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1. INTRODUÇÃO 

O presente projeto destina-se a orientação para a ampliação da Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Zaida Zanon, localizada no município de Guaporé/RS. A 

proposta apresentada, a fim de atender os critérios básicos de ensino e aprendizado, atende 

as recomendações técnicas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 

e o código de obras local. 

O projeto conta com o acréscimo de três salas de aula, sala para recepção e sala 

de atendimento educacional especializado (AEE), totalizando uma área de 220,72m². 

 

1.2 Objetivo do Documento 

O memorial descritivo tem por finalidade caracterizar criteriosamente todos os 

materiais e processos executivos a serem utilizados, levando em consideração o padrão 

do FNDE e da construção já existente. Todos os projetos e serviços pertinentes deverão 

atender as boas técnicas de construção e devem estar de acordo com o memorial 

descritivo, planilha orçamentária e/ou projeto arquitetônico. 

 

2. FISCALIZAÇÃO 

Todos os serviços a serem executados pela empresa vencedora da Licitação 

Pública, serão fiscalizados pelo engenheiro responsável técnico do Município de 

Guaporé, devidamente habilitado pelo CREA-RS e pelo Órgão de Fiscalização 

Municipal. 

 

3. SERVIÇOS INICIAIS 

Limpeza do terreno: Em toda a área destinada a implantação das salas, deverá ser 

feita a limpeza geral do terreno; 

Locação de obra: Será realizada locação de obra através de gabarito de tábuas 

corridas; 

Placa de obra: Deverá ser executado placa de obra de acordo com o modelo 

disponibilizado pelo município, com as devidas informações pertinentes sobre a obra. 

 

4. ADEQUAÇÕES 

No bloco pedagógico, deverá ser retirado a janela de vidro fixo ao final do 

corredor, a porta de vidro e parte da esquadria anexa a porta e sua mureta, além da 
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diminuição da janela subsequente de vidro fixo. O telhado será adequado de acordo com 

o projeto, de forma a permitir o correto fluxo das águas pluviais. 

No bloco administrativo, deverá ser retirada a janela de vidro fixo ao final do 

corredor, assim como sua mureta. Neste caso, o telhado será adequado de modo a permitir 

a correta continuidade do telhado a ser construído. 

 

5. SISTEMA ESTRUTURAL 

O sistema estrutural da edificação é composto por elementos de concreto armado, 

a resistência de concreto adotado é de no mínimo 25Mpa ou 250kgf/cm². As 

especificações e dimensões deverão ser consultados no projeto estrutural. 

 

6. FÔRMAS E ESCORAMENTOS 

O dimensionamento das fôrmas e escoramentos obedecerão às normas técnicas 

brasileiras pertinentes e serão executados de forma a evitar possíveis deformações 

provocadas pelo adensamento do concreto fresco. As mesmas deverão estar limpas e 

calafetadas. Antes da concretagem, as fôrmas deverão ser molhadas até sua saturação, o 

desmoldante deverá ser aplicado antes da colocação da armadura. 

 

7. FUNDAÇÕES 

As fundações serão compostas por fundação direta. As sapatas serão 

dimensionadas de acordo com as cargas do cálculo da estrutura e pela capacidade de 

suporte do terreno. 

 

8. ESTRUTURA 

Os pilares e vigas serão executados em concreto armado moldado in loco. A cura 

deverá respeitar a norma pertinente para se evitar a fissuração das peças estruturais. A 

laje será pré-moldada com altura média aproximada de 13cm. Todas as dimensões 

deverão obedecer ao projeto estrutural. 

O piso da área interna de toda a ampliação terá espessura de 8,0cm e será 

executado em concreto com tela de aço de 4,2mm, com prévia limpeza da base, e seus 

níveis definidos. 
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9. IMPERMEABILIZAÇÃO 

A impermeabilização será feita com emulsão asfáltica impermeabilizante nas 

fundações, vigas baldrame e nas paredes de alvenarias até a altura de 50cm. 

 

10. PAREDES DE VEDAÇÃO 

As paredes de vedação, interna e externa, serão em alvenaria de tijolos furados, 

obedecendo as dimensões, alinhamento e níveis indicados no projeto e, quando na falta 

deste, de acordo com a planilha orçamentária. 

A execução deverá ser iniciada pelos cantos assentando-se os blocos em 

amarração, os mesmos devem estar molhados até sua saturação. É importante que durante 

cada fiada, o nível e o prumo deverão ser verificados. Os blocos deverão ser assentados 

com argamassa de cimento, cal e areia média. 

A alvenaria deverá ser protegida por chapisco homogeneamente distribuído por 

toda área considerada, ou seja, paredes internas e externas por todo o seu pé direito, além 

da laje de forro. O chapisco terá espessura de 0,5cm. 

 O reboco terá espessura de 2,0cm e será aplicada sobre o chapisco após sua cura. 

A mistura deverá ser homogênea e com as desejadas características que garantem 

trabalhabilidade, capacidade de aderência, capacidade de absorção de deformações, 

restrição ao aparecimento de fissuras, resistência mecânica e durabilidade.  

 

11. PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS 

Neste item são apresentados os parâmetros funcionais e estéticos da edificação. 

 

11.1 Identidade Visual  

Elementos arquitetônicos marcantes, principalmente na fachada permitem a 

identificação da tipologia Espaço Educativo de padrão FNDE. O estudo de cores foi 

efetuado de modo a trazer conforto aos ambientes.  

