
 

 

1. ÁREA EXTERNA 
 

1.1. MUROS DA FACHADA 
Parede: 1) cimento queimado natural sobre reboco desempenado fino; 2) placas de 

aço corten, dimensão 60x120 cm ou equivalente. 

Portões e Gradis: metal com pintura na cor grafite (h=2.00m; 2.40m sob mureta). 
 

1.2. MUROS DE DIVISA 
Parede: 1) Pintura artística autoral (grafite) sobre reboco desempenado fino; 2) 

Pintura texturizada na cor verde bandeira em todas as superfícies sobre reboco 

desempenado fino 3) Parede de cobogó em cimento natural. 

1.3. PÁTIOS EXTERNOS, ESTACIONAMENTO E JARDIM 
Piso: 1) Petit pavê branco (pedras portuguesas) instalado com cimento sem 

contrapiso; 2) concreto asfáltico ecológico; 3) Pisantes maciços de concreto. 

Marquise: Marquise e pilares de concreto pré-moldado com acabamento em pintura 

na cor RBG 235-139-113 (ou similar). 

Jardim: Grama e vegetação específica para cada situação de acordo com o projeto 

paisagístico (sugerido). 

Luminária: 1) balizadores de piso de embutir com lâmpadas em led (3000k), cor preto, 

instalados sob o piso da marquise, acionamento em seções. 2) poste balizador para 

jardim, cor preto, com lâmpadas de led (3000k), acionamento em seções; 3) Poste 

alto de luz, cor preto, com lâmpadas de led (220w), acionamento em seções; 4) 

Sobrepor, arandelas de parede com lâmpadas em led (4000k), cor branco, 

acionamento em seções. 

1.4. GUARITA DE PEDESTRES E VEÍCULOS 
Piso: Piso em marmorite cinza com junta plástica de 1.00 x 1.00m. Acabamento 

polido. 

Soleira: pedra em ardósia, acabamento com borda reta e superfície polida. 

Parede: 1) cimento queimado natural sobre reboco desempenado fino (externo); 2) 

Pintura texturizada na cor branco gelo em todas as superfícies sobre reboco 

desempenado fino (interno). 
Teto: Forro de gesso com pintura texturizada na cor branco gelo. 



 

Luminária: Embutida, modelo calha na cor branca ou similar com lâmpadas em led 

(4000k), acionamento em seções. 

Esquadrias: Material em alumínio, na cor branca, fixado na alvenaria em vãos 

requadrados e nivelados com contramarco. Vidros dos caixilhos (exceto banheiros) 

contêm aplicação de película protetora para controle solar fumê (G5) e 

antivandalismo. 

1.5. I.S. DAS GUARITAS 
Piso: Cerâmica, PEI 5, dimensão 40x40 cm ou equivalente, cor branco ou similar, 

linha comercial. 

Soleira: Pedra em ardósia, acabamento com borda reta e superfície polida. 

Parede: Revestimento cerâmico, PEI 4, dimensão 20x20 cm ou equivalente, cor 

branco ou similar, linha comercial. 

Teto: Forro de gesso com pintura texturizada na cor branco gelo. 

Luminária: Embutir, modelo calha na cor branca com lâmpadas em led (4000k), 

acionamento em seções. 

Esquadrias: Material em alumínio, na cor branca, fixado na alvenaria em vãos 

requadrados e nivelados com contramarco. Vidros dos caixilhos com aplicação de 

película protetora para controle solar. 

Metais: 1) torneira metálica automática em lavatórios; 2) válvula cromada para 

lavatório s/ladrão; 3) acabamento cromado C40 ½” a 1” para registros; 4) sifão flexível 

cromado ½” para lavatório; 5) ligação flexível metal cromado ½” x 40 cm. 

Louças: 1) cuba de louça branca, modelo suspenso oval; 2) vaso sanitário sifonado 

com caixa acoplada, em louça branca, com tampa em plástico simples branco. 

Acessórios: 1) Dispenser Higiênico Rolão PVC na cor branco; 2) saboneteira PVC 

na cor branco; 3) Toalheiro PVC 2/3 dobrável na cor branco; 4) assento PVC na cor 

branco. 

Espelho: Lapidado na cor prata com espessura 4mm. 
 

1.6. PISCINA 
Piso e Borda: Piso atérmico e antiderrapante na cor cinza granilhado 50x50cm (ref. 

Piso Formigres Enduro Cinza Granilhado). 

Parede: estrutura em concreto com revestido em pastilha cerâmica na cor azul. 
Grelha: placa cimentícia removível para manutenção com 15cm de largura. 



 

Arquibancada: concreto armado contendo três níveis, com os espelhos dos degraus 

pintados na cor RGB 255-0-0 (ou similar). 

Guarda corpo: gradil de alumínio com pintura branco gelo (h=1.20m) com portões de 

acesso no mesmo material. 

 
 

1.7. PISTA DE SKATE E PLAYGROUND 
Piso: 1) cimento liso com acabamento próprio para pista de skate e área externa, com 

espessura de 3cm, sobre laje de concreto. Detalhes na cor RGB 255-0-0; 2) Areia 

branca higienizada (50cm de profundidade). 

1.8. CAMPO 
Piso: 1) grama esmeralda; 2) cimento liso, acabamento natural, com espessura de 

3cm, sobre laje de concreto. Pintura de piso nas cores vermelho e branco (pista de 

atletismo). 
Arquibancada: estrutura em concreto armado. 

 
1.9. DEPÓSITO DE LIXO E MEDIDORES 

Piso: Cerâmica, PEI 5, dimensão 40x40 cm ou equivalente, cor branco ou similar, 

linha comercial. 

Soleira: Pedra em ardósia, acabamento com borda reta e Superfície polida. 

Parede: 1) cimento queimado natural sobre reboco desempenado fino (externo); 2) 

revestimento cerâmico, PEI 4, dimensão 20x20 cm ou equivalente, cor branco ou 

similar, linha comercial (interno). 

Soleira: Pedra em ardósia, acabamento com borda reta e Superfície polida. 

Teto: Concreto aparente com tratamento da estrutura com estucamento, polimento e 

aplicação de verniz. 

Luminária: Sobrepor, modelo calha com lâmpadas em led (6000K), acionamento em 

seções. 

Esquadrias: Material em alumínio, na cor grafite, fixado na alvenaria em vãos 

requadrados e nivelados com contramarco. 

Hidráulica: inserir ponto hidráulico para torneira baixa (h=40cm). 

Metais: Torneira metálica de parede de alavanca. 



 

2. ESCOLA 
 

2.1. FACHADA 
Parede: 1) Todas as paredes externas da parte superior do prédio receberão textura de 

cimento queimado natural sobre reboco desempenado fino; 2) Todas as paredes 

externas inferiores do prédio receberão revestimento de placas de aço corten, dimensão 

60x120 cm ou equivalente; 3) Letreiro com o nome da escola em letra-caixa de alumínio 

branco (15cm de profundidade) aplicado sobre parede revestida de aço corten. 

Cobertura: 1) Cobertura do anexo de apoio receberá cobertura de telha metálica 

galvanizada tipo sanduíche trapezoidal 40mm L40/poliestireno (48mm) /L40 – 1020mm 

de largura útil ou similar sobre laje; 2) Cobertura de vidro temperado com aplicação de 

película protetora para controle solar sob estrutura de metalon branco. 

Esquadrias: 1) material em alumínio, na cor branca, fixado na alvenaria em vãos 

reenquadrados e nivelados com contramarco. 

Brises: Brises em chapa perfurada soldada em requadro de metalon 40x40mm (medidas 

finais: 1.00 x 1,85m); acabamento em pintura automotiva em cores diversas. 

1.2 . HALL ENTRADA E PÁTIO 
Piso: Petit pavê branco (pedras portuguesas) instalado com cimento sem contrapiso; 2) 

Piso de grama sintética verde colado sob o contrapiso; 3) Piso em granilite azul com 

junta plástica de 1.00 x 1.00m. Acabamento polido; 4) Piso em granilite verde com junta 

plástica de 1.00 x 1.00m. Acabamento polido. 

