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INTRODUÇÃO 

O presente Apêndice é composto por informações relativas ao Programa de Necessidades do 

EDIFÍCIO EDUCACIONAL do Complexo Turístico Educacional e Cultural Guarapiranga (CTEC 

GUARAPIRANGA). Seu objetivo é descrever a capacidade e as especificações de cada ambiente 

que compõe o programa. 

O Apêndice é composto por três capítulos: o capítulo 1 reúne as informações sobre os 

capacidade, especificações dos ambientes programados para o EDIFÍCIO EDUCACIONAL; o 

capítulo 2 informa o dimensionamento mínimo e as especificações de ambiência e de 

composição, isto é, a quantidade mínima e a obrigatória dos ambientes especificados, também 

informa a distribuição e agrupamento dos usos e a dos usos programáticos e lista as 

especificações de mobiliários; o capítulo 3 apresenta uma estimativa de capacidade física do 

EDIFÍCIO EDUCACIONAL. 

Os dados aqui reunidos não eximem a CONCESSIONÁRIA de realizar consultas formais à 

Administração Pública Municipal no caso de eventuais divergências entre os dados desse 

Apêndice e outras fontes de informação. 
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CAPÍTULO I – PROGRAMA DE NECESSIDADES – CAPACIDADE E ESPECIFICAÇÕES 

1. CAPACIDADES E ESPECIFICAÇÕES 

O EDIFÍCIO EDUCACIONAL é dividido entre o espaço de coworking público TEIA, destinado a ser 

um espaço compartilhado de trabalho e empreendedorismo, e o CEProf Bruno Covas, que visa 

ofertar cursos tecnólogos à população e aos USUÁRIOS do CTEC GUARAPIRANGA. 

A seguir, são descritos os ambientes que compõem o EDIFÍCIO EDUCACIONAL. A cada 

descrição é apresentada em um quadro decomposto em três itens principais: 

a) Definição: apresentação do conceito de cada ambiente e a sua finalidade;  

b) Capacidade: caracterização dos elementos e diretrizes que devem ser considerados 

para a determinação da área e dimensões do espaço; e  

c) Especificações: apresentação das infraestruturas prediais específicas aplicadas ao 

ambiente que se discorre, com vista a diferenciar as infraestruturas prediais globais das 

infraestruturas específicas para funcionalidade do ambiente. 

Além dos três itens principais, cada ambiente possui uma iconografia que indica quais 
instalações prediais são necessárias no espaço, a fim de deixar mais explicativo quais as 
infraestruturas e especificações que se aplicam a determinado ambiente do EDIFÍCIO 
EDUCACIONAL, segundo apresentado na Tabela 1. 

Tabela 1 - Iconografia de instalações prediais nos ambientes 

 
Ambiente com instalação de água fria. 

 
Ambiente com instalação de água quente. 

 
Ambiente com rede cabeada de dados. 

 
Ambiente com instalação de gás. 

 
Ambiente com instalação de ar-condicionado. 

 
Ambiente com exaustão. 

Elaboração: São Paulo Parcerias. 



 
[CONSULTA PÚBLICA] 

 

Página | 5  

1.1 Centro de Formação de Competências Profissionais (CEProf Bruno Covas) 

O CENTRO DE FORMAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS (CEProf Bruno Covas) destina-se 

a ofertar educação profissional e tecnológica de ensino superior no Município de São Paulo, na 

modalidade semipresencial, fomentando a formação de jovens e adultos nas áreas de 

Produção Alimentícia, Recursos Naturais, Turismo, entre outros. 

A infraestrutura para todos os espaços do CEProf Bruno Covas deve atender às normas de 

provisão de energia elétrica, aos níveis de iluminação artificial e natural mínimos, aos níveis 

máximos de ruído para conforto e ao desempenho acústico. Estimula-se ainda a 

implementação de espaços de armazenamento embutidos nas vedações.  

Não serão admitidos forros de PVC e de fibra mineral. Todos os espaços devem ser entregues 

com persianas ou elemento de controle da radiação solar embutidos na laje ou forro. Além da 

capacidade destacada para cada espaço do CEProf Bruno Covas, a acomodação de mobiliários 

deverá ser considerada. 

Apresentam-se a seguir os ambientes que compõem esse uso do CEProf Bruno Covas do 

EDIFÍCIO EDUCACIONAL. 

Tabela 2 – Sala de Aula do CEProf Bruno Covas 

SALA DE AULA  

Descrição: Ambiente destinado ao ensino regular. 

Capacidade mínima: 42 alunos e 1 professor. 

Especificações mínimas: A Sala de Aula deverá ser abastecida por rede de dados cabeada 

interligada ao computador do professor; instalação de projetor interativo, quadro branco, 

tela retrátil para projeção, e sistema de som embutido no forro. 
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Tabela 3 - Sala de Informática do CEProf Bruno Covas 

SALA DE INFORMÁTICA      

Descrição: Ambiente destinado às atividades pedagógicas de informática e de inclusão 

digital exclusiva para os alunos do CEProf Bruno Covas. 

Capacidade mínima: 27 alunos com 1 computador para cada aluno, e 1 professor com 1 

computador. 

Especificações mínimas: A sala de Informática deverá ter infraestrutura de internet cabeada 

e instalações elétricas embutidas no piso. Além disso ter sistema de som embutido no forro 

com interligação ao computador do professor. 

A Sala de Informática deve receber infraestrutura de ar-condicionado com projeto e 

instalações em conformidade com a ABNT NBR 16401 (Instalações de ar-condicionado – 

Sistemas centrais e unitários) e ABNT NBR 6401 (Instalações centrais de ar-condicionado 

para conforto – Parâmetros básicos de projeto). 

 

 

 

Tabela 4 - Sala de Pós Aula do CEProf Bruno Covas 

SALA PÓS-AULA  

Descrição: Ambiente destinado à socialização e estudo dos alunos do CEProf Bruno Covas. 

Capacidade mínima: 12 lugares de estudo, e espaços de estar para 12 alunos. 

Especificações mínimas: não possui 
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Tabela 5 - Administração do CEProf Bruno Covas 

  ADMINISTRAÇÃO 

Descrição: Ambiente destinado à gestão, organização de atividades pedagógicas, 

armazenamento de documentos de alunos, espaço de trabalho e descanso de educadores e 

atendimento ao público. 

Capacidade mínima: 15 estações de trabalho abastecidas de computador e gaveteiro, 16 

cadeiras para espera e atendimento.   

Especificações mínimas: rede cabeada de dados para as estações de trabalho e estar 

localizado próximo à circulação vertical do edifício. 