 

11.2  Esquadrias 

Foram dimensionadas levando em consideração os requisitos mínimos de 

ventilação e iluminação de ambientes escolares. O fechamento de vidro dos corredores 

laterais tem por objetivo proteger os alunos e professores das intempéries e ao clima da 

região sul.  
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11.2.1 Esquadrias de alumínio (janelas) 

A espessura mínima dos vidros será 6mm e em vãos maiores, devem ser 

temperados. 

Em todas as esquadrias serão executadas vergas e contravergas armadas com 

transpasse lateral de no mínimo 0,2m, espessura de 0,15m e altura de 0,15m para portas 

e 0,2m para janelas. Deverão garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação. 

 

11.2.2 Portas de madeira  

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas. As folhas de porta deverão 

ser executadas em madeira compensada de 35mm, semi-ôca, com enchimento de 

sarrafeado e revestidas ambas as faces com compensado de 3mm.  

Estas deverão ser lixadas, polidas e seladas com no mínimo duas demãos, para 

então receberem pintura esmalte. A fixação dos alisares e marcos serão fixados por 

parafusos, sendo no mínimo oito por marco. 

 

11.2.3 Portas de vidro 

As portas de vidro serão executadas com vidro temperado 10mm e serão 

equipadas com barras antipânico. 

 

 

11.3  Pintura 

A pintura foi definida de modo a contribuir com a conservação da edificação e 

facilitar na sua limpeza. 

A alvenaria deverá estar limpa, livre de saliências e perfeitamente secas, a fim de 

evitar a formação de bolhas. 

 

11.3.1 Paredes externas 

As paredes externas receberão revestimento de pintura acrílica para fachadas 

sobre o reboco desempenado fino e acabamento fosco, cor branco gelo. 

 

11.3.2 Paredes internas 

No interior da edificação, acima do revestimento cerâmico até o teto, será utilizada 

tinta acrílica, cor marfim. 
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11.3.3 Teto 

Nos tetos, deverá ser aplicado tinta PVA cor branco neve, de acabamento fosco. 

 

11.4  Revestimentos 

Os revestimentos foram definidos de forma a padronizar as edificações dos 

espaços educativos do FNDE, sendo resistentes, de baixa manutenção e de fácil aplicação. 

 

11.4.1 Paredes externas 

Na fachada serão usadas cerâmicas 10x10cm para áreas externas, nas cores branco 

e azul escuro, com altura especificada em projeto. Serão assentadas com argamassa 

industrial específica para áreas externas, a espessura das juntas deverá obedecer a 

recomendação do fabricante. 

 

11.4.2 Paredes internas 

No interior da edificação, será utilizado revestimento cerâmico branco 30x40cm, 

do piso até a altura de 0,9m, assentadas com argamassa industrial indicada para uso 

interno, a espessura das juntas deve ser de acordo com o indicado pelo fabricante. 

 

11.5 Pisos 

Os pisos serão selecionados de forma a garantir a boa resistência à abrasão, uma 

vez que haverá grande fluxo de tráfego, bem como a facilidade de limpeza dos mesmos. 

 

11.5.1 Internos (salas e corredor) 

Serão utilizados para o revestimento do piso cerâmica de dimensão 40x40cm, 

branco gelo, de alta resistência mecânica e abrasiva (PEI-5), assentadas sobre o contrapiso 

de concreto, com argamassa industrial adequada.  

As soleiras serão de granito com espessura de 2cm e com a face aparente polida e 

devem ser niveladas com o piso. 

 

11.5.2 Externos (contorno dos blocos) 

Serão executados no contorno dos blocos pisos cimentados com 3cm de espessura 

de cimento e areia (traço 1:3) sobre o piso de concreto com 7cm de espessura. Os pisos 

devem conter juntas de dilatação a cada 1 metro, o acabamento deve ser liso e pouco 

poroso, pode ser previsto adição de aditivos. Deve ser previsto uma inclinação de 5% para 

escoamento de água. 
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Com o mesmo material, serão executadas as rampas e calçadas de acesso as áreas 

ampliadas. 

 

12. COBERTURA 

A estrutura do telhado será em madeira apropriada conforme classificação de uso, 

e fixadas em estrutura de concreto, seguindo o padrão da construção pré-existente. 

As telhas serão de barro cozidas, tipo romana de primeira qualidade, de dimensões 

40x20cm e fixadas sobre as ripas de madeira com fios de cobre ou arame de aço 

galvanizado. O telhado, conforme projeto, contará com beiral de 0,9m. 

No bloco pedagógico, o telhado existente sofrerá um corte, ou seja, seu beiral por 

inteiro e parte da extensão do telhado será removido para adicionar a calha para coleta de 

águas pluviais, a parede que será executada alinhada a parede da construção existente, 

contará com oitão e rufo, desta forma, os telhados serão independentes. 

No bloco administrativo, o telhado novo será executado de forma a dar 

continuidade ao telhado já existente, para que seja preservada a estética da edificação. 

 

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

As instalações elétricas serão executadas de acordo com a NR10 e NBR 5410 e 

com as normas de energia elétrica local, obedecendo a planilha orçamentária e projeto 

específico.  

 

14. ACESSIBILIDADE 

As áreas de ampliação preveem dimensionamento dos espaços e acessos 

adequados conforme especificações da norma ABNT NBR 9050. 

 

15. LIMPEZA DA OBRA 

Após a finalização dos serviços acima especificados, a obra deverá ser entregue 

em perfeitas condições de uso, limpa e com as instalações já testadas. 

 

Guaporé, junho de 2021 
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