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A Proposta 

A construção original teve seu caráter preservado e 
as mínimas intervenções propostas pelo projeto estão 
justapostas e tornadas evidentes.

As edificações existentes ao fundo do lote que não 
constavam no projeto original – Blocos 04, 05 e 06 – 
serão demolidas para adequação do projeto às normas 
já citadas e para que sejam realizadas intervenções 
voltadas ao programa escolar proposto.  (Imagem 3)

O acesso dos alunos foi alterado da Rua Doutor Pedro 
Costa para a Rua Anizio Oritz Monteiro (Imagem 02), 
e que agora é associado ao plano inclinado que será 
descrito adiante, o novo acesso principal conduz à um 
fluxo que seja acessível à todos. Já a entrada existente 
na Rua Doutor Pedro Costa, pela proximidade com 
os programas de gestão da escola (secretaria, sala 
do diretor, almoxarifado e material pedagógico) ficou 
destinada ao acesso administrativo.

O piso externo existente deverá ser reformado 
seguindo novas inclinações propostas pelo projeto 
de arquitetura de forma a atender à norma vigente 
na NBR9050. No pátio aberto ao fundo do lote será 
implantado um plano com inclinação de 4,8%, tornando 
todas as edificações acessíveis. Será construída uma 
nova arquibancada acoplada ao plano inclinado e, ao 
fundo do lote, um novo trecho de muro de divisa para a 
reconfiguração do pátio de acesso aos alunos.

Um novo Bloco de Serviço (Bloco 04) será construído 
entre o plano inclinado e o Bloco 02  visando atender ao 
programa escolar proposto. Esse bloco abrigará todos 
os sanitários da edificação (funcionários, administrativo, 
feminino, masculino, familiar) e o Depósito de Material 
de Limpeza. 
Sobre este novo bloco será construído um novo 
reservatório de água com capacidade de 12 metros 
cúbicos, para atender ao consumo da escola e reserva 
para o combate a incêndio.
 
Os galpões  (Imagem 7) receberão um piso elevado 
apoiados sobre o piso existente a fim de se aproximar 
do nível do Bloco 01. O galpão do Bloco 02 não terá 
fechamentos apenas guarda-corpo para garantir a 
segurança dos usuários.       
As escadas localizadas nas fachadas laterais do Bloco 01 
serão demolidas para a implantação de duas passarelas 

metálicas que conectam os galpões ao edifício do 
Bloco 01, conjugadas com novas escadas metálicas que 
conectam o piso externo às passarelas. 
(Imagem 06 e 07)

A calçada que tange o Bloco 01 será demolida para 
planificar o pavimento de obstáculos para atender 
à NBR9050. (Imagem 06 e 07) As duas escadas 
localizadas na fachada frontal do edifício deverão 
receber um novo degrau para substituir o nível da 
calçada que será demolida. 

Um elevador de estrutura metálica construído no 
Bloco 01 para acessibilizar o novo pavimento fará duas 
paradas: no ambiente 02, do pavimento térreo, e no 
ambiente 08, do pavimento superior. 
A escada existente no interior do Bloco 01 será 
demolida, pois está subdimensionada de acordo com 
o Relatório Técnico de Estrutura. Será substituída por 
uma nova escada metálica com quatro degraus a mais 
a fim de adequar à altura dos espelhos ao estipulado 
na norma NBR9050. As pisadas serão de concreto 
desempenado sobre bandeja metálica e toda estrutura 
metálica receberá pintura entumecente de acordo 
com IT11 do Corpo de Bombeiros.

As instalações hidráulicas e elétricas deverão ser 
executadas de tal maneira que toda a tubulação a 
ser inserida deverá ter caminhamento o mais racional 
possível e que interfira o mínimo possível na arquitetura 
do edifício. Todas as tubulações devem ser embutidas, 
nunca aparente. Só serão aceitas aparentes no caso de 
intervenção pontual.
Os caminhamentos devem ser feitos pelo forro, sob 
o piso ou ainda pelo porão, tendo como parâmetro a 
menor intervenção possível nas alvenarias. As “descidas 
ou subidas” de tubulações na vertical deverão ser 
pontuais e agrupadas. 
A nova proposta de hidráulica está concentrada na 
nova edificação (Bloco 04) e pontualmente na Cozinha, 
ao fundo do galpão do Bloco 03. Dessa forma, as 
instalações hidráulicas existentes não deverão sofrer 
intervenções. O mesmo em relação as tubulações de 
águas pluviais que, como não foi verificada nenhuma 
patologia nas alvenarias das edificações históricas 
(Blocos 01, 02 e 03), deverão ser mantidas. 
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Introdução