 

 

Tabela 6 - Sala dos Professores do CEProf Bruno Covas 

SALA DOS PROFESSORES 

Descrição: Ambiente destinado ao trabalho individual e coletivo, reuniões, armazenamento 

de objetos pessoais, estar e descanso 

Capacidade mínima: A sala dos professores deverá ter capacidade para mesas coletivas com 

14 lugares; 2 estações de trabalho com acesso a computadores, espaço de estar e descanso 

e espaço de armazenamento capaz de abrigar 15 m lineares de armários individuais com 

trinco. Esse ambiente deverá estar abrigar uma copa de uso exclusivo dos professores, por 

meio de acesso direto. 

Especificações mínimas: A Sala dos Professores deverá ser abastecida de rede cabeada de 

dados para os computadores especificados no ambiente, instalações elétricas embutidas no 

piso e localizadas abaixo das mesas de reunião e ponto de antena de TV. 
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Tabela 7 - Almoxarifado do CEProf Bruno Covas 

  ALMOXARIFADO 

Descrição: Ambiente destinado ao armazenamento de materiais diversos. 

Capacidade mínima: espaço para 20 m lineares de armazenamento de materiais.   

Especificações mínimas: o Almoxarifado do CEProf Bruno Covas deverá estar 

obrigatoriamente localizado no térreo e associado à Administração do CEProf Bruno Covas. 

 

Tabela 8 - Biblioteca do CEProf Bruno Covas 

  BIBLIOTECA 

Descrição: Ambiente para armazenamento de acervo de materiais de estudo e leitura, 

empréstimo de livros para a PÚBLICO ESCOLAR, acesso a computadores e para atividade 

culturais itinerantes. 

Capacidade mínima: abrigar de 60 m lineares para armazenamento de acervo. Para fins de 

cálculo de itens que compõem o acervo da biblioteca, deverá ser considerada uma lombada 

média de 3cm. 

Esse espaço deverá ainda ter capacidade para espaços de estudo contemplando 22 lugares 

(dispostos individualmente e em grupos), 2 estações de trabalho para bibliotecários, 

espaços de estar para leitura com 4 lugares, e espaço destinado a atividades/oficinas 

culturais itinerantes. 

Especificações mínimas: Deverá ser previsto controle da luz natural através de persiana ou 

barra-sol ajustável pelo lado interno do ambiente, a fim de evitar ofuscamento dos 



 
[CONSULTA PÚBLICA] 

 

Página | 10  

equipamentos e preservar o acervo de materiais/livros. A classificação acústica do ambiente 

é de nível silencioso, sendo necessária a previsão de soluções arquitetônicas que garantam 

o desempenho acústico do ambiente em relação à ruídos internos e externos da edificação 

e estar de acordo com a ABNT NBR 10152 (Nível de Ruído para Conforto Acústico). 

 

Tabela 9 - Auditório do CEProf Bruno Covas 

  AUDITÓRIO                                                                                                                

Descrição: Ambiente destinado a palestras e outros eventos. 

Capacidade mínima: 81 lugares, palco com dimensões mínimas de 8,00 x 3,50 (largura x 

profundidade). 

Especificações mínimas: O projeto deverá atender a disposições da ABNT NBR 9050, e do 

Código de Obras e Edificações do Município de São Paulo (Lei 16.672/2017) para o projeto 

de auditórios. Além disso deve respeitar as especificações para projetos de auditórios 

presentes na norma ABNT NBR 9077 (Saídas de Emergência) e às Instruções Técnicas do 

Corpo de Bombeiros.  

O Auditório deverá ter sistema de som e iluminação controlado pela sala técnica. 

O projeto luminotécnico do ambiente deve estar de acordo com a ABNT NBR 5413 

(Iluminância de Interiores) e ter circuito elétrico controlado pela Sala técnica do Cineteatro. 

As instalações de som e de iluminação devem estar embutidas ou aparentes desde que seja 

garantida uma facilidade de manutenção do forro e das infraestruturas embutidas nesse 

elemento. 

O espaço deve prever automação de tela em tamanho adequado, de forma que permita a 

projeção de material audiovisual, com boa visualização independentemente da localização 

dos USUÁRIOS.  

O desempenho acústico do Auditório deve estar de acordo com a ABNT NBR 10152 (Níveis 

de Ruído para Conforto Acústico) 

O Auditório deve receber infraestrutura de ar-condicionado com projeto e instalações em 

conformidade com a ABNT NBR 16401 (Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e 
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unitários) e ABNT NBR 6401 (Instalações centrais de ar-condicionado para conforto – 

Parâmetros básicos de projeto). 

O piso do palco deve ser revestido com madeira em toda a sua extensão. 

 

Tabela 10 - Vestiários do CEProf Bruno Covas 

VESTIÁRIOS  

Descrição: Ambiente destinado à troca de roupas exclusivo das equipes terceirizadas de 

serviços de segurança e limpeza. 

Capacidade mínima: 2 bacias, 2 lavatórios e 2 chuveiros 

Especificações mínimas: os Vestiários para equipe terceirizada de serviços devem ser 

abastecidos de instalações hidrossanitárias, esgoto, água fria e água quente para os 

chuveiros. 

Os lavatórios deverão ser do tipo cuba de material cerâmico, embutida em bancada em 

granito ou material semelhante. Não serão admitidos lavatórios de coluna e de material 

plástico. Cada lavatório deverá ser abastecido com água fria, regulada por torneira 

monocomando/antifurto individual para cada peça de lavatório. 

As bacias sanitárias deverão estar em cabines individuais com portas providas de trinco e 

apresentar sistema de descarga do tipo caixa acoplada. As divisórias das cabines de bacias 

devem ser em granito ou material semelhante.   

Os boxes para banho devem ser entregues em cabines individuais com portas providas de 

trinco, chuveiro com instalação de água quente regulada por registro 

monocomando/antifurto; ralo sifonado de piso instalado de forma individual em cada 

cabine.  

Todos os Vestiários para equipe terceirizada de serviços deverão ser revestidos com piso 

cerâmico, antiderrapante e resistente à umidade. As paredes deverão ser revestidas com 

material cerâmico do piso ao teto. Não serão admitidas soluções de revestimentos mistas 

de cerâmica e pintura. 
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Tabela 11 - Copa do CEProf Bruno Covas 

COPA  

Descrição: Ambiente destinado ao preparo e consumo de refeições exclusivo das equipes 

terceirizadas de serviços de segurança e limpeza. 

Capacidade mínima: 1 bancada para preparo de refeições e 8 lugares para consumo de 

refeições. 

