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INTRODUÇÃO 

O presente projeto destina-se à orientação para a reforma e ampliação das Escolas nas 

comunidades de Vereda Salobra, Araruba, Santa Clara, Boa Vista e Condado do Norte, A 

ampliação e reforma se faz necessária para que as mesmas possam acomodar um maior 

número de alunos. O Município de São João da Ponte através da Secretária de Educação 

financiará com recurso próprio do município objetivando prover um melhor espaço para atender 

os alunos. 

 

OBJETIVO DO DOCUMENTO 
 

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade 

de caracterizar criteriosamente todos  os  materiais  e  componentes  envolvidos, bem como toda 

a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto 

executivo e suas particularidades. 

 

Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes do 
projeto arquitetônico, com suas respectivas seqüências executivas e especificações. Constam 

também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, códigos 
referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais, estaduais e Municipais, ou 

por concessionárias de serviços públicos. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

A proposta básica refere-se a uma edificação simples e racionalizada, atendendo  aos 

critérios básicos para o funcionamento das atividades de  ensino  e  aprendizagem.  Na ampliação 

de salas de aula, o dimensionamento dos ambientes, sempre  que possível, segue as 

recomendações técnicas do FNDE. 

A técnica construtiva da ampliação adotada é simples, possibilitando a construção do 

edifício escolar, adotando materiais facilmente encontrados no comércio e não necessitando de 

mão-de-obra especializada. 

As vedações são em alvenaria de tijolo furado revestido e a estrutura em concreto armado. A 

cobertura das salas e banheiros será em telha cerâmica em duas águas, com estrutura do telhado 

em madeira. Para o revestimento dos pisos, especificou-se cerâmica resistente à abrasão, 

facilitando ainda a limpeza do local. O revestimento interno de áreas molhadas com cerâmica 

facilita a limpeza e visa reduzir os problemas de execução e manutenção. As portas são 

especificadas em madeira pintada. A maior parte das esquadrias é do tipo basculante, em chapa 

metálica. A opção possibilita regular a ventilação natural e fornece mais segurança à escola. 

 

 

 
  



 

  

  

 PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS 
 

Para a elaboração do projeto e definição do partido arquitetônico foram condicionantes 

alguns parâmetros, a seguir relacionados: 

 Programa arquitetônico – elaborado com base no número de usuários e nas 

necessidades operacionais cotidianas básicas; 

 

 Volumetria do bloco – Derivada do dimensionamento dos ambientes e da tipologia 

de coberturas adotada, a volumetria é elemento de identidade visual do projeto; 

 

 Layout – O dimensionamento dos ambientes internos foi realizado levando-se em 

consideração os equipamentos e mobiliário adequados ao bom funcionamento da escola; 

 Tipologia das coberturas – foi adotada solução simples de telhado em duas águas, 

de fácil execução em consonância com o sistema construtivo adotado. Foi adotado beiral, que 

ameniza a incidência solar direta sobre a fachada, diminuindo a carga térmica incidente no 

interior dos espaços; 

 Esquadrias – foram dimensionadas levando em consideração os requisitos mínimos 

de iluminação e ventilação natural em ambientes escolares. O posicionamento das janelas 

viabiliza uma ventilação cruzada nas salas de aula, amenizando assim o calor em áreas mais 

quentes como a do município.  

 Funcionalidade dos materiais de acabamentos – os materiais foram especificados 

levando em consideração os seus requisitos de uso e aplicação: intensidade e característica do 

uso, conforto antropodinâmico, exposição a agentes e intempéries; 

 

 Especificações das cores de acabamentos – foram adotadas cores que 

privilegiassem atividades escolares e trouxessem conforto ao ambiente de aprendizagem; 

 

 Especificações das louças e metais – para a especificação destes foi considerada a 

tradição, a facilidade de instalação/uso e a existência dos mesmos em várias regiões do país. 

Foram observadas as características físicas, durabilidade, racionalidade construtiva e facilidade 

de manutenção. 



 

 

 

I - GENERALIDADES:  

O presente memorial destina-se fornecer informações dos principais serviços e materiais 

utilizados na ampliação e reforma de escolas nas seguintes localidades/distritos: 

Boa Vista 

Vereda Salobra (Núcleo) 

Santa Clara 

Araruba 

Condado 

 

As medidas estão lançadas nos projetos arquitetônicos que acompanham as respectivas obras. 