Soleira: Pedra em ardósia, acabamento com borda reta e superfície polida. 

Parede: Pintura texturizada na cor branco gelo em todas as superfícies sobre reboco 

desempenado fino. 

Teto: Concreto aparente com tratamento da estrutura com estucamento, polimento e 

aplicação de verniz. sob forro metálico colmeia (modular) composto por grelhas 

quadriculadas montadas com perfis tipo “U”, com 10 mm de base por 25 mm ou 35 mm 

de altura na cor grafite. 

Luminária: Sobrepor, modelo calha com lâmpadas em led (3000k), acionamento em 

seções. Instalada na laje (entre o teto e o forro colmeia modular removível). 
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Esquadrias: Material em alumínio (na cor branca) e vidro temperado fixado na alvenaria 

em vãos reenquadrados e nivelados com contramarco. 

2.2. RAMPAS 
Piso: Petit pavê branco (pedras portuguesas) instalado com cimento sem contrapiso. 

Guarda corpo: em alvenaria pintado na cor RGB 255-0-0, ou similar. 

Corrimão: corrimão de aço pintado na cor RGB 255-0-0, ou similar, sendo a barra com 

superfície lisa e arredondada. 

Luminária: Balizadores de embutir com lâmpadas em led (3000k), cor branco, 

acionamento em seções. 

2.3. BIBLIOTECA 
Piso: Piso em granilite azul com junta plástica de 1.00 x 1.00m. Acabamento polido. 

Soleira: Sem soleira. 

Parede: 1) Pintura texturizada na cor branco gelo em todas as superfícies sobre reboco 

desempenado fino. 2)Parede de cobogó em cimento natural com aplicação de resina 

semibrilho incolor; 3) cortina de vidro com aplicação de película protetora para controle 

solar. 

Teto: Testeira de marcenaria colorida com letreiro de acrílico branco aplicado sobre a 

face externa, suspensa por cabos de aço presos na estrutura da cobertura de vidro do 

átrio. 

Luminária: 1) sobrepor, modelo spot articulado branco com lâmpadas em led (4000k), 

acionamento em seções. Instaladas na estrutura da cobertura de vidro que atravessam 

o átrio; 2) modelo spot articulado branco com lâmpadas em led (4000k), instalados no 

ultimo perfil (superior) da pele de vidro que circunda a biblioteca; 3) modelo spot 

articulado preto com lâmpadas em led (3000k), instalados embaixo da árvore (luz de 

jardim). 

Esquadrias: Material em alumínio (na cor branca) e vidro temperado fixado na pele de 

vidro em vãos reenquadrados e nivelados com contramarco. 

2.4. ATENDIMENTO, SECRETARIA E CIRCULAÇÃO 
Piso: Piso em marmorite cinza com junta plástica de 1.00 x 1.00m. Acabamento polido. 

Soleira: pedra em ardósia, acabamento com borda reta e superfície polida. 
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Parede: Pintura texturizada na cor branco gelo em todas as superfícies sobre reboco 

desempenado fino. 

Teto: Forro de gesso com pintura texturizada na cor branco gelo. 

Luminária: Embutida, modelo calha na cor branca ou similar com lâmpadas em led 

(4000k), acionamento em seções. 

Esquadrias: Material em alumínio, na cor branca, fixado na alvenaria em vãos 

requadrados e nivelados com contramarco. Vidros dos caixilhos contêm aplicação de 

película protetora para controle solar. 

2.5. PEDAGOGIA, DIRETORIA E VICE-DIRETORIA 
Piso: Piso em marmorite cinza com junta plástica de 1.00 x 1.00m. Acabamento polido. 

Soleira: pedra em ardósia, acabamento com borda reta e superfície polida. 

Parede: Pintura texturizada na cor branco gelo em todas as superfícies sobre reboco 

desempenado fino. 

Teto: Forro de gesso com pintura texturizada na cor branco gelo. 

Luminária: Embutida, modelo calha na cor branca ou similar com lâmpadas em led 

(4000k), acionamento em seções. 

Esquadrias: Material em alumínio, na cor branca, fixado na alvenaria em vãos 

requadrados e nivelados com contramarco. Vidros dos caixilhos contêm aplicação de 

película protetora para controle solar. 

2.6. ALMOXARIFADO E XEROX 
Piso: Piso em marmorite cinza com junta plástica de 1.00 x 1.00m. Acabamento polido. 

Soleira: pedra em ardósia, acabamento com borda reta e superfície polida. 

Parede: Pintura texturizada na cor branco gelo em todas as superfícies sobre reboco 

desempenado fino. 

Teto: Forro de gesso com pintura texturizada na cor branco gelo. 

Luminária: Embutida, modelo calha na cor branca ou similar com lâmpadas em led 

(4000k), acionamento em seções. 

Esquadrias: Material em alumínio, na cor branca, fixado na alvenaria em vãos 

requadrados e nivelados com contramarco. Vidros dos caixilhos contêm aplicação de 

película protetora para controle solar. 
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2.7. I.S. MASCULINO E FEMININO ADMINISTRATIVO 
Piso: Piso em marmorite cinza com junta plástica de 1.00 x 1.00m. Acabamento polido. 

Soleira: Pedra em ardósia, acabamento com borda reta e superfície polida. 

Parede: Revestimento cerâmico, PEI 4, dimensão 20x20 cm ou equivalente, cor branco 

ou similar, linha comercial. 

Teto: Forro de gesso com pintura texturizada na cor branco gelo. 

Luminária: Embutir,  modelo calha na cor branca com lâmpadas em led (4000k), 

acionamento em seções. 

Esquadrias: Material em alumínio, na cor branca, fixado na alvenaria em vãos 

requadrados e nivelados com contramarco. 

Bancada: Granito Cinza Andorinha ou equivalente, espessura de 20mm, acabamento 

polido. 

Metais: 1) torneira metálica automática em lavatórios; 2) válvula cromada para lavatório 

s/ladrão; 3) acabamento cromado C40 ½” a 1” para registros; 4) sifão flexível cromado 

½” para lavatório; 5) ligação flexível metal cromado ½” x 40 cm. 

Louças: 1) cuba de louça branca, dimensão 35x35cm, modelo de semi-encaixe; 2) vaso 

sanitário sifonado com caixa acoplada, em louça branca, com tampa em plástico simples 

branco. 

Acessórios: 1) Dispenser Higiênico Rolão PVC na cor branco; 2) saboneteira PVC na 

cor branco; 3) Toalheiro PVC 2/3 dobrável na cor branco; 4) assento PVC na cor branco. 

Espelho: Lapidado na cor prata com espessura 4mm. 

2.8. COPA ADMINISTRATIVO E PROFESSORES 
Piso: Piso em marmorite cinza com junta plástica de 1.00 x 1.00m. Acabamento polido. 

Soleira: Pedra em ardósia, acabamento com borda reta e superfície polida. 

Parede: Revestimento cerâmico, PEI 4, dimensão 20x20 cm ou equivalente, cor branco 

ou similar, linha comercial. 

Teto: Concreto aparente com tratamento da estrutura com estucamento, polimento e 

aplicação de verniz. 

Luminária: Sobrepor, modelo calha na cor preta ou similar com lâmpadas em led 

(6000k), acionamento em seções. 
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Esquadrias: Material em alumínio, na cor branca, fixado na alvenaria em vãos 

requadrados e nivelados com contramarco. Contém aplicação de película protetora para 

controle solar. 

Bancada: Granito Cinza Andorinha ou equivalente, espessura de 20mm, acabamento 

polido. 

Metais: 1) bojo em aço inox, AISI 304, dimensão 30x30x15 cm instalado; 2) torneira 

metálica acabamento C40 em tanques e pias; 3) válvula cromada - 1 ½” para pias; 4) 

acabamento cromado C40 ½” a 1” para registros; 5) sifão cromado tipo copo 1 ½”x 2” 

para pia; 6) ligação flexível metal cromado ½” x 40 cm. 

2.9. I.S. MASCULINO E FEMININO 
Piso: Piso em marmorite cinza com junta plástica de 1.00 x 1.00m. Acabamento polido. 

Soleira: Pedra em ardósia, acabamento com borda reta e superfície polida. 