Especificações mínimas: A copa dos funcionários deverá ter uma bancada com cuba de aço 

inox ou material, abastecidas com água quente e água fria centralizadas na cuba e reguladas 

por torneira monocomando/antifurto; esgotamento e ralo sifonado de piso. Também 

devem ser previstos pontos elétricos para a instalação de forno micro-ondas e geladeira. 

A copa deverá ser revestida com material resistente à umidade e antiderrapante. 

As alvenarias com instalações hidráulicas e bancadas embutidas deverão ter revestimento 

piso-teto, não sendo admitido solução de acabamento misto de cerâmica e pintura. As 

alvenarias sem instalação hidráulica poderão ser revestidas com pintura acrílica 

impermeável e lavável. 

Tabela 12 - Sanitários do CEProf Bruno Covas 

SANITÁRIOS/SANITÁRIOS ACESSÍVEIS 

Descrição: Ambiente destinado à higiene pessoal. Os Sanitários e os Sanitários acessíveis 

devem ser subdivididos por gênero (masculino e feminino).  

As subdivisões por gênero dos Sanitários do CEProf Bruno Covas compõem 1 conjunto de 

Sanitários. 

As subdivisões por gênero dos Sanitários Acessíveis do CEProf Bruno Covas compõem 1 

conjunto de Sanitários Acessíveis. 

Capacidade mínima: Os conjuntos de sanitários deverão atender à população que ocupa o 

andar na proporção de número de bacias e lavatórios estabelecida pelo COE/PMSP - LEI 

16.642/2017 para edifícios de educação seriado e não seriado. 
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Dentro da proporção definida pelo COE/PMSP, deverá ser considerado, pelo menos, 2 

bacias e 2 lavatórios adaptados para PcD, separadas por gênero. 

Especificações mínimas: todos os conjuntos de sanitários devem ser abastecidos de 

instalações hidrossanitárias, esgoto e água fria.  

Os lavatórios deverão ser do tipo cuba de material cerâmico, embutida em bancada em 

granito ou material semelhante. Não serão admitidos lavatórios de coluna e de material 

plástico. Cada lavatório deverá ser abastecido com água fria, regulada por torneira 

monocomando/antifurto individual para cada peça de lavatório.  

As bacias sanitárias deverão estar em cabines individuais com portas providas de trinco e 

apresentar sistema de descarga do tipo caixa acoplada. As divisórias das cabines de bacias 

devem ser em granito ou material semelhante.   

As dimensões mínimas das peças de bacias sanitárias e lavatórios, assim como a circulação e 

ergonomia no ambiente, devem estar de acordo com as definições do COE/PMSP - Lei 

16.642/2017 e com as especificações da ABNT NBR 9050 (Acessibilidade).  

Todos os conjuntos de sanitários devem ter Sanitário Acessível, de acordo com as 

especificações da ABNT NBR 9050 (Acessibilidade), com acesso independente e separado 

por gênero. Não será admitido uma única cabine de Sanitário Acessível no conjunto. 

Todos os conjuntos de sanitários deverão ser revestidos com piso cerâmico, antiderrapante 

e resistente à umidade. As paredes deverão ser revestidas com material cerâmico do piso ao 

teto. Não serão admitidas soluções de revestimentos mistas de cerâmica e pintura. 

Todos os conjuntos de sanitários devem ter 2 pontos de bebedouros nas entradas, sendo 

que 1 deles necessita estar adaptado para USUÁRIOS PcD. 
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Tabela 13 – Depósito de Material de Limpeza do CEProf Bruno Covas 

DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA 

Descrição: Ambiente destinado ao apoio do serviço prestado por profissionais de limpeza. 

Capacidade mínima: abrigar de 15 m lineares com profundidade adequada para a guarda de 

produtos de limpeza. 

Especificações mínimas: o Depósito de Material de Limpeza do CEProf Bruno Covas deverá 

ter tanque de coluna em material cerâmico com instalação de água fria centralizada; ralo 

sifonado de piso e varal/toalheiro do tipo articulado e fixo na parede. Todos os pavimentos 

do CEProf Bruno Covas deverão ter, pelo menos, um Depósito de Material de Limpeza, 

localizado de forma estratégica e próximo aos acessos de circulação vertical.  

O piso do ambiente deverá ser cerâmico, antiderrapante. 

As paredes deverão ser revestidas com material cerâmico. Não serão admitidas soluções de 

revestimentos mistas de cerâmica e pintura. 

 

1.2 Espaço de Coworking público (TEIA) 

O espaço de coworking público, ou TEIA, é um equipamento que tem por escopo oferecer 

estações de trabalho coletivas com infraestrutura adequada para uso livre dos USUÁRIOS, 

coordenado pela Agência São Paulo de Desenvolvimento (ADESAMPA) e que provê espaços 

públicos de trabalho para empreendedores de regiões em situação de vulnerabilidade, 

contando com salas de trabalho coletivas, salas de reunião, salas para eventos, entre outros 

ambientes. 

Quando pertinente, os espaços devem ser abastecidos de água fria e de esgoto. 

Estimula-se a implementação de espaços de armazenamento embutidos nas vedações e uma 

comunicação visual direta, que facilite a usabilidade do ambiente. Não serão admitidos forros 

de PVC e de fibra mineral e todos os ambientes devem ser entregues com persianas ou 

elemento de controle da radiação solar embutidos na laje ou forro. Além da capacidade 

destacada para cada espaço do TEIA, a acomodação de mobiliários deverá ser considerada. 

Apresenta-se a seguir os ambientes que compõem esse uso do EDIFÍCIO EDUCACIONAL. 
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Tabela 14 – Sala Individual do TEIA 

SALA INDIVIDUAL 

Descrição: Ambiente destinado para uso individual de trabalho ou estudo. 

Capacidade mínima: 1 USUÁRIO  

Especificações mínimas: A sala individual deverá ter infraestrutura de internet cabeada e 

instalações elétricas embutidas no piso, e mesa de trabalho. 

A Sala Individual deve receber infraestrutura de ar-condicionado com projeto e instalações 

em conformidade com a ABNT NBR 16401 (Instalações de ar-condicionado – Sistemas 

centrais e unitários) e ABNT NBR 6401 (Instalações centrais de ar-condicionado para 

conforto – Parâmetros básicos de projeto). 

 

Tabela 15 - Sala de Reunião para 4 Pessoas do TEIA 

SALA DE REUNIÃO PARA 4 PESSOAS 

Descrição: Ambiente destinado para uso em grupo de 4 (quatro) USUÁRIOS. 