O prazo de execução das obras civis conforme cronograma anexo; 

 

II - ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS  

a) Materiais: Todos os materiais a serem empregados na obra, deverão ser de primeira 

qualidade, satisfazendo todas as exigências das Normas Técnicas sobre o assunto.  

b) Todos os serviços necessários para a execução da obra obedecerão fielmente ás exigências 

aqui contidas; 

c) Serviços preliminares: serão executados serviços de LIMPEZA DO TERRENO, CAPINA E 

QUEIMA de toda área ampliada, após o procedimento de limpeza será locado a obra com 

gabarito ou cavalete. 

d) Infraestrutura e fundações; Serão abertas valas com seção de 0,30x0,40m, serão escavados 

os locais onde serão locadas as sapatas, nas dimensões especificadas (0,8x0,80x0,80m). As 

sapatas deverão estar assentadas em solo firme de resistência superior a 1,0 Kg/ cm² . Em 

situações adversas, como solo de baixa capacidade de suporte, deverão ser adotados outros 

tipos de elementos estruturais para as fundações (estaca Broca).  

e) Vigas de Fundação (Baldrames): serão abertas valas de (14x35cm) em todo perímetro de 

parede, sobre será lançado um concreto magro de E=5cm após serão executas as vigas 

baldrames, que serão de concreto armado, fck =20 Mpa, com armaduras longitudinal 

positiva mínima de 8.0 mm, porta estribo de 5.0 mm e transversal de 4.2mm.  

f)  Impermeabilização: sobre as vigas da fundação (baldrames), serão impermeabilizada 3 faces, 

com TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS, sendo uma no sentido longitudinal(d=14cm) e duas 

no sentido transversal(d=30cm).  

g) Superestrutura: Laje Pré-moldada de concreto : Será executada em toda área da ampliação, 

com distância entre as vigotas de (d=30cm),e concreto com fck=25mpa, no escoramento será 

utilizado tabuas de pinho com comprimento de( 2,8 m). As cargas deverão obedecer ao 

constante em planilha. 



 

h) Superestrutura: VIGA em concreto armado; A viga deverá ser executada com seção mínima 

de (10x30), com armadura longitudinal positiva mínima de 8.0 mm, porta estribo de 5.0mm e 

transversal de 5.0 mm.  

i) Superestrutura: Pilares; Os pilares serão executados com seção mínima de (14x26) concreto 

armado de fck=25mpa, com armaduras longitudinal mínima de 10.0mm,e transversal de 

5.0mm. 

j) Vergas e contra Vergas; As vergas e contra vergas serão executas com concreto de 

fck=15mpa, armadura longitudinal positiva mínima de 8.0mm,porta estribo de 4.2mm e 

armadura transversal de 4.2mm  

k) Alvenarias/revestimentos/Revestimento/Pintura: Serão utilizados tijolos cerâmicos de 6 ou 8 

furos que atendam as seguintes especificações : 14 x 19 x 19 cm . O traço empregado no 

assentamento da alvenaria, será 1:2:8 (cimento – cal –areia). As fiadas deverão estar 

perfeitamente alinhadas e prumadas. As juntas deverão apresentar espessura máxima de 15 

mm , sendo reguladas à ponta de colher.  

l) Alvenarias/revestimentos/Revestimento/Pintura Chapisco; toda a alvenaria deverá ser 

chapiscada e todas as superfícies de concreto em contato com alvenaria deverão ser 

previamente chapiscadas, com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 (cimento – areia) 

e=5mm. 

m) Alvenarias/revestimentos/Revestimento/Pintura Reboco; toda a alvenaria deverá ser 

rebocada incluindo (espalas ou requadros), Todas as superfícies de concreto em contato com 

alvenaria deverão ser rebocadas, com argamassa de cimento e areia, traço 1:2:8(cimento-

cal– areia) E=2cm. 

n) No preço de planilha já estão incluídos os respaldos e requadros necessários; 

o) Alvenarias/revestimentos/Revestimento/Pintura/Cerâmica; A CERÂMICA a ser utilizada será 

ESMALTADA (20 X 20 CM A 50X50 CM) PEI IV ou superior, ASSENTADA COM ARGAMASSA 

PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. Será executado o serviço nas paredes de todos 

os banheiros, cozinha e despensa. Conforme a planta arquitetônica. 

p) Os forros de gesso serão em PLACAS 60 X 60 CM LISO. 

q) Alvenarias/revestimentos/Revestimento/Pintura; A pintura deverá ser interna e externa, 

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, No teto de toda 

ampliação será utilizado TEXTURA ACRÍLICA APLICAÇÃO MANUAL EM TETO UMA DEMÃO.O 

teto de toda escola deverá ter APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM TETO, DUAS DEMÃOS. Todas as portas de madeira deverão ter PINTURA ESMALTE 

ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS. Em toda superfície de metal de portas e janelas 

deverá ser executado PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METÁLICA. 

r)  PISOS; Em toda área do pátio, refeitório, cozinha , despensa, ampliação e banheiros deverá 

ser executado CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO(E=5CM).A  cerâmica Deverá atender as seguintes especificações ;CERÂMICA 

ESMALTADA (20 X 20 CM A 50X50 CM)  PEI IV, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-

FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. Em toda área que não contenha revestimento 

cerâmico nas paredes deverá conter RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA. 



 

s) Nas esquadrias de janela constantes de planilha já esta incluído no preço os vidros, conforme 

padrão utilizado na escola. 

t) No preço das louças constantes em planilha estão incluídos os materiais necessários para 

ligação, como: engates, válvulas, sifões e outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