O projeto de conservação e restauro da antiga Escola 
Estadual Lopes Chaves (FDE código 03.18.101) foi 
elaborado com vistas a recuperar o edifício histórico 
e o bem cultural que ele representa, visando o 
pleno uso de suas instalações e de modo a atender 
as demandas impostas para adequação às normas 
vigentes de prevenção e combate a incêndio (Decreto 
63.911/18) e de acessibilidade (NBR9050). O imóvel é 
um bem cultural protegido pelo Conselho de Defesa 
do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 
Turístico - CONDEPHAAT (Processo nº 24.929/1986, 
publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 
11 de novembro de 2010).
O projeto de conservação e restauro é elaborado em 
conjunto com o projeto de arquitetura que procura 
a adequação funcional do conjunto e o atendimento 
às referidas normas. Para tanto o projeto prevê: a 
demolição de blocos anexos térreos ao fundo do 
terreno; a construção de um novo bloco anexo de 
serviços com um pavimento para a instalação de 
novos sanitários; instalação de um elevador e de uma 
nova escada metálica em substituição da atualmente 
existente no edifício histórico principal; adequação de 
um dos galpões cobertos com a instalação de refeitório 
e cozinha; outras adequações relativas a pavimentação 
e circulação, principalmente nas áreas externas.
Além disso, o projeto de conservação e restauro 
prevê e define a execução de serviços e obras de 
restauro e conservação do edifício histórico. Nesse 
sentido, as principais e imprescindíveis intervenções a 
serem executadas no imóvel referem-se aos serviços 
de segurança contra intempéries e reintegração e 
reforma completa dos elementos construtivos originais 
(fachadas, caixilhos, forros, pisos e acabamentos), 
atualmente em processo acelerado de degradação. 
Deverá ainda ser executada a dedetização e 
descupinização de todo o imóvel por empresa 
especializada.
O conjunto está vazio e sem uso desde 2014 e 
encontra-se em processo de deterioração pela falta 
de uso e manutenção. Além disso, desde então o 
imóvel vem sendo ocupado de maneira intermitente 
por invasores, condição que ocasionou uma série de 
avarias ao conjunto como acúmulo de lixo e muita 
sujeira (Imagens 8 e 9); furto de elementos construtivos 
tais como peças sanitárias, caixilhos, vidros, elementos 
metálicos como tubulações de cobre, entre outros; 
depredação das instalações, pichação de paredes, etc.
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Imagem 03 - Pátio atualmente e blocos 04, 05 e 06, construidos 
posteriormente ao projeto original a serem demolidos.

Imagem 01 - Atualmente esquina Rua Dr. Pedro Cos-
ta com a Rua Anizio Ortiz Monteiro e o grande fluxo 
de veículos. 

Imagem 02 - Parede do bloco 06 de sanitários a ser 
demolido para ser o novo acesso pela Rua Anizio Ortiz 
Monteiro.

Imagem 04 - Planta baixa original sem os Blocos 04, 
05 e 06 como estão hoje.

Imagem 06 - escada a ser demolida para a construção  
da passarela, ao fundo muro a ser demolido e calçada 
que tange o Bloco 01 que também será demolida.

Imagem 07 - interior do galpão olhando para a escada 
que será demolida

Desenho Grupo Escolar de Botucatu, Victor Dubugras, 1895. 
Tipologia adotada no grupo escolar de Taubaté, construida em 
1901.

Fotografia Grupo Escolar de Taubaté, 1905.

Fachada Rua Dr. Pedro Costa Fachada Rua Dr. Pedro Costa
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Imagem 05 - Muro e bloco 04 ao fundo a serem 
demolidos.

Imagem 08 - Sala de aula do Bloco 01 Imagem 09 - Corredor de acesso as salas do Bloco 01
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BLOCO 01
 
8. Sala de aula 
9. Elevador 
10. Escada 
11. Secretaria 
12. Almoxarifado 
13. M. Pedagógico 
14. Sala da Diretoria 
19. Sala Professores 
20. Sala Coordenação

BLOCO 02
 
4. Pátio coberto 
5. Sala informatica 

BLOCO 03
 
15. Copa 
16. Refeitório
17. Sala de estudos

BLOCO 04
 
2. Rampa de acesso 
3. Sanitários 

1. Acesso Principal 
6. Passarelas
7. Acesso Administrativo
21. infraestruturas -   
água, energia, gás e lixo. 
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Planta Primeiro PavimentoPlanta Térreo

Bloco 01   

Bloco 02  
Bloco 03  

Bloco 04  

Bloco 01   

Bloco 02  
Bloco 03  

Bloco 04  

Vista superior com destaque para o novo acesso para os alunos. Pátio e plano inclinado que dá acesso ao novo bloco 04 e ao novo nível da escola. Passarela que conecta o bloco 01 aono nível do galpão elevado     