Capacidade mínima: 4 USUÁRIOS  

Especificações mínimas: A Sala de Reunião para 4 pessoas deverá ter infraestrutura de 

internet cabeada e instalações elétricas embutidas no piso, e mesa de trabalho 

A Sala de Reunião para 4 pessoas deve receber infraestrutura de ar-condicionado com 

projeto e instalações em conformidade com a ABNT NBR 16401 (Instalações de ar-

condicionado – Sistemas centrais e unitários) e ABNT NBR 6401 (Instalações centrais de ar-

condicionado para conforto – Parâmetros básicos de projeto). 
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Tabela 16 - Sala de Reunião para 8 Pessoas do TEIA 

SALA DE REUNIÃO PARA 8 PESSOAS 

Descrição: Ambiente destinado para uso em grupo de 8 (oito) USUÁRIOS. 

Capacidade mínima: 8 USUÁRIOS  

Especificações mínimas: A Sala de Reunião para 8 pessoas deverá ter infraestrutura de 

internet cabeada e instalações elétricas embutidas no piso, e mesa de trabalho. 

A Sala de Reunião para 8 pessoas deve receber infraestrutura de ar-condicionado com 

projeto e instalações em conformidade com a ABNT NBR 16401 (Instalações de ar-

condicionado – Sistemas centrais e unitários) e ABNT NBR 6401 (Instalações centrais de ar-

condicionado para conforto – Parâmetros básicos de projeto). 

 

Tabela 17 – Espaço com Mesas Compartilhadas do TEIA 

ESPAÇO COM MESAS COMPARTILHADAS 

Descrição: Ambiente destinado para uso coletivo compartilhado. 

Capacidade mínima: 36 USUÁRIOS  

Especificações mínimas: O Espaço com Mesas Compartilhadas deverá ter infraestrutura de 

internet cabeada e instalações elétricas embutidas no piso, e mesas de trabalho 

compartilhadas. 

O Espaço com Mesas Compartilhadas deve receber infraestrutura de ar-condicionado com 

projeto e instalações em conformidade com a ABNT NBR 16401 (Instalações de ar-

condicionado – Sistemas centrais e unitários) e ABNT NBR 6401 (Instalações centrais de ar-

condicionado para conforto – Parâmetros básicos de projeto). 
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Tabela 18 – Espaço com Mesas Individuais do TEIA 

ESPAÇO COM MESAS INDIVIDUAIS 

Descrição: Ambiente destinado para uso individual compartilhado. 

Capacidade mínima: 14 USUÁRIOS  

Especificações mínimas: O Espaço com Mesas Individuais deverá ter infraestrutura de 

internet cabeada e instalações elétricas embutidas no piso, computadores, e mesas de 

trabalho. 

O Espaço com Mesas Individuais deve receber infraestrutura de ar-condicionado com 

projeto e instalações em conformidade com a ABNT NBR 16401 (Instalações de ar-

condicionado – Sistemas centrais e unitários) e ABNT NBR 6401 (Instalações centrais de ar-

condicionado para conforto – Parâmetros básicos de projeto). 

 

Tabela 19 - Auditório do TEIA 

  AUDITÓRIO                                                                                                                

Descrição: Ambiente destinado a palestras e outros eventos do Coworking Público TEIA 

Capacidade mínima: 32 lugares, palco com dimensões mínimas de 4,50 x 1,50 (largura x 

profundidade). 

Especificações mínimas: O projeto deverá atender a disposições da ABNT NBR 9050, e do 

Código de Obras e Edificações do Município de São Paulo (Lei 16.672/2017) para o projeto 

de auditórios. Além disso deve respeitar as especificações para projetos de auditórios 

presentes na norma ABNT NBR 9077 (Saídas de Emergência) e às Instruções Técnicas do 

Corpo de Bombeiros.  

O Auditório deverá ter sistema de som e iluminação controlado pela sala técnica. 

O projeto luminotécnico do ambiente deve estar de acordo com a ABNT NBR 5413 

(Iluminância de Interiores) e ter circuito elétrico controlado pela Sala técnica do Cineteatro. 
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As instalações de som e de iluminação devem estar embutidas ou aparentes desde que seja 

garantida uma facilidade de manutenção do forro e das infraestruturas embutidas nesse 

elemento. 

O espaço deve prever automação de tela em tamanho adequado, de forma que permita a 

projeção de material audiovisual, com boa visualização independentemente da localização 

dos USUÁRIOS.  

O desempenho acústico do Auditório deve estar de acordo com a ABNT NBR 10152 (Níveis 

de Ruído para Conforto Acústico) 

O Auditório deve receber infraestrutura de ar-condicionado com projeto e instalações em 

conformidade com a ABNT NBR 16401 (Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e 

unitários) e ABNT NBR 6401 (Instalações centrais de ar-condicionado para conforto – 

Parâmetros básicos de projeto). 

O piso do palco deve ser revestido com madeira em toda a sua extensão. 

 

Tabela 20 – Atendimento/Recepção do TEIA 

ATENDIMENTO/RECEPÇÃO TEIA 

Descrição: Ambiente destinado ao atendimento e recepção dos USUÁRIOS do TEIA. 

Capacidade mínima: 1 estação de trabalho abastecidas de computador e gaveteiro,  

Especificações mínimas: rede cabeada de dados para a estação de trabalho. 

 

Tabela 21 - Copa do TEIA 

COPA  

Descrição: Ambiente destinado ao preparo e consumo de refeições dos USUÁRIOS do TEIA. 

Capacidade mínima: 1 bancada para preparo de refeições e 8 lugares para consumo de 
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refeições. 

Especificações mínimas: A copa deverá ter uma bancada com cuba de aço inox ou material, 

abastecidas com água quente e água fria centralizadas na cuba e reguladas por torneira 

monocomando/antifurto; esgotamento e ralo sifonado de piso. Também devem ser 

previstos pontos elétricos para a instalação de forno micro-ondas e geladeira. 

A copa deverá ser revestida com material resistente à umidade e antiderrapante. 

As alvenarias com instalações hidráulicas e bancadas embutidas deverão ter revestimento 

piso-teto, não sendo admitido solução de acabamento misto de cerâmica e pintura. As 

alvenarias sem instalação hidráulica poderão ser revestidas com pintura acrílica 

impermeável e lavável. 

Tabela 22 - Sanitários do TEIA 

SANITÁRIOS/SANITÁRIOS ACESSÍVEIS  

Descrição: Ambiente destinado à higiene pessoal. Os Sanitários e os Sanitários acessíveis 

devem ser subdivididos por gênero (masculino e feminino).  

As subdivisões por gênero dos Sanitários do CEProf Bruno Covas compõem 1 conjunto de 

Sanitários. 

As subdivisões por gênero dos Sanitários Acessíveis do CEProf Bruno Covas compõem 1 

conjunto de Sanitários Acessíveis. 

