contemple a acessibilidade universal (rampas, piso tátil, etc). O acesso dos alunos acontece no pátio lateral da 
escola, e os demais visitantes e funcionários pela sala da diretoria.

2.1 Acessos, percursos internos e limites da edificação

Acesso principal (aparência, proteção contra intempéries, encontros e comunicação)

Possibilidade de acolhimento e relacionamento com a comunidade do ambiente de 

Circulações e percursos (ambientes de vivência, movimentações e informações)

Legibilidade dos percursos (setorização, sinalizações e fluxos)

Acessibilidade dos percursos (igualdade de usos da edificação a todos)

MB B M R MR

Comentários: Há na escola três tipos de espaços livres. O primeiro é o pátio central coberto, bastante apropriado pelos alunos, 
com bancos de praça, murais informativos, um dos espaços mais atrativos e confortáveis da escola. O segundo é a quadra de 
esportes descoberta, localizada no fundo d escola, local onde são realizadas as aulas de educação física e a prática de esportes e 
lazer, é um espaço que gera bastante ruído. O terceiro é o pátio lateral, localizado no lado esquerdo da escola, local sem mobiliário, 
com uma grande área livre, porém bastante apropriado pelos alunos, principalmente as meninas. 

2.2 Os espaços livres do edifício escolar

Proporção entre os espaços construídos x espaços livres

Existência de áreas verdes, arborização e pavimentação do solo

Existência e adequação de mobiliário, equipamentos e brinquedos infantis

Existência e adequação de áreas livres para a prática de esportes e convívio no geral

Uso e apropriação compatíveis com as demandas dos usuários da escola

Condições de segurança na utilização dos espaços livres e mobiliários (materiais)

MB B M R MR

entrada, como ponto de encontro, aglomeração e convivência  

Adequação dos acessos (entradas e saídas da instituição) com relação à segurança

LEGENDA:

FOTOS 

Foto 3: áreas livres da escola, atividades de lazer.

Foto 2: Pátio central da escola.

MB - Muito Bom B - Bom M - Mediano

R - Ruim MR - Muito Ruim



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA - PROARQ

CHECKLIST - ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS

2 - O EDIFÍCIO ESCOLAR:

Comentários: A organização da escola é bem simples. No pavimento térreo localizam-se os ambientes de apoio pedagógico, 
serviços e administrativos e no pavimento superior estão distribuídos os ambientes pedagógicos, que são as salas de aula e 
banheiros. Os espaços de circulação não são muito aproveitados como troca de informações e interações, e a organização dos 
ambientes não contempla o uso para todos os tipos de usuários, como os cadeirantes ou com outros tipos de deficiência.

2.3 Organização, setorização e ambiência da edificação escolar

Setorização dos conjuntos funcionais

Dimensionamento dos ambientes (atividades x número de ocupantes) 

Existência de espaços para trocas de informações e integração entre os usuários

Relacionamento das salas de aula com outros ambientes de apoio pedagógico

MB B M R MR

Localização dos banheiros  

Integração dos ambientes internos com os espaços livres externos

Flexibililidade de reorganização dos ambientes possibilitando novos usos e atividades

Identidade visual da edificação: volumetria, aparência, proporções, imagem e formas

Flexibilidade do mobiliário, atendendo os diferentes arranjos espaciais pedagógicos

Comentários: Os padrões construtivos da escola são muito bons, os materiais de composição contemplam os aspectos de 
durabilidade e de conforto ambiental, com grandes vãos em todos as salas, o que facilita a entrada de ventilação e iluminação 
naturais, mas também são prejudiciais para o conforto sonoro, pois não há nenhum tipo de proteção contra os ruídos externos.

2.4 Parâmetros ambientais e padrão construtivo

Aspectos construtivos em relação às especificidades do contexto urbano

Soluções construtivas - durabilidade, racionalidade e facilidade de manutenção

Integração entre iluminação natural e artfiicial (aspecto dos materiais, cores e vãos)

MB B M R MR

Condições de conforto térmico e qualidade do ar

Condições de conforto acústico

LEGENDA:

FOTOS OU CROQUIS:

Foto 5: aspectos construtivos - durabilidade e conforto ambiental.

Foto 4: os ambientes da escola organizados em torno do pátio.

MB - Muito Bom B - Bom M - Mediano

R - Ruim MR - Muito Ruim
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CHECKLIST - ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS

2 - O EDIFÍCIO ESCOLAR:

Comentários: Há dois momentos para a análise do grau de satisfação e apropriação dos espaços da escola pelos usuários. O 
primeiro é referente ao lado externo, que é o espaço mais conservado e atrativo da escola, e consequentemente mais apropriado 
positivamente pelos alunos. Já no lado interno, o nível de vandalismo é grande, com carteiras quebradas, paredes rabiscadas, etc. 