Parede: Revestimento cerâmico, PEI 4, dimensão 20x20 cm ou equivalente, cor branco 

ou similar, linha comercial. 

Teto: Forro de gesso com pintura texturizada na cor branco gelo. 

Luminária: Embutir, modelo calha na cor branca com lâmpadas em led (4000k), 

acionamento em seções. 

Esquadrias: Material em alumínio, na cor branca, fixado na alvenaria em vãos 

requadrados e nivelados com contramarco. Vidros dos caixilhos contêm aplicação de 

película protetora para controle solar. 

Bancada: Granito Cinza Andorinha ou equivalente, espessura de 20mm, acabamento 

polido. 

Metais: 1) torneira metálica automática em lavatórios; 2) válvula cromada para lavatório 

s/ladrão; 3) acabamento cromado C40 ½” a 1” para registros; 4) sifão flexível cromado 

½” para lavatório; 5) ligação flexível metal cromado ½” x 40 cm; 6) Válvula cromada 

automática 50 m para mictórios. 

Louças: 1) cuba de louça branca, dimensão 35x35cm, modelo de semi-encaixe; 2) vaso 

sanitário sifonado com caixa acoplada, em louça branca, com tampa em plástico simples 

branco; 3) mictório de louça branca, 35X50 cm. 
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Acessórios: 1) Dispenser Higiênico Rolão PVC na cor branco; 2) saboneteira PVC na 

cor branco; 3) Toalheiro PVC 2/3 dobrável na cor branco; 4) assento PVC na cor branco. 

Espelho: Lapidado na cor prata com espessura 4mm. 

2.10. ESCADAS INTERNAS 
Piso: Piso em marmorite cinza com junta plástica de 1.00 x 1.00m. Acabamento polido. 

Parede: 1) Pintura texturizada na cor branco gelo em todas as superfícies sobre reboco 

desempenado fino; 2) Guarda-corpo de metalon tubular na cor branco gelo. 

Teto: Concreto aparente com tratamento da estrutura com estucamento, polimento e 

aplicação de verniz. 

Esquadrias: Material em alumínio, na cor branca, fixado na alvenaria em vãos 

requadrados e nivelados com contramarco. Vidros dos caixilhos contêm aplicação de 

película protetora para controle solar. 

Luminária: Sobrepor, modelo calha na cor preta (ou similar) com lâmpadas em led 

(4000k), acionamento em seções. 

2.11. ESCADA EXTERNA 
Piso: Piso em marmorite cinza com junta plástica de 1.00 x 1.00m. Acabamento fosco 

(fulget). 

Guarda corpo: gradil em aço inox (h=1.20m). 

Corrimão: Corrimão de aço inox, sendo a barra com superfície lisa e arredondada. 
 

2.12. LABORATÓRIOS 01 E 02 
Piso: Piso em granilite azul com junta plástica de 1.00 x 1.00m. Acabamento polido. 

Soleira: Pedra em ardósia, acabamento com borda reta e superfície polida. 

Parede: 1) Pintura texturizada na cor branco gelo em todas as superfícies sobre reboco 

desempenado fino; 2) Quadro escolar verde quadriculado 4.00x1.50m. 

Teto: Concreto aparente com tratamento da estrutura com estucamento, polimento e 

aplicação de verniz. 

Luminária: Sobrepor, modelo calha na cor preta ou similar com lâmpadas em led 

(6000k), acionamento em seções. 
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Esquadrias: Material em alumínio, na cor branca, fixado na alvenaria em vãos 

requadrados e nivelados com contramarco. Vidros dos caixilhos contêm aplicação de 

película protetora para controle solar. 

Bancada: Bancada em aço inox, AISI 304. 

Metais: 1) bojo em aço inox, AISI 304, dimensão 30x30x15 cm instalado; 2) torneira 

metálica acabamento C40; 3) válvula cromada - 1 ½” para pias; 4) acabamento cromado 

C40 ½” a 1” para registros; 5) sifão cromado tipo copo 1 ½”x 2” para pia; 6) ligação flexível 

metal cromado ½” x 40 cm. 

2.13. SALAS DE AULA 
Piso: Piso em granilite azul com junta plástica de 1.00 x 1.00m. Acabamento polido. 

Soleira: Pedra em ardósia, acabamento com borda reta e superfície polida. 

Parede: 1) Pintura texturizada na cor branco gelo em todas as superfícies sobre reboco 

desempenado fino; 2) Quadro escolar verde quadriculado 4.00x1.50m. 

Teto: Concreto aparente com tratamento da estrutura com estucamento, polimento e 

aplicação de verniz. 

Luminária: Sobrepor, modelo calha na cor preta ou similar com lâmpadas em led 

(6000k), acionamento em seções. 

Esquadrias: Material em alumínio, na cor branca, fixado na alvenaria em vãos 

requadrados e nivelados com contramarco. 

2.14. TECNOLOGIA E INFORMÁTICA 
Piso: Piso em granilite azul com junta plástica de 1.00 x 1.00m. Acabamento polido. 

Soleira: Pedra em ardósia, acabamento com borda reta e superfície polida. 

Parede: 1) Pintura texturizada na cor branco gelo em todas as superfícies sobre reboco 

desempenado fino; 

Teto: Concreto aparente com tratamento da estrutura com estucamento, polimento e 

aplicação de verniz. 

Luminária: Sobrepor, modelo calha na cor preta ou similar com lâmpadas em led 

(6000k), acionamento em seções. 

Esquadrias: Material em alumínio, na cor branca, fixado na alvenaria em vãos 

requadrados e nivelados com contramarco. 
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2.15. VIGIAS E T.I. 
Piso: Piso em marmorite cinza com junta plástica de 1.00 x 1.00m. Acabamento polido. 

Soleira: pedra em ardósia, acabamento com borda reta e superfície polida. 

Parede: Pintura texturizada na cor branco gelo em todas as superfícies sobre reboco 

desempenado fino. 

Teto: Forro de gesso com pintura texturizada na cor branco gelo. 

Luminária: Embutida, modelo calha na cor branca ou similar com lâmpadas em led 

(4000k), acionamento em seções. 

Esquadrias: Material em alumínio, na cor branca, fixado na alvenaria em vãos 

requadrados e nivelados com contramarco. Vidros dos caixilhos contêm aplicação de 

película protetora para controle solar. 

2.16. I.S. MASCULINO E FEMININO FUNCIONÁRIOS 
Piso: Cerâmica, PEI 5, dimensão 40x40 cm ou equivalente, cor branco ou similar, linha 

comercial. 

Soleira: Pedra em ardósia, acabamento com borda reta e superfície polida. 

Parede: Revestimento cerâmico, PEI 4, dimensão 20x20 cm ou equivalente, cor branco 

ou similar, linha comercial. 

Teto: Forro de gesso com pintura texturizada na cor branco gelo. 

Luminária: Embutir, modelo calha na cor branca com lâmpadas em led (4000k), 

acionamento em seções. 

Esquadrias: Material em alumínio, na cor branca, fixado na alvenaria em vãos 

requadrados e nivelados com contramarco. Vidros dos caixilhos com aplicação de 

película protetora para controle solar. 

Metais: 1) torneira metálica automática em lavatórios; 2) válvula cromada para lavatório 

s/ladrão; 3) acabamento cromado C40 ½” a 1” para registros; 4) sifão flexível cromado 

½” para lavatório; 5) ligação flexível metal cromado ½” x 40 cm. 

Louças: 1) cuba de louça branca, modelo suspenso oval; 2) vaso sanitário sifonado com 

caixa acoplada, em louça branca, com tampa em plástico simples branco. 

Acessórios: 1) Dispenser Higiênico Rolão PVC na cor branco; 2) saboneteira PVC na 

cor branco; 3) Toalheiro PVC 2/3 dobrável na cor branco; 4) assento PVC na cor branco. 
 

12 



 

Espelho: Lapidado na cor prata com espessura 4mm. 
 