Capacidade mínima: Os conjuntos de sanitários deverão atender à população que ocupa o 

andar na proporção de número de bacias e lavatórios estabelecida pelo COE/PMSP - LEI 

16.642/2017 para edifícios de educação seriado e não seriado. 

Dentro da proporção definida pelo COE/PMSP, deverá ser considerado, pelo menos, 2 

bacias e 2 lavatórios adaptados para PcD, separadas por gênero. 

Especificações mínimas: todos os conjuntos de sanitários devem ser abastecidos de 

instalações hidrossanitárias, esgoto e água fria.  

Os lavatórios deverão ser do tipo cuba de material cerâmico, embutida em bancada em 

granito ou material semelhante. Não serão admitidos lavatórios de coluna e de material 
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plástico. Cada lavatório deverá ser abastecido com água fria, regulada por torneira 

monocomando/antifurto individual para cada peça de lavatório.  

As bacias sanitárias deverão estar em cabines individuais com portas providas de trinco e 

apresentar sistema de descarga do tipo caixa acoplada. As divisórias das cabines de bacias 

devem ser em granito ou material semelhante.   

As dimensões mínimas das peças de bacias sanitárias e lavatórios, assim como a circulação e 

ergonomia no ambiente, devem estar de acordo com as definições do COE/PMSP - Lei 

16.642/2017 e com as especificações da ABNT NBR 9050 (Acessibilidade).  

Todos os conjuntos de sanitários devem ter Sanitário Acessível, de acordo com as 

especificações da ABNT NBR 9050 (Acessibilidade), com acesso independente e separado 

por gênero. Não será admitido uma única cabine de Sanitário Acessível no conjunto. 

Todos os conjuntos de sanitários deverão ser revestidos com piso cerâmico, antiderrapante 

e resistente à umidade. As paredes deverão ser revestidas com material cerâmico do piso ao 

teto. Não serão admitidas soluções de revestimentos mistas de cerâmica e pintura. 

Todos os conjuntos de sanitários devem ter 2 pontos de bebedouros nas entradas, sendo 

que 1 deles necessita estar adaptado para USUÁRIOS PcD. 
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CAPÍTULO II - COMPOSIÇÃO DO EDIFÍCIO EDUCACIONAL 

2. DIMENSIONAMENTO MÍNIMO E ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS 

A seguir apresenta-se as diretrizes de dimensionamento mínimo e de especificações 

ambientais dos ambientes que compõem o EDIFÍCIO EDUCACIONAL. Foram determinadas 

especificações mínimas e referenciais para a previsão e dimensionamento de pé-direito 

mínimo, iluminação natural, ventilação natural, ventilação cruzada, níveis de iluminamento 

artificial mínimo e desempenho acústico dos ambientes.  

A fonte para a determinação das diretrizes para o uso CEProf Bruno Covas é baseada nos 

catálogos para ambientes escolares da FDE, com modificações e adaptações. Todavia, a 

CONCESSIONÁRIA deverá observar e atender a legislação pertinente que incida sobre 

insolação, iluminação e ventilação, especialmente no que forem diferentes do previsto pela 

FDE. 

Tabela 23 - Dimensionamento e Especificações Ambientais dos ambientes do CEProf Bruno Covas 

AMBIENTE 

PÉ 

DIREITO 

MÍNIMO 

(m) 

ÁREA DE 

ILUMINAÇÃO 

NATURAL 

MÍNIMA 

ÁREA DE 

VENTILAÇÃO 

NATURAL 

MÍNIMA 

NÍVEL DE 

ILUMINAMENTO 

CLASSIFICAÇÃO 

ACÚSTICA 

SALA DE AULA 3,00 
1/5 da área 

do piso 

1/10 da área 

do piso 
500 Resguardado 

SALA DE 

INFORMÁTICA 
3,00 

1/5 da área 

do piso 

1/10 da área 

do piso 
300 Resguardado 

SALA PÓS-AULA 3,00 
1/5 da área 

do piso 

1/10 da área 

do piso 
200 Pouco Exigente 

AUDITÓRIO Específico (a) (a) Específico Isolado 

BIBLIOTECA 3,00 
1/5 da área 

do piso 

1/10 da área 

do piso 
500 Silencioso 

ADMINISTRAÇÃO 2,70 
1/5 da área 

do piso 

1/10 da área 

do piso 
500 Resguardado 

SALA DOS 

PROFESSORES 
2,70 

1/5 da área 

do piso 

1/10 da área 

do piso 
200 Resguardado 

COPA 2,70 
1/5 da área 

do piso 

1/10 da área 

do piso 
200 Resguardado 
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VESTIÁRIO 

FUNCIONÁRIOS 
2,50 

1/10 da área 

do piso 

1/20 da área 

do piso 
100 Pouco Exigente 

ALMOXARIFADO 2,70 
1/10 da área 

do piso 

1/20 da área 

do piso 
100 Pouco Exigente 

DEPÓSITO DE 

MATERIAL DE 

LIMPEZA 

2,70 
1/10 da área 

do piso 

1/20 da área 

do piso 
100 Pouco Exigente 

SANITÁRIOS 2,50 
1/10 da área 

do piso 

1/20 da área 

do piso 
100 Pouco Exigente 

SANITÁRIOS 

ACESSÍVEIS 
2,50 

1/10 da área 

do piso 

1/20 da área 

do piso 
100 Pouco Exigente 

NA = Não se aplica 

(a) Ambiente enclausurado e sem aberturas de janelas para fins de isolamento acústico. Deve 
receber instalações de ar-condicionado e ventilação mecânica, quando aplicável. 

 Classificação acústica "Pouco Exigente": aplicada a ambientes que não necessitam de 

isolamento acústico e que não necessitam estar resguardados dos ruídos internos e 

externos à edificação. 

 Classificação acústica "Resguardado": aplicada a ambientes que não necessitam de 

isolamento acústico e que necessitam estar distantes a grandes fontes de ruído 

externas e internas. 

 Classificação acústica "Silencioso": aplicada a ambientes que necessitam ter soluções 

arquitetônicas e de materialidade que confiram ao ambiente níveis baixos de ruído. 

 Classificação acústica "Isolado": aplicada a ambiente que necessitam de aplicação de 

materiais específicos que confiram ao ambiente total isolamento acústico do exterior, 

possibilitando a captação e reprodução de áudio. 

Dados: Fundação para o Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (FDE); Elaboração e 

modificação: São Paulo Parcerias. 