2.5 Aspectos comportamentais

Apropriação dos espaços pelos usuários

Demarcação do território

Grau de satisfação dos usuários em relação ao edifício (vandalismos)

A influência dos ambientes no grau de concentração dos usuários

Compatibilidade funcional - uso original x uso atual

MB B M R MR

LEGENDA:

FOTOS OU CROQUIS:

Aspectos físicos e compositivos  do edifício em relação ao uso e atividades

Ambientes de privacidade

A questão do edifício escolar patrimonial em relação ao comportamento dos usuários

Comentários: os diversos ambientes escolares da escola tem um grande potencial educativo, seja do ponto positivo, 
intensificando esses aspectos, como a história do edifício e da cidade (placas com a pedra fundamental da escola e pinturas 
originais) e também os aspectos negativos, como os acessos, circulações e espaços livres, através da busca de soluções melhores.

2.6 Oportunidades educativas do edifício escolar

Acessos e percursos

Espaços livres

Localização do edifício escolar no contexto urbano

MB B M R MR

Organização espacial e ambiência

Padrão construtivo

O edifício escolar como patrimônio histórico-cultural da cidade

Características ambientais - atividades educativas, culturais, esportivas e de lazer Foto 7: a história do edifício escolar, potenciais aspectos educativos.

Foto 6: espaços de vivência da escola apropriados pelos alunos.

MB - Muito Bom B - Bom M - Mediano

R - Ruim MR - Muito Ruim
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA - PROARQ

CHECKLIST - ESCOLA MUNICIPAL SARMIENTO

Observador: Rafael Ferreira Diniz Gomes Data: 09 de outubro de 2015 Horário inicial: 14h30 Horário final: 17h10

Endereço da escola: Rua Vinte e Quatro de Maio, 931 - Engenho Novo, Rio de Janeiro - RJ, CEP.: 20950-082

1 - CONTEXTO URBANO:

Comentários: Com relação ao entorno urbano a escola é facilmente identificada pela grandiosidade da sua fachada e beleza  
construtiva e compositiva.  Há um muro que separa o ambiente da escola com a rua e o acesso acontece através de um portão com 
grades, que é por onde o pedestre, ao passar pela rua, consegue compreender todo o edifício da escola, que é recuado em relação 
ao limite do lote. Entre a rua e o edifício existe um espaço de estacionamento e acesso, e um outro, para o acesso dos alunos. 

1.1 A escola em relação ao entorno urbano

Percurso de chegada à escola

Escala do edifício em relação ao entorno urbano

Uso e morfologia do edifício em relação à vizinhança

Atratibilidade e grau de interesse do edifício (aparência)

Legibilidade e representação social (facilmente identificado como escola?)

Interface com o entorno urbano (limites, integração e permeabilidade)

MB B M R MR

Comentários: O entorno da escola é hostil ao pedestre. O edifício se localiza na Rua Vinte e Quatro de Maio, uma rua importante 
de ligação entre diversos bairros da Zona Norte, ou seja, o tráfego de veículos é intenso o dia todo, e logo em frente a escola, existe 
uma linha de trem elevada, que barra a visibilidade do bairro como um todo pela escola, o que acaba isolando o edifício da 
comunidade, além do ruído que o trem faz durante todo o dia, o que atrapalha as atividades desenvolvidas na escola.

1.2 O entorno urbano

Uso e apropriação dos espaços públicos e privados e áreas verdes do entorno

Conforto ambiental (térmico, lumínico, acústico e qualidade do ar)

Oportunidades educativas do entorno (ampliação dos lugares pedagógicos)

Infraestrutura urbana (ruas, calçadas, ciclovias, mobiliário urbano, percursos, etc)

Compatibilidade do edifício com o relevo e condições de drenagem do entorno

Acessos e conexões (transporte público, condições de deslocamentos)

MB B M R MR

LEGENDA:

FOTOS:

Foto 1: Fachada principal da Escola Municipal Sarmiento.

MB - Muito Bom B - Bom M - Mediano

R - Ruim MR - Muito Ruim
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2 - O EDIFÍCIO ESCOLAR:

Comentários: Há dois tipos de acesso à escola, o acesso principal que acontece no espaço do estacionamento com ligação direta 
ao hall da escola e também o acesso dos alunos e também onde os pais e responsáveis se aglomeram nos horários de entrada e 
saída. Esse espaço de espera é muito importante, pois a calçada da escola não daria conta de acomodar o volume de pessoas nos 
momentos de pico de aglomeração. Internamente a organização da escola é muito simples: nos dois pavimentos existe uma 
circulação central por onde se organizam os diversos ambientes integrados aos pátios e no fundo as áreas de lazer e o refeitório.

2.1 Acessos, percursos internos e limites da edificação

Acesso principal (aparência, proteção contra intempéries, encontros e comunicação)

Possibilidade de acolhimento e relacionamento com a comunidade do ambiente de 

Circulações e percursos (ambientes de vivência, movimentações e informações)

Legibilidade dos percursos (setorização, sinalizações e fluxos)

Acessibilidade dos percursos (igualdade de usos da edificação a todos)

MB B M R MR

Comentários: A escola é bastante privilegiada com relação aos espaços livres. Todos os ambientes possuem uma boa interação 
com os pátios internos, o que permite que as salas de aula tenham uma boa comunicação com o exterior e a criação de um 
microclima mais agradável nos ambientes internos. No fundo da escola há uma grande área destinada ao lazer, movimentação e 
aulas de educação física. São o pátio coberto (grande espaço plano e coberto por telhado, principal lugar de lazer da escola), a 
quadra descoberta (atividades esportivas e de lazer) e o playground (voltado par o lazer infantil).