2.17. COPA FUNCIONÁRIOS 
Piso: Piso em marmorite cinza com junta plástica de 1.00 x 1.00m. Acabamento polido. 

Soleira: Pedra em ardósia, acabamento com borda reta e superfície polida. 

Parede: Revestimento cerâmico, PEI 4, dimensão 20x20 cm ou equivalente, cor branco 

ou similar, linha comercial. 

Teto: Concreto aparente com tratamento da estrutura com estucamento, polimento e 

aplicação de verniz. 

Luminária: Sobrepor, modelo calha na cor preta ou similar com lâmpadas em led 

(6000k), acionamento em seções. 

Esquadrias: Material em alumínio, na cor branca, fixado na alvenaria em vãos 

requadrados e nivelados com contramarco. Vidros dos caixilhos com aplicação de 

película protetora para controle solar. 

Bancada: Granito Cinza Andorinha ou equivalente, espessura de 20mm, acabamento 

polido. 

Metais: 1) bojo em aço inox, AISI 304, dimensão 30x30x15 cm instalado; 2) torneira 

metálica acabamento C40 em tanques e pias; 3) válvula cromada - 1 ½” para pias; 4) 

acabamento cromado C40 ½” a 1” para registros; 5) sifão cromado tipo copo 1 ½”x 2” 

para pia; 6) ligação flexível metal cromado ½” x 40 cm. 

 
 

2.18. DML 
Piso: Cerâmica, PEI 5, dimensão 40x40 cm ou equivalente, cor branco ou similar, linha 

comercial. 

Soleira: Pedra em ardósia, acabamento com borda reta e Superfície polida. 

Parede: Revestimento cerâmico, PEI 4, dimensão 20x20 cm ou equivalente, cor branco 

ou similar, linha comercial. 

Soleira: Pedra em ardósia, acabamento com borda reta e Superfície polida. 

Teto: Concreto aparente com tratamento da estrutura com estucamento, polimento e 

aplicação de verniz. 
 
 

13 



 

Luminária: Sobrepor, modelo calha com lâmpadas em led (6000K), acionamento em 

seções. 

Esquadrias: Material em alumínio, na cor branca, fixado na alvenaria em vãos 

requadrados e nivelados com contramarco. 

Hidráulica: inserir ponto hidráulico para tanque e torneira baixa (h=40cm). 

Metais: 1) tanque em aço inox AISI 304, dimensão 60x60x40cm instalado; 2) torneira 

metálica acabamento C40 para tanques; 3) válvula cromada 1 ¼” para tanque; 4) 

acabamento cromado C40 ½” a 1” para registros; 5) sifão cromado 1” x 1 ½” para tanque; 

6) ligação flexível metal cromado ½” x 40 cm, 7) Torneira metálica de parede de alavanca. 
 

2.19. COZINHA, PRÉ-LAVAGEM E AÇOUGUE 
Piso: Cerâmica, PEI 5, dimensão 40x40 cm ou equivalente, cor branco ou similar, linha 

comercial. 

Soleira: Pedra em ardósia, acabamento com borda reta e Superfície polida. 

Parede: Revestimento cerâmico, PEI 4, dimensão 20x20 cm ou equivalente, cor branco 

ou similar, linha comercial. 

Teto: Concreto aparente com tratamento da estrutura com estucamento, polimento e 

aplicação de verniz. 

Luminária: Sobrepor, modelo calha na cor preta ou similar com lâmpadas em led 

(6000k), acionamento em seções. 

Esquadrias: Material em alumínio, na cor branca, fixado na alvenaria em vãos 

requadrados e nivelados com contramarco. Vidros dos caixilhos com aplicação de 

película protetora para controle solar. 

Peitoril: pedra em ardósia, acabamento com borda reta e Superfície polida (L=25 cm). 

Bancada: bancada em aço inox, AISI 304. 

Metais: 1) bojo em aço inox, AISI 304, dimensão 30x30x15 cm instalado; 2) tanque em 

aço inox AISI 304, dimensão 60x60x40cm instalado; 3) torneira metálica acabamento 

C40 em tanques e pias; 4) válvula cromada - 1 ½” para pias; 5) válvula cromada 1 ¼” 

para tanque; 6) acabamento cromado C40 ½” a 1” para registros; 7) sifão cromado tipo 

copo 1 ½”x 2” para pia; 8) sifão cromado 1” x 1 ½” para tanque; 9) ligação flexível metal 

cromado ½” x 40 cm; 7) verificar anteprojeto para execução da cozinha. 
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2.20. CÂMARA FRIA 
Piso: Cerâmica, PEI 5, dimensão 40x40 cm ou equivalente, cor branco ou similar, linha 

comercial. 

Soleira: pedra em ardósia, acabamento com borda reta e Superfície polida. 

Parede: Revestimento cerâmico, PEI 4, dimensão 20x20 cm ou equivalente, cor branco 

ou similar, linha comercial. 

Teto: Concreto aparente com tratamento da estrutura com estucamento, polimento e 

aplicação de verniz. 

Luminária: Sobrepor, modelo calha na cor preta ou similar com lâmpadas em led 

(6000k), acionamento em seções. 

Esquadrias: Material em alumínio, na cor branca, fixado na alvenaria em vãos 

requadrados e nivelados com contramarco. Vidros dos caixilhos com aplicação de 

película protetora para controle solar. 

2.21. DESPENSA 
Piso: Cerâmica, PEI 5, dimensão 40x40 cm ou equivalente, cor branco ou similar, linha 
comercial. 

Soleira: Pedra em ardósia, acabamento com borda reta e Superfície polida. 

Parede: Revestimento cerâmico, PEI 4, dimensão 20x20 cm ou equivalente, cor branco 

ou similar, linha comercial. 

Teto: Concreto aparente com tratamento da estrutura com estucamento, polimento e 

aplicação de verniz. 

Luminária: Sobrepor, modelo calha na cor preta ou similar com lâmpadas em led 

(6000k), acionamento em seções. 

Esquadrias: Material em alumínio, na cor branca, fixado na alvenaria em vãos 

requadrados e nivelados com contramarco. Vidros dos caixilhos com aplicação de 

película protetora para controle solar. 

2.22. CIRCULAÇÃO/RECEBIMENTO 
Piso: Cerâmica, PEI 5, dimensão 40x40 cm ou equivalente, cor branco ou similar, linha 

comercial. 

Soleira: pedra em ardósia, acabamento com borda reta e Superfície polida. 
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Parede: Aplicação textura com pintura na cor branco gelo em todas as superfícies. 

Teto: Concreto aparente com tratamento da estrutura com estucamento, polimento e 

aplicação de verniz. 

Luminária: Sobrepor, modelo calha na cor preta ou similar com lâmpadas em led 

(6000k), acionamento em seções. 

Esquadrias: Material em alumínio, na cor branca, fixado na alvenaria em vãos 

requadrados e nivelados com contramarco. 

2.23. ARS 
Piso: Cerâmica, PEI 5, dimensão 40x40 cm ou equivalente, cor branco ou similar, linha 

comercial. 

Soleira: Pedra em ardósia, acabamento com borda reta e Superfície polida. 

Parede: Revestimento cerâmico, PEI 4, dimensão 20x20 cm ou equivalente, cor branco 

ou similar, linha comercial. 

Teto: Concreto aparente com tratamento da estrutura com estucamento, polimento e 

aplicação de verniz. 

Luminária: Sobrepor, modelo calha na cor preta ou similar com lâmpadas em led 

(6000k), acionamento em seções. 

Esquadrias: Material em alumínio, na cor branca, fixado na alvenaria em vãos 

requadrados e nivelados com contramarco. Vidros dos caixilhos com aplicação de 

película protetora para controle solar. 

Hidráulica: inserir ponto hidráulico para torneira baixa (h=40cm). 
Metais: Torneira metálica de parede de alavanca. 

 
2.24. REFEITÓRIO 

Piso: Piso em granilite verde com junta plástica de 1.00 x 1.00m. Acabamento polido. 

Soleira: pedra em ardósia, acabamento com borda reta e superfície polida. 

Parede: Pintura texturizada na cor branco gelo em todas as superfícies sobre reboco 

desempenado fino. 