Tabela 24 - Dimensionamento e Especificações Ambientais dos ambientes do Coworking Público TEIA 

AMBIENTE 

PÉ DIREITO 

MÍNIMO 

(m) 

ÁREA DE 

ILUMINAÇÃO 

NATURAL 

MÍNIMA 

ÁREA DE 

VENTILAÇÃO 

NATURAL 

MÍNIMA 

NÍVEL DE 

ILUMINA

MENTO 

CLASSIFICAÇÃO 

ACÚSTICA 

SALA INDIVIDUAL 3,00 1/5 da área do 1/10 da área do 500 Resguardado 
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piso piso 

SALA DE REUNIÃO 

PARA 4 PESSOAS 
3,00 

1/5 da área do 

piso 

1/10 da área do 

piso 
500 Resguardado 

SALA DE REUNIÃO 

PARA 8 PESSOAS 
3,00 

1/5 da área do 

piso 

1/10 da área do 

piso 
500 Resguardado 

ESPAÇO COM 

MESAS 

COMPARTILHADAS 

3,00 
1/5 da área do 

piso 

1/10 da área do 

piso 
500 Resguardado 

ESPAÇO COM 

MESAS 

INDIVIDUAIS 

3,00 
1/5 da área do 

piso 

1/10 da área do 

piso 
500 Resguardado 

AUDITÓRIO Específico (a) (a) Específico Isolado 

RECEPÇÃO/ATENDI

MENTO 
2,70 

1/5 da área do 

piso 

1/10 da área do 

piso 
200 Resguardado 

COPA 2,70 
1/5 da área do 

piso 

1/10 da área do 

piso 
200 Resguardado 

SANITÁRIOS 2,50 
1/10 da área 

do piso 

1/20 da área do 

piso 
100 Pouco Exigente 

SANITÁRIOS 

ACESSÍVEIS 
2,50 

1/10 da área 

do piso 

1/20 da área do 

piso 
100 Pouco Exigente 

NA = Não se aplica 

(a) Ambiente enclausurado e sem aberturas de janelas para fins de isolamento acústico. Deve 
receber instalações de ar-condicionado e ventilação mecânica, quando aplicável. 

 Classificação acústica "Pouco Exigente": aplicada a ambientes que não necessitam de 

isolamento acústico e que não necessitam estar resguardados dos ruídos internos e 

externos à edificação 

 Classificação acústica "Resguardado": aplicada a ambientes que não necessitam de 

isolamento acústico e que necessitam estar distantes a grandes fontes de ruído 

externas e internas. 

 Classificação acústica "Silencioso": aplicada a ambientes que necessitam ter soluções 

arquitetônicas e de materialidade que confiram ao ambiente níveis baixos de ruído. 

 Classificação acústica "Isolado": aplicada a ambiente que necessitam de aplicação de 

materiais específicos que confiram ao ambiente total isolamento acústico do exterior, 

possibilitando a captação e reprodução de áudio. 
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Dados: Fundação para o Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (FDE); Elaboração e 

modificação: São Paulo Parcerias. 
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3. Composição Do Edifício Educacional – CEProf Bruno Covas  

Tabela 25 - Composição do EDIFÍCIO EDUCACIONAL – CEProf Bruno Covas 

AMBIENTE 
QUANTIDADE MÍNIMA 

OBRIGATÓRIA 

EDIFÍCIO EDUCACIONAL | CEProf Bruno Covas – AMBIENTES PEDAGÓGICOS 

SALA DE AULA 24 

SALA DE INFORMÁTICA 3 

SALA PÓS-AULA 6 

EDIFÍCIO EDUCACIONAL | CEProf Bruno Covas – AMBIENTES DE VIVÊNCIA 

AUDITÓRIO 1 

BIBLIOTECA 1 

EDIFÍCIO EDUCACIONAL | CEProf Bruno Covas – AMBIENTES ADMINISTRATIVOS 

ADMINISTRAÇÃO 1 

ALMOXARIFADO 1 

SALA DOS PROFESSORES 1 

EDIFÍCIO EDUCACIONAL | CEProf Bruno Covas – AMBIENTES DE SERVIÇO E APOIO 

COPA 1 

VESTIÁRIO FUNCIONÁRIOS 1 

DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA 3 

SANITÁRIOS (a) 3 

SANITÁRIOS ACESSÍVEIS (a) 3 

Notas: 

(a) A quantidade de sanitários apresentada é apenas de caráter referencial. Dessa forma, ressalta-

se que a CONCESSIONÁRIA deve seguir os regramentos do Código de Obras e Edificações 

(COE) do Município de São Paulo. 

Dados: Catálogos Técnicos de Ambiente Escolar - Fundação para o Desenvolvimento da Educação do 

Estado de São Paulo; Elaboração e modificação: São Paulo Parcerias. 
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Tabela 26 - Composição do EDIFÍCIO EDUCACIONAL – TEIA 

BLOCO/AMBIENTES 
QUANTIDADE MÍNIMA 

OBRIGATÓRIA 

EDIFÍCIO EDUCACIONAL | Coworking Público TEIA – AMBIENTES DE REUNIÃO E VIVÊNCIA 

SALA INDIVIDUAL 3 

SALA DE REUNIÃO PARA 4 PESSOAS 1 

SALA DE REUNIÃO PARA 8 PESSOAS 1 

ESPAÇO COM MESAS COMPARTILHADAS 1 

ESPAÇO COM MESAS INDIVIDUAIS 1 

AUDITÓRIO 1 

EDIFÍCIO EDUCACIONAL | Coworking Público TEIA – AMBIENTES ADMINISTRATIVO E APOIO TÉCNICO 

RECEPÇÃO/ATENDIMENTO 1 

COPA 1 

SANITÁRIOS (a) 2 

SANITÁRIOS ACESSÍVEIS (a) 2 

Notas: 

(a) A quantidade de sanitários apresentada é apenas de caráter referencial. Dessa forma, ressalta-

se que a CONCESSIONÁRIA deve seguir os regramentos do Código de Obras e Edificações 

(COE) do Município de São Paulo. 

Elaboração: São Paulo Parcerias. 

 

4. Agrupamento e Distribuição do EDIFÍCIO EDUCACIONAL 

Este Capítulo apresenta informações de organização, distribuição e conexão de ambientes que 

compõem o EDIFÍCIO EDUCACIONAL. Para a distribuição dos ambientes, foi elaborado um 

diagrama distribuindo-os e agrupando-os de acordo com suas características principais, 

conforme indicado a seguir. 
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Figura 1 - Diagrama da distribuição dos ambientes do CEProf Bruno Covas 

 

Elaboração: São Paulo Parcerias 

Figura 2 - Diagrama da distribuição dos ambientes do TEIA 

 

Elaboração: São Paulo Parcerias 
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5. Lista de Especificações dos Mobiliários do EDIFÍCIO EDUCACIONAL 

A tabela a seguir traz a lista de mobiliários em ordem alfabética com as especificações dos 

mobiliários dos ambientes listados do CAPÍTULO I. O quadro agrega código, nome, classe e 

descrição com especificações do mobiliário.   Junto à Classe de cada mobiliário há uma 

referência tanto ao grau de complexidade associado a resolução de falhas ou defeitos que o 

mobiliário em questão venha a apresentar, quanto à necessidade de uso ou higienização do 

mobiliário para a operação do EDIFÍCIO EDUCACIONAL.   