2.2 Os espaços livres do edifício escolar

Proporção entre os espaços construídos x espaços livres

Existência de áreas verdes, arborização e pavimentação do solo

Existência e adequação de mobiliário, equipamentos e brinquedos infantis

Existência e adequação de áreas livres para a prática de esportes e convívio no geral

Uso e apropriação compatíveis com as demandas dos usuários da escola

Condições de segurança na utilização dos espaços livres e mobiliários (materiais)

MB B M R MR

entrada, como ponto de encontro, aglomeração e convivência  

Adequação dos acessos (entradas e saídas da instituição) com relação à segurança

LEGENDA:

FOTOS 

Foto 3: pátio coberto e quadra.

Foto 2: circulação central integrando áreas livres e salas de aula.

CHECKLIST - ESCOLA MUNICIPAL SARMIENTO
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2 - O EDIFÍCIO ESCOLAR:

Comentários: Os ambientes da escola são todos organizados por um eixo de simetria, desde a fachada até a disposição das salas 
de aula, que aliás são padronizadas (apresentam os mesmos aspectos de composição dos dois lados). O acesso as salas acontecem 
através de um corredor central que liga o hall (nos dois pavimentos) até o pátio coberto, com diversos corredores que se ligam as 
salas, e esses corredores são compostos por grandes arcos que permitem uma boa comunicação com os diversos pátios internos.

2.3 Organização, setorização e ambiência da edificação escolar

Setorização dos conjuntos funcionais

Dimensionamento dos ambientes (atividades x número de ocupantes) 

Existência de espaços para trocas de informações e integração entre os usuários

Relacionamento das salas de aula com outros ambientes de apoio pedagógico

MB B M R MR

Localização dos banheiros  

Integração dos ambientes internos com os espaços livres externos

Flexibililidade de reorganização dos ambientes possibilitando novos usos e atividades

Identidade visual da edificação: volumetria, aparência, proporções, imagem e formas

Flexibilidade do mobiliário, atendendo os diferentes arranjos espaciais pedagógicos

Comentários: Os padrões construtivos da escola são muito bons, os materiais de composição contemplam uma estética de 
arquitetura colonial brasileira, como retomada de um estilo nacional, e também  os aspectos de durabilidade e de conforto 
ambiental, com grandes vãos em todos as salas e a comunicação com as áreas livres (aspectos de conforto ambiental).

2.4 Parâmetros ambientais e padrão construtivo

Aspectos construtivos em relação às especificidades do contexto urbano

Soluções construtivas - durabilidade, racionalidade e facilidade de manutenção

Integração entre iluminação natural e artfiicial (aspecto dos materiais, cores e vãos)

MB B M R MR

Condições de conforto térmico e qualidade do ar

Condições de conforto acústico

LEGENDA:

FOTOS:

Foto 5: padrão construtivo, arquitetura colonial brasileira.

Foto 4: comunicação entre as salas e os pátios.

CHECKLIST - ESCOLA MUNICIPAL SARMIENTO
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2 - O EDIFÍCIO ESCOLAR:

Comentários: A escola possui um bom estado de conservação, nas salas tanto o mobiliário no geral e as paredes possuem boa 
aparência, o que acaba gerando um sentimento de cuidado também por parte dos alunos, que acabam cuidando dos espaços de 
uso deles. Um aspecto negativo é a falta de melhor apropriação dos corredores (faltam murais e espaços mais atrativos).

2.5 Aspectos comportamentais

Apropriação dos espaços pelos usuários

Demarcação do território

Grau de satisfação dos usuários em relação ao edifício (vandalismos)

A influência dos ambientes no grau de concentração dos usuários

Compatibilidade funcional - uso original x uso atual

MB B M R MR

LEGENDA:

FOTOS:

Aspectos físicos e compositivos  do edifício em relação ao uso e atividades

Ambientes de privacidade

A questão do edifício escolar patrimonial em relação ao comportamento dos usuários

Comentários: O próprio edifício da escola possui em sim um grande potencial educativo, desde os grande mapas localizados na 
fachada da escola, as referências a Domingo Faustino Sarmiento, quem empresta o nome à instituição, com as esculturas e 
diversas imagens nos corredores entre outros aspectos. Seria necessário ampliar os lugares pedagógicos do bairro para a escola.

2.6 Oportunidades educativas do edifício escolar

Acessos e percursos

Espaços livres

Localização do edifício escolar no contexto urbano

MB B M R MR

Organização espacial e ambiência

Padrão construtivo

O edifício escolar como patrimônio histórico-cultural da cidade

Características ambientais - atividades educativas, culturais, esportivas e de lazer Foto 7: o edifício escolar que ensina.

Foto 6: apropriação dos diversos espaços da escola.

CHECKLIST - ESCOLA MUNICIPAL SARMIENTO

MB - Muito Bom B - Bom M - Mediano

R - Ruim MR - Muito Ruim
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