Teto: Concreto aparente com tratamento da estrutura com estucamento, polimento e 

aplicação de verniz. 
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Luminária: Sobrepor, modelo calha na cor preta ou similar com lâmpadas em led 

(6000k), acionamento em seções. 

Esquadrias: Material em alumínio, na cor branca, fixado na alvenaria em vãos 

requadrados e nivelados com contramarco. Vidros dos caixilhos com aplicação de 

película protetora para controle solar. 

2.25. SALA DE PROFESSORES, REUNIÃO E PLANEJAMENTO 
Piso: Piso em marmorite cinza com junta plástica de 1.00 x 1.00m. Acabamento polido. 

Soleira: pedra em ardósia, acabamento com borda reta e superfície polida. 

Parede: Pintura texturizada na cor branco gelo em todas as superfícies sobre reboco 

desempenado fino. 

Teto: Forro de gesso com pintura texturizada na cor branco gelo. 

Luminária: Embutida, modelo calha na cor branca ou similar com lâmpadas em led 

(4000k), acionamento em seções. 

Esquadrias: Material em alumínio, na cor branca, fixado na alvenaria em vãos 

requadrados e nivelados com contramarco. Vidros dos caixilhos contêm aplicação de 

película protetora para controle solar. 

2.26. . I.S. MASCULINO E FEMININO PROFESSORES 
Piso: Piso em marmorite cinza com junta plástica de 1.00 x 1.00m. Acabamento polido. 

Soleira: Pedra em ardósia, acabamento com borda reta e superfície polida. 

Parede: Pintura texturizada na cor branco gelo em todas as superfícies sobre reboco 

desempenado fino. 

Teto: Forro de gesso com pintura texturizada na cor branco gelo. 

Luminária: Embutir, modelo calha na cor branca com lâmpadas em led (4000k), 

acionamento em seções. 

Esquadrias: Material em alumínio, na cor branca, fixado na alvenaria em vãos 

requadrados e nivelados com contramarco. Vidros dos caixilhos com aplicação de 

película protetora para controle solar. 

Louças: Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, em louça branca, com tampa em 

plástico simples branco. 
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Acessórios: 1) Dispenser Higiênico Rolão PVC na cor branco; 2) assento PVC na cor 

branco. 

2.27. LAVATÓRIOS PROFESSORES 
Piso: Piso em marmorite cinza com junta plástica de 1.00 x 1.00m. Acabamento polido. 

Parede: Pintura texturizada na cor branco gelo em todas as superfícies sobre reboco 

desempenado fino. 
Teto: Forro de gesso com pintura texturizada na cor branco gelo. 

Luminária: Embutir,  modelo calha na cor branca com lâmpadas em led (4000k), 

acionamento em seções. 

Bancada: Granito Cinza Andorinha ou equivalente, espessura de 20mm, acabamento 

polido. 

Metais: 1) torneira metálica automática em lavatórios; 2) válvula cromada para lavatório 

s/ladrão; 3) acabamento cromado C40 ½” a 1” para registros; 4) sifão flexível cromado 

½” para lavatório; 5) ligação flexível metal cromado ½” x 40 cm. 

Louças: 1) cuba de louça branca, dimensão 35x35cm, modelo de semi-encaixe. 

Acessórios: 1) saboneteira PVC na cor branco; 2) Toalheiro PVC 2/3 dobrável na cor 

branco. 

Espelho: Lapidado na cor prata com espessura 4mm. 
 

2.28. CIRCULAÇÃO (SUPERIOR) 
Piso: Piso em marmorite cinza com junta plástica de 1.00 x 1.00m. Acabamento polido. 

Soleira: pedra em ardósia, acabamento com borda reta e superfície polida. 

Parede: 1) Pintura texturizada na cor branco gelo em todas as superfícies sobre reboco 

desempenado fino; 2) Anteparo/Guarda-corpo de alvenaria com pintura texturizada na 

cor branco gelo. 

Teto: Concreto aparente com tratamento da estrutura com estucamento, polimento e 

aplicação de verniz. sob forro metálico colmeia (modular) composto por grelhas 

quadriculadas montadas com perfis tipo “U”, com 10 mm de base por 25 mm ou 35 mm 

de altura na cor grafite. 

Luminária: sobrepor, modelo calha com lâmpadas em led (3000k), acionamento em 

seções. Instalada na laje (entre o teto e o forro colmeia modular removível). 
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2.29. PASSARELA DE ACESSO Á BIBLIOTECA + ESCADA HELICOIDAL 
Piso: Piso em granilite azul com junta plástica de 1.00 x 1.00m. Acabamento polido. 

Parede: Anteparo/Guarda-corpo de alvenaria com pintura texturizada na cor RGB 255- 

0-0 (ou similar). 

Escada Helicoidal: 1) Guarda-corpo de chapa de metal com acabamento de pintura 

automotiva na cor 255-0-0 (ou similar); 2) Espelhos dos degraus vasados; 3) Piso dos 

degraus com acabamento de madeira (ref. Carvalho Córdoba Eucatex). 

2.30. ESTÚDIO, SUÍTER, SALAMULTI-USO E SALA DE MÚSICA 
Piso: Piso em carpete (Colorstone da Beaulieu ou similar) de 6mm instalado em todo 

piso na cor azul bic. 

Parede: 1) Parede com isolamento acústico, pintura texturizada na cor branco gelo em 

todas as superfícies sobre reboco desempenado fino. 

Teto: Forro mineral acústico, cor grafite. 

Luminária: Embutida no forro, modelo calha com lâmpadas em led (4000k), cor preto, 

acionamento em seções. 

Esquadrias: Material em alumínio antirruído, na cor branca, fixado na alvenaria em vãos 

requadrados e nivelados com contramarco. Vidros dos caixilhos com aplicação de 

película protetora para controle solar. 

2.31. SALA DE VÍDEO 
Piso: Piso em carpete (Colorstone da Beaulieu ou similar) de 6mm, e será instalado em 

todo piso na cor azul bic. 

Parede: Parede com isolamento acústico, revestida com carpete (Colorstone da 

Beaulieu ou similar) de 6mm na cor azul bic, sobre reboco desempenado fino. 

Teto: Forro mineral acústico, cor grafite. 

Luminária: Embutida no forro, modelo calha com lâmpadas em led (3000k), cor preto, 

acionamento em seções. 

Esquadrias: Porta em material de alumínio antirruído, na cor branca, fixado na alvenaria 

em vãos requadrados e nivelados com contramarco. Sala com ventilação mecânica. 

Poltronas: estofadas na cor laranja/Fanta. 
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2.32. SALA DE JARDINAGEM, ESTUFA E SALA DE COMPOSTAGEM 
Piso: Piso em granilite verde com junta plástica de 1.00 x 1.00m. Acabamento polido. 

Soleira: Pedra em ardósia, acabamento com borda reta e superfície polida. 

Parede: Pintura texturizada na cor branco gelo em todas as superfícies sobre reboco 

desempenado fino. 

Teto: Concreto aparente com tratamento da estrutura com estucamento, polimento e 

aplicação de verniz. 

Luminária: Sobrepor, modelo calha na cor preta ou similar com lâmpadas em led 

(6000k), acionamento em seções. 

Esquadrias: Material em alumínio, na cor branca, fixado na alvenaria em vãos 

requadrados e nivelados com contramarco. Vidros dos caixilhos com aplicação de 

película protetora para controle solar. 

Hidráulica: inserir ponto hidráulico para tanque (estufa) e para torneira baixa (h=40cm). 

Bancada: Bancada em aço inox, AISI 304. 

Metais: 1) bojo em aço inox, AISI 304, dimensão 30x30x15 cm instalado; 2) torneira 

metálica acabamento C40 em tanques e pias; 3) válvula cromada - 1 ½” para pias; 4) 

acabamento cromado C40 ½” a 1” para registros; 5) sifão cromado tipo copo 1 ½”x 2” 

para pia; 6) ligação flexível metal cromado ½” x 40 cm; 7) tanque em aço inox AISI 304; 

8) Torneira metálica de parede de alavanca. 
 

2.33. DEPÓSITO DE JARDINAGEM 
Piso: Piso em granilite verde com junta plástica de 1.00 x 1.00m. Acabamento polido. 

Soleira: Pedra em ardósia, acabamento com borda reta e superfície polida. 

Parede: Pintura texturizada na cor branco gelo em todas as superfícies sobre reboco 

desempenado fino. 

Teto: Concreto aparente com tratamento da estrutura com estucamento, polimento e 

aplicação de verniz. 

Luminária: Sobrepor, modelo calha na cor preta ou similar com lâmpadas em led 

(6000k), acionamento em seções. 

Esquadrias: Material em alumínio, na cor branca, fixado na alvenaria em vãos 

requadrados e nivelados com contramarco. 
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2.34. PÁTIO/TERRAÇO DE PLANTIO 
Piso: 1) Petit pavê branco (pedras portuguesas) instalado com cimento sem contrapiso; 

2) Piso deck de madeira plástica elevado (40cm), modular (100x100cm) e removível, 

montado sob estrutura de alumínio. Rampa e guarda-corpo de alumínio acompanham; 

3) Contrapiso de cimento abaixo do deck elevado de madeira plástica com inclinação 

para escoamento (ralos tipo abacaxi) de águas pluviais e rega. 

Guarda corpo: gradil em aço inox (h=1.20m). 

Cachepôs: Alumínio com pintura automotiva na cor branco gelo, fundo com perfurações 

(para escoar água de regas) e rodízios. 

Luminária: 1) sobrepor, modelo arandela de parede com lâmpadas em led (4000k), 

acionamento em seções; 2) Balizadores de jardim montados sobre o deck de madeira 

plástica com lâmpadas em led (4000k). 

Hidráulica: inserir ponto hidráulico para torneira baixa (h=40cm). 

Bancada: Bancada em aço inox, AISI 304. 

Metais: 1) bojo em aço inox, AISI 304, dimensão 30x30x15 cm instalado; 2) torneira 

metálica acabamento C40; 3) válvula cromada - 1 ½” para pias; 4) acabamento cromado 

C40 ½” a 1” para registros; 5) sifão cromado tipo copo 1 ½”x 2” para pia; 6) ligação flexível 

metal cromado ½” x 40 cm; 7) Torneira metálica de parede de alavanca. 
 
3. AUDITÓRIO 

 
3.1. FACHADA 

Parede: 1) A parede da fachada paralela à rua receberá textura de cimento queimado 

natural sobre reboco desempenado fino na parte interna e revestimento de placas de aço 

corten do lado externo, dimensão 60x120 cm ou equivalente. 2) Pintura texturizada na 

cor branco gelo em todas as superfícies sobre reboco desempenado fino; 3) Cortina de 

vidro com perfis de alumínio na cor branca para os fechamentos paralelos a marquise e 

entrada de pedestres, contendo aplicação de película protetora para controle solar. 

Esquadrias: 1) Material em alumínio, na cor branca, fixado na pele de vidro em vãos 

reenquadrados e nivelados com contramarco. 2) cortina de vidro com aplicação de 

película protetora para controle solar. 
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Brises: Brises em chapa perfurada soldada em requadro de metalon 40x40mm (medidas 

finais: 1.00 x 1,85m); acabamento em pintura automotiva em cores diversas. 

3.2. FOYER 
Piso: Petit pavê branco (pedras portuguesas) instalado com cimento sem contrapiso. 

Soleira: Pedra em ardósia, acabamento com borda reta e superfície polida. 

Parede: 1) Pintura texturizada na cor branco gelo em todas as superfícies sobre reboco 

desempenado fino; 2) cortina de vidro, contêm aplicação de película protetora para 

controle solar. 

Teto: Concreto aparente com tratamento da estrutura com estucamento, polimento e 

aplicação de verniz. sob forro metálico colmeia (modular) composto por grelhas 

quadriculadas montadas com perfis tipo “U”, com 10 mm de base por 25 mm ou 35 mm 

de altura na cor grafite. 

Luminária: Sobrepor, modelo calha com lâmpadas em led (3000k), acionamento em 

seções. Instalada na laje (entre o teto e o forro colmeia modular removível). 

Esquadrias: 1) Material em alumínio (na cor grafite) para as portas de acesso ao interior 

do auditório; 2) Material em alumínio (na cor branca) e vidro temperado fixado na 

estrutura da pele de vidro em vãos reenquadrados e nivelados com contramarco. 

3.3. I.S. MASCULINO E FEMININO 
Piso: Piso em marmorite cinza com junta plástica de 1.00 x 1.00m. Acabamento polido. 

Soleira: Pedra em ardósia, acabamento com borda reta e superfície polida. 

Parede: Revestimento cerâmico, PEI 4, dimensão 20x20 cm ou equivalente, cor branco 

ou similar, linha comercial. 

Teto: Forro de gesso com pintura texturizada na cor branco gelo. 

Luminária: Embutir, modelo calha na cor branca com lâmpadas em led (4000k), 

acionamento em seções. 

Esquadrias: Material em alumínio, na cor branca, fixado na alvenaria em vãos 

requadrados e nivelados com contramarco. Vidros dos caixilhos contêm aplicação de 

película protetora para controle solar. 

Bancada: Granito Cinza Andorinha ou equivalente, espessura de 20mm, acabamento 

polido. 
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Metais: 1) torneira metálica automática em lavatórios; 2) válvula cromada para lavatório 

s/ladrão; 3) acabamento cromado C40 ½” a 1” para registros; 4) sifão flexível cromado 

½” para lavatório; 5) ligação flexível metal cromado ½” x 40 cm; 6) Válvula cromada 

automática 50 m para mictórios. 

Louças: 1) cuba de louça branca, dimensão 35x35cm, modelo de semi-encaixe; 2) vaso 

sanitário sifonado com caixa acoplada, em louça branca, com tampa em plástico simples 

branco; 3) mictório de louça branca, 35X50 cm. 

Acessórios: 1) Dispenser Higiênico Rolão PVC na cor branco; 2) saboneteira PVC na 

cor branco; 3) Toalheiro PVC 2/3 dobrável na cor branco; 4) assento PVC na cor branco. 

Espelho: Lapidado na cor prata com espessura 4mm. 

3.4. SALA DE APOIO 
Piso: Piso em marmorite cinza com junta plástica de 1.00 x 1.00m. Acabamento polido. 

Soleira: pedra em ardósia, acabamento com borda reta e superfície polida. 

Parede: Pintura texturizada na cor branco gelo em todas as superfícies sobre reboco 

desempenado fino. 

Teto: Concreto aparente com tratamento da estrutura com estucamento, polimento e 

aplicação de verniz. 

Luminária: Sobrepor, modelo calha na cor preta ou similar com lâmpadas em led 

(6000k), acionamento em seções. 

Esquadrias: Material em alumínio, na cor branca, fixado na alvenaria em vãos 

requadrados e nivelados com contramarco. 

3.5. PLATÉIA E PALCO 
Piso: Piso em carpete (Colorstone da Beaulieu ou similar) de 6mm, instalado em todo 

piso na cor laranja/Fanta. 

Parede: 1) Parede com isolamento acústico, acabamento em textura de cimento 

queimado natural sobre reboco desempenado fino. 2) Parede de fundo de palco 

revestida com painel de madeira (ref. Carvalho Córdoba Eucatex). 

Teto: Forro ripado de madeira (ref. Carvalho Córdoba Eucatex). 

Luminária: 1) Embutida no forro, modelo calha com lâmpadas em led (3000k para 

plateia; 4000k para palco), acionamento em seções. Instalada na embutida nos vão da 
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paginação perpendicular às ripas; 2) 1) balizadores de piso de embutir com lâmpadas 

em led (3000k), na cor preto a serem instalados no piso paralelos às paredes laterais de 

cimento queimado natural. 

Esquadrias: Material em alumínio (na cor grafite) para as portas. 
Poltronas: estofadas em cores diversas. 

 
3.6. CAMARIM 01 E 02 

Piso: Piso em marmorite cinza com junta plástica de 1.00 x 1.00m. Acabamento polido. 

Soleira: pedra em ardósia, acabamento com borda reta e superfície polida. 

Parede: Pintura texturizada na cor branco gelo em todas as superfícies sobre reboco 

desempenado fino. 

Teto: Concreto aparente com tratamento da estrutura com estucamento, polimento e 

aplicação de verniz. 

Luminária: Sobrepor, modelo calha na cor preta ou similar com lâmpadas em led 

(4000k), acionamento em seções. 

Esquadrias: Material em alumínio, na cor grafite, fixado na alvenaria em vãos 

requadrados e nivelados com contramarco. 

3.7. I.S FEMININO E MASCULINO DOS CAMARINS 
Piso: Cerâmica, PEI 5, dimensão 40x40 cm ou equivalente, cor branco ou similar, linha 

comercial. 

Soleira: Pedra em ardósia, acabamento com borda reta e superfície polida. 

Parede: Revestimento cerâmico, PEI 4, dimensão 20x20 cm ou equivalente, cor branco 

ou similar, linha comercial. 

Teto: Forro de gesso acartonado resistente à umidade com pintura texturizada na cor 

branco gelo. 

Luminária: Embutir,  modelo calha na cor branca com lâmpadas em led (4000k), 

acionamento em seções. 

Esquadrias: Material em alumínio, na cor branca, fixado na alvenaria em vãos 

requadrados e nivelados com contramarco. 

Bancada: Granito Cinza Andorinha ou equivalente, espessura de 20mm, acabamento 

polido. 
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Metais: 1) torneira metálica automática em lavatórios; 2) válvula cromada para lavatório 

s/ladrão; 3) acabamento cromado C40 ½” a 1” para registros; 4) sifão flexível cromado 

½” para lavatório; 5) ligação flexível metal cromado ½” x 40 cm. 

Louças: 1) cuba de louça branca, dimensão 35x35cm, modelo de semi-encaixe; 2) vaso 

sanitário sifonado com caixa acoplada, em louça branca, com tampa em plástico simples 

branco. 

Acessórios: 1) Dispenser Higiênico Rolão PVC na cor branco; 2) saboneteira PVC na 

cor branco; 3) Toalheiro PVC 2/3 dobrável na cor branco; 4) assento PVC na cor branco. 

Espelho: Lapidado na cor prata com espessura 4mm. 
 
4. GINÁSIO + ANEXO 

 
4.1. FACHADA 

Parede: Todas as paredes externas do anexo de apoio receberão textura de cimento 

queimado natural sobre reboco desempenado fino. Detalhes no pórtico de alvenaria da 

entrada e nas molduras dos vitrôs de concreto receberão pintura texturizada na cor RGB 

255-0-0. A parede da fachada paralela à marquise externa receberá textura de cimento 

queimado natural sobre reboco desempenado fino na parte interna e revestimento de 

placas de aço corten, dimensão 60x120 cm ou equivalente. 

Cobertura: 1) Cobertura do anexo de apoio receberá cobertura de telha metálica 

galvanizada tipo sanduíche trapezoidal 40mm L40/poliestireno (48mm) /L40 – 1020mm 

de largura útil ou similar sobre laje. 2) Cobertura da quadra de telha metálica galvanizada 

tipo sanduíche trapezoidal 40mm L40/poliestireno (48mm)/L40 – 1020mm de largura útil 

ou similar com estrutura exposta na cor branca. 

Esquadrias: 1) material em alumínio, na cor branca, fixado na alvenaria em vãos 

reenquadrados e nivelados com contramarco. 2) cortina de vidro com perfis de alumínio 

na cor grafite para os fechamentos laterais da quadra coberta com aplicação de película 

protetora para controle solar. 

Brises: Brises em chapa perfurada soldada em requadro de metalon 40x40mm (medidas 

finais: 1.00 x 1,85m); acabamento em pintura automotiva em cores diversas. 
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4.2. CIRCULAÇÃO (TÉRREO) 
Piso: Petit pavê branco (pedras portuguesas) instalado com cimento sem contrapiso. 

Soleira: Pedra em ardósia, acabamento com borda reta e superfície polida. 

Parede: 1) Pintura texturizada na cor branco gelo em todas as superfícies sobre reboco 

desempenado fino. 2)Parede de cobogó em cimento natural com aplicação de resina 

semibrilho incolor. 3) Letreiros de indicação dos I.S. e vestiários em acrílico espelhado 

azul (para vestiário e I.S. masculino) e acrílico espelhado rosa (para vestiário e I.S. 

feminino). 

Teto: Concreto aparente com tratamento da estrutura com estucamento, polimento e 

aplicação de verniz. sob forro metálico colmeia (modular) composto por grelhas 

quadriculadas montadas com perfis tipo “U”, com 10 mm de base por 25 mm ou 35 mm 

de altura na cor grafite. 

Luminária: sobrepor, modelo calha com lâmpadas em led (3000k), acionamento em 

seções. Instalada na laje (entre o teto e o forro colmeia modular removível). 

Esquadrias: Material em alumínio (na cor branca) e vidro temperado fixado na alvenaria 

em vãos reenquadrados e nivelados com contramarco. 

4.3. CIRCULAÇÃO (SUPERIOR) 
Piso: Piso em marmorite cinza com junta plástica de 1.00 x 1.00m. Acabamento polido. 

Soleira: pedra em ardósia, acabamento com borda reta e superfície polida. 

Parede: Pintura texturizada na cor branco gelo em todas as superfícies sobre reboco 

desempenado fino. 

Teto: Concreto aparente com tratamento da estrutura com estucamento, polimento e 

aplicação de verniz. 

Luminária: Sobrepor, modelo calha na cor preta (ou similar) com lâmpadas em led 

(4000k), acionamento em seções. 

Esquadrias: Material em alumínio, na cor branca, fixado na alvenaria em vãos 

requadrados e nivelados com contramarco. 

4.4. ESCADA 
Piso: Piso em marmorite cinza com junta plástica de 1.00 x 1.00m. Acabamento polido. 
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Parede: 1) Pintura texturizada na cor branco gelo em todas as superfícies sobre reboco 

desempenado fino; 2) Guarda-corpo de metalon tubular na cor branco gelo. 

Teto: Concreto aparente com tratamento da estrutura com estucamento, polimento e 

aplicação de verniz. 

Luminária: Sobrepor, modelo calha na cor preta (ou similar) com lâmpadas em led 

(4000k), acionamento em seções. 

4.5. VESTIÁRIO FEMININO E MASCULINO 
Piso: Cerâmica, PEI 5, dimensão 40x40 cm ou equivalente, cor branco ou similar, linha 

comercial. 

Soleira: Pedra em ardósia, acabamento com borda reta e superfície polida. 

Parede: Revestimento cerâmico, PEI 4, dimensão 20x20 cm ou equivalente, cor branco 

ou similar, linha comercial. 

Teto: Forro de gesso acartonado resistente à umidade com pintura texturizada na cor 

branco gelo. 

Luminária: Embutir, modelo calha na cor branca com lâmpadas em led (4000k), 

acionamento em seções. 

Esquadrias: Material em alumínio, na cor branca, fixado na alvenaria em vãos 

requadrados e nivelados com contramarco. 

Bancada: Granito Cinza Andorinha ou equivalente, espessura de 20mm, acabamento 

polido. 

Metais: 1) torneira metálica automática em lavatórios; 2) válvula cromada para lavatório 

s/ladrão; 3) acabamento cromado C40 ½” a 1” para registros; 4) sifão flexível cromado 

½” para lavatório; 5) ligação flexível metal cromado ½” x 40 cm; 6) Válvula cromada 

automática 50 m para mictórios; 7) chuveiro PVC tipo ducha ½”; 8) braço para chuveiro 

cromado. 

Louças: 1) cuba de louça branca, dimensão 35x35cm, modelo de semi-encaixe; 2) vaso 

sanitário sifonado com caixa acoplada, em louça branca, com tampa em plástico simples 

branco; 3) mictório de louça branca, 35X50 cm. 

Acessórios: 1) Dispenser Higiênico Rolão PVC na cor branco; 2) saboneteira PVC na 

cor branco; 3) Toalheiro PVC 2/3 dobrável na cor branco; 4) assento PVC na cor branco. 
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Espelho: Lapidado na cor prata com espessura 4mm. 

Divisórias: Granito Cinza Andorinha ou equivalente, espessura de 20mm, acabamento 

polido dos dois lados. Porta de alumínio branco. 

4.6. I.S FEMININO E MASCULINO 
Piso: Cerâmica, PEI 5, dimensão 40x40 cm ou equivalente, cor branco ou similar, linha 

comercial. 
Soleira: Pedra em ardósia, acabamento com borda reta e superfície polida. 

Parede: Revestimento cerâmico, PEI 4, dimensão 20x20 cm ou equivalente, cor branco 

ou similar, linha comercial. 

Teto: Forro de gesso acartonado resistente à umidade com pintura texturizada na cor 

branco gelo. 

Luminária: Embutir, modelo calha na cor branca com lâmpadas em led (4000k), 

acionamento em seções. 

Esquadrias: Material em alumínio, na cor branca, fixado na alvenaria em vãos 

requadrados e nivelados com contramarco. 

Bancada: Granito Cinza Andorinha ou equivalente, espessura de 20mm, acabamento 

polido. 

Metais: 1) torneira metálica automática em lavatórios; 2) válvula cromada para lavatório 

s/ladrão; 3) acabamento cromado C40 ½” a 1” para registros; 4) sifão flexível cromado 

½” para lavatório; 5) ligação flexível metal cromado ½” x 40 cm; 6) Válvula cromada 

automática 50 m para mictórios; 

Louças: 1) cuba de louça branca, dimensão 35x35cm, modelo de semi-encaixe; 2) vaso 

sanitário sifonado com caixa acoplada, em louça branca, com tampa em plástico simples 

branco; 3) mictório de louça branca, 35X50 cm. 

Acessórios: 1) Dispenser Higiênico Rolão PVC na cor branco; 2) saboneteira PVC na 

cor branco; 3) Toalheiro PVC 2/3 dobrável na cor branco; 4) assento PVC na cor branco. 

Espelho: Lapidado na cor prata com espessura 4mm. 

Divisórias: Granito Cinza Andorinha ou equivalente, espessura de 20mm, acabamento 

polido dos dois lados. Porta de alumínio branco. 
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4.7. DEPÓSITO DE MATERIAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Piso: Piso em marmorite cinza com junta plástica de 1.00 x 1.00m. Acabamento polido. 

Soleira: pedra em ardósia, acabamento com borda reta e superfície polida. 

Parede: Pintura texturizada na cor branco gelo em todas as superfícies sobre reboco 

desempenado fino. 

Teto: Concreto aparente com tratamento da estrutura com estucamento, polimento e 

aplicação de verniz. 

Luminária: Sobrepor, modelo calha na cor preta ou similar com lâmpadas em led 

(6000k), acionamento em seções. 

Esquadrias: Material em alumínio, na cor branca, fixado na alvenaria em vãos 

requadrados e nivelados com contramarco. 

4.8. AMBULATÓRIO 
Piso: Piso em granilite verde com junta plástica de 1.00 x 1.00m. Acabamento polido. 

Soleira: pedra em ardósia, acabamento com borda reta e superfície polida. 

Parede: Pintura texturizada na cor branco gelo em todas as superfícies sobre reboco 

desempenado fino. 

Teto: Forro de gesso acartonado com pintura texturizada na cor branco gelo. 

Luminária: Sobrepor modelo calha na cor preta ou similar com lâmpadas em led 

(6000k), acionamento em seções. 

Esquadrias: Material em alumínio, na cor branca, fixado na alvenaria em vãos 

requadrados e nivelados com contramarco. 

Bancada: Bancada em aço inox, AISI 304. 

Metais: 1) bojo em aço inox, AISI 304, dimensão 30x30x15 cm instalado; 2) torneira 

metálica acabamento C40; 3) válvula cromada - 1 ½” para pias; 4) acabamento cromado 

C40 ½” a 1” para registros; 5) sifão cromado tipo copo 1 ½”x 2” para pia; 6) ligação flexível 

metal cromado ½” x 40 cm. 

4.9. SALAS MULTU-USO 
Piso: Piso em granilite azul com junta plástica de 1.00 x 1.00m. Acabamento polido. 

Soleira: Pedra em ardósia, acabamento com borda reta e superfície polida. 
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Parede: 1) Pintura texturizada na cor branco gelo em todas as superfícies sobre reboco 

desempenado fino; 2) Quadro escolar verde quadriculado 4.00x1.50m. 

Teto: Concreto aparente com tratamento da estrutura com estucamento, polimento e 

aplicação de verniz. 

Luminária: Sobrepor, modelo calha na cor preta ou similar com lâmpadas em led 

(6000k), acionamento em seções. 

Esquadrias: Material em alumínio, na cor branca, fixado na alvenaria em vãos 

requadrados e nivelados com contramarco. 

4.10. GREMIO ESTUDANTIL 
Piso: Piso em granilite azul com junta plástica de 1.00 x 1.00m. Acabamento polido. 

Soleira: Pedra em ardósia, acabamento com borda reta e superfície polida. 

Parede: 1) Pintura texturizada na cor branco gelo em todas as superfícies sobre reboco 

desempenado fino; 2) Quadro escolar verde quadriculado 4.00x1.50m. 

Teto: Concreto aparente com tratamento da estrutura com estucamento, polimento e 

aplicação de verniz. 

Luminária: Sobrepor, modelo calha na cor preta ou similar com lâmpadas em led 

(6000k), acionamento em seções. 

Esquadrias: Material em alumínio, na cor branca, fixado na alvenaria em vãos 

requadrados e nivelados com contramarco. 

4.11. COPA 
Piso: Piso em marmorite cinza com junta plástica de 1.00 x 1.00m. Acabamento polido. 

Soleira: Pedra em ardósia, acabamento com borda reta e superfície polida. 

Parede: Revestimento cerâmico, PEI 4, dimensão 20x20 cm ou equivalente, cor branco 

ou similar, linha comercial. 

Teto: Concreto aparente com tratamento da estrutura com estucamento, polimento e 

aplicação de verniz. 

Luminária: Sobrepor, modelo calha na cor preta ou similar com lâmpadas em led 

(6000k), acionamento em seções. 
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Esquadrias: Material em alumínio, na cor branca, fixado na alvenaria em vãos 

requadrados e nivelados com contramarco. Contém aplicação de película protetora para 

controle solar. 

Bancada: Granito Cinza Andorinha ou equivalente, espessura de 20mm, acabamento 

polido. 

Metais: 1) bojo em aço inox, AISI 304, dimensão 30x30x15 cm instalado; 2) torneira 

metálica acabamento C40 em tanques e pias; 3) válvula cromada - 1 ½” para pias; 4) 

acabamento cromado C40 ½” a 1” para registros; 5) sifão cromado tipo copo 1 ½”x 2” 

para pia; 6) ligação flexível metal cromado ½” x 40 cm. 

4.12. QUADRA COBERTA 
Piso: Cimento liso, acabamento natural, com espessura de 3cm, sobre laje de concreto. 
Pintura de piso na cor azul, vermelho, amarelo e branco. 

Parede: Cortina de vidro com perfis de alumínio na cor grafite para os fechamentos 

laterais da quadra coberta. Ambas contêm aplicação de película protetora para controle 

solar. 

Teto: Cobertura aparente de telha metálica galvanizada tipo sanduíche trapezoidal 

40mm L40/poliestireno (48mm)/L40 – 1020mm de largura útil ou similar com estrutura 

exposta na cor branca. 

Luminária: Pendentes modelo meia-lua (face exterior na cor branca, face interior na cor 

RGB 255-0-0, ou similar) com lâmpadas em led (6000k), acionamento em seções. 

Arquibancada: concreto armado contendo três níveis, espelho com acabamento no 

cimento liso natural e espelho de madeira maciça (bocel arredondado de 3cm). 
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