Mobiliários de classe mais baixa (classes 1 e 2) possuem falhas menos complexas ou maior 

urgência de seu uso junto aos USUÁRIOS do EDIFÍCIO EDUCACIONAL. Por sua vez, mobiliários 

de classe mais elevada (classes 3, 4 e 5) podem apresentar defeitos mais complexos ou menor 

urgência com relação a seu uso.  

A classe dos mobiliários está diretamente ligada ao SLA de atendimento do sistema de Help 

Desk, uma vez que este é determinado através da classe de cada mobiliário. Quanto menor a 

classe, menor será o tempo de SLA de atendimento para o mobiliário em questão. 

Tabela 27– Mobiliários do EDIFÍCIO EDUCACIONAL 

CÓDIGO 
MOBILIÁRIO 

NOME MOBILIÁRIO CLASSE DESCRIÇÃO 

AA03 
ARMÁRIO ALTO COM 

PRATELEIRA 
3 

Armário alto com duas portas pivotantes 
de quatro prateleiras, fabricado em MDP 

ou MDF. 

AC01 ARARA/CABIDEIRO 3 
Arara/Cabideiro duplo de aço. Capacidade 

máxima suportada aproximadamente 
25kg. 

AQ03 
ARQUIVO PARA PASTAS 

SUSPENSA 
3 

Arquivo de aço para pastas suspensas 
com 4 gavetas. 

AR02 
ARMÁRIO DE AÇO - 2 

PORTAS 
3 

Armário de aço dividido verticalmente em 
2 compartimentos e 3 prateleiras 
removíveis e ajustáveis em cada 

compartimento. 

AR05 
ARMÁRIO DE AÇO - 6 

PORTAS 
3 

Armário de aço com 6 compartimentos 
individuais e sobrepostos em 3 fileiras 

horizontais e 2 fileiras verticais dotados 
de portas e fechaduras independentes. 

AR09 ARMÁRIO BAIXO 3 
Armário de aço dotado de 2 portas, 2 

prateleiras internas e fechadura. 

ARE01 
ARMÁRIOS-ESCANINHOS 

COM PORTA/CHAVE 
3 Armário Tipo Escaninho 20 Portas 
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CÓDIGO 
MOBILIÁRIO 

NOME MOBILIÁRIO CLASSE DESCRIÇÃO 

BB01 
BEBEDOURO PARA 

PÁTIOS 
5 Bebedouro para área interna. 

BC04 BANCO 4 LUGARES 5 
Banco fixo para quatro usuários em 

materiais de madeira ou metal. 

CD01 COMPUTADOR DESKTOP 4 

Processador 10ª geração i3, similar ou 
superior; Memória RAM de 4GB, DDR4, 
266Mhz ou superior; Memória SSD de 

256GB; Placa de vídeo para tela de 
1366x768, com no mínimo 32 bits; 

Windows 11 Home Singular; monitor 
18,5"; com Microsoft Office Home and 

Student ou similar; com mouse pad, 
mouse e teclado 

 

CD03 CADEIRA COMUM 2 
Cadeira fixa estofada, empilhável, sem 

braços, montada sobre armação tubular 
de aço. 

 

CD04 
CADEIRA GIRATÓRIA 

SEM BRAÇOS 
2 

Cadeira giratória estofada, sem apoia-
braços, com rodízios, dotada de 

mecanismo de regulagem do assento e do 
encosto. 

 

CD06 
CADEIRA GIRATÓRIA 

COM BRAÇOS 
2 

Cadeira giratória estofada, com apoia-
braços reguláveis e rodízios, dotada de 

mecanismo amortecedor e regulador do 
assento e do encosto. 

 

CD08 
CADEIRA DE USO 

MÚLTIPLO 
2 

Cadeira individual empilhável com 
assento e encosto em polipropileno 
injetado, montados sobre estrutura 

tubular de aço. 
 

CJA03 
CONJUNTO PARA 

ALUNO (CARTEIRA E 
CADEIRA) 

2 

Conjunto para aluno individual composto 
de 1 (uma) mesa em MDF ou MDF e 1 

(uma) cadeira empilhável com assento e 
encosto em polipropileno 

 

injetado, montados sobre estrutura 
tubular de aço, montados sobre estrutura 

tubular de aço. 
 

CJP01 
CONJUNTO PARA 

PROFESSOR (CARTEIRA E 
CADEIRA) 

2 

Conjunto para professor composto de 1 
(uma) mesa em MDP ou MDF e 1 (uma) 

cadeira empilhável com assento e encosto 
em polipropileno 

 

injetado, montados sobre estrutura 
tubular de aço.  

CJU02 
CONJUNT ODE USO 

MÚLTIPLO (1 
MESA/2CADEIRAS) 

2 
Conjunto de uso múltiplo composto de 1 
(uma) mesa com tampo em MDP ou MDF 

e 2 (duas) cadeiras, montados sobre 
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CÓDIGO 
MOBILIÁRIO 

NOME MOBILIÁRIO CLASSE DESCRIÇÃO 

estrutura tubular de aço. 

CM01 
CONTENTOR MÓVEL 

PARA RESÍDUOS 
RECICLÁVEIS (120 L) 

1 
Contentor móvel para resíduos recicláveis, 

120 litros, dotado de tampa, em 
termoplástico injetado. 

 

CM02 
CONTENTOR MÓVEL 
PARA RESÍDUOS NÃO 
RECICLÁVEIS (120 L) 

1 
Contentor móvel para resíduos não 

recicláveis, 120 litros, dotado de tampa, 
em termoplástico injetado. 

 

CM03 
CONTENTOR MÓVEL 

PARA RESÍDUOS 
RECICLÁVEIS (240 L) 

1 
Contentor móvel para resíduos recicláveis, 

240 litros, dotado de tampa, em 
termoplástico injetado. 

 

CM04 
CONTENTOR MÓVEL 
PARA RESÍDUOS NÃO 
RECICLÁVEIS (240 L) 

1 
Contentor móvel para resíduos não 

recicláveis, 240 litros, dotado de tampa, 
em termoplástico injetado. 

 

CSP01 
CAIXA DE SOM 

PORTÁTIL 
4 Caixa de Som Portátil 100W, com Bateria 

 

CT01 
CARTEIRA 

UNIVERSITÁRIA 
2 

Carteira universitária em estrutura 
metálica confeccionada com assento e 
encosto semi-anatômico estofado em 

espuma injetada de 50 mm revestido em 
tecido. 

 

DAG01 
DISPENSER DE ÁLCOOL 

EM GEL 
1 

Dispenser para álcool em gel com 
reservatório.  

ES01 ESTANTE SIMPLES 3 

Estante de aço desmontável, fechada nas 
laterais e no fundo por meio de painéis, 
dotada de 6 prateleiras formando 5 vãos 

de alturas ajustáveis. 

 

ES03 
ESTANTE DUPLA PARA 

BIBLIOTECA 
3 

Estante de aço para livros, dotada de 10 
prateleiras fixadas às colunas por meio de 

encaixes formando vãos de alturas 
ajustáveis. 

 

ES05 
ESTANTE PARA 

EXPOSIÇÃO 
3 

Estante de aço dotada de 5 planos 
inclinados articuláveis e 6 prateleiras fixas 

horizontais. 
 

ES06 ESTANTE BAIXA 3 

Estante de aço desmontável com 
travamento nas laterais e no fundo em 
forma de “X”, dotada de 3 prateleiras 
formando 2 vãos de alturas ajustáveis. 

 

ESP01 
ESPELHOS – SANITÁRIOS 

E VESTIÁRIOS 
5 

  
Espelho para banheiro retangular ou 

circular.  

FP03 
KIT DE FAIXAS DE 

PROTEÇÃO PARA SALAS 
5 

Kit de faixas de proteção para alvenarias 
de sala de aula.  
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DE AULA 

GAV01 
GANCHOS PARA O 

VESTIÁRIO 
1 

Equipamento que suporte até 300g de 
carga.  

GV02 GAVETEIRO 3 
Gaveteiro com 3 gavetas, dotado de 
rodízio, fabricado em MDP ou MDF.  

IB01 IMPRESSORA EM BRAILE 4 

Impressora que permite a impressão em 
Braille 3D.  

Resolução de Impressão 20 dpi. 
 

Alimentação com folhas Avulsas, 
Formulário Contínuo, Etiquetas, Cartão, 

Papel Fotográfico etc. 
 

IMP01 IMPRESSORA A LASER 4 
Impressora Laser. WIFI. Resolução 1200 x 

1200. Processador: 600mhz. Memoria 
128mb. 

 

LD01 
LOUSA DIGITAL 

INCLUSIVA 
5 

Lousa digital inclusiva 120" com canetas 
digitais. Tela de projeção e lousa digital 

simultaneamente; 
 

Multitoque; 
 

LXC01 

LIXEIRA DAS CABINES 
INDIVIDUAIS DE 

SANITÁRIOS COLETIVOS 
DE SANITÁRIOS 

COLETIVOS 

1 Lixeira fabricada em aço inoxidável. 
 

LXE01 
CONJUNTO DE LIXO 
RECICLÁVEL E NÃO 

RECICLÁVEL 
1 

Conjunto de lixo reciclável e não reciclável 
formado por dois contentores de 100 L.  

LXG01 
LIXEIRA GERAL - 

SANITÁRIOS COLETIVOS 
1 Lixeira fabricada em aço inoxidável. 

 

LXG02 LIXEIRA GERAL - SALAS 1 
Lixeira 100 litros. Cesto redondo com 

tampa.  

MA02 
MESA ACESSÍVEL PARA 

PESSOA EM CADEIRA DE 
RODAS 

2 
Mesa individual acessível para pessoa em 

cadeira de rodas (PCR), com tampo em 
MDP ou MDF. 

 

MBR02 
CONJUNTO PARA 

REFEITÓRIO 
2 

Conjunto para refeitório composto de 1 
(uma) mesa e 2  

(dois) bancos empilháveis. 
 

MBR03 
CONJUNTO PARA 

REFEITÓRIO 
2 

Conjunto para refeitório composto de 1 
(uma) mesa e 2 (dois) bancos empilháveis.  

MCB01 
MESAS E CADEIRAS DE 

BEBÊS E CRIANÇAS PARA 
BIBLIOTECA 

2 Mesa e Cadeira Infantil 
 

MCR01 MICROFONE 4 Microfone com Fio 
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MD01 
MÁQUINA 

DATILOGRAFIA EM 
BRAILE 

4 Máquina de Escrever em Braille. 
 

ME003 
BEBEDOURO ÁREA 

EXTERNA 
5 Bebedouro para área externa. 

 

ME18 MESA DE INFORMÁTICA 2 
Mesa com tampo em MDP montada sobre 

estrutura metálica.  

ME19 
MESA REDONDA PARA 

GRUPOS 
2 Mesa Redonda em MDP. 

 

ME20 MESA 750 MM 2 
Mesa com tampo em MDP montada sobre 

estrutura metálica.  

ME21 MESA 900 MM 2 
Mesa com tampo em MDP montada sobre 

estrutura metálica, dotada de painel 
frontal em MDP. 

 

ME22 MESA 1200 MM 2 
Mesa com tampo em MDP montada sobre 

estrutura metálica, dotada de painel 
frontal em MDP. 

 

ME23 MESA 1400 MM 2 
Mesa com tampo de MDP montada sobre 

estrutura metálica, dotada de painel 
frontal em MDP. 

 

ME24 MESA 1600 MM 2 
Mesa com tampo de MDP montada sobre 

estrutura metálica, dotada de painel 
frontal em MDP. 

 

ME25 MESA DE REUNIÃO 2 
Mesa com tampo de MDP montada sobre 

estrutura metálica, dotada de painel 
frontal em MDP. 

 

ME29 
MESA DE USO 

MULTIPLO COM RODAS 
2 

Mesa com tampo em MDP, revestido de 
laminado melamínico, montado sobre 

estrutura tubular de aço. 
 

MR02 MURAL 2 
Mural em painel MDF, dotado de suportes 

de fixação.  

MT01 MONITOR 19.5" 4 
Monitor 19.5 20MK400H - HD - Painel TN - 

60Hz - 2ms - VESA - HDMI/VGA para 
monitoria de câmeras. 

 

NT01 NOTEBOOK 4 

Processador i5, similar ou superior, 32 bits 
com extensão para 64; índice mínimo de 

9300 pontos; consumo de energia 
compatível com padrão ACPI versão 2.0 

ou superior; Memória RAM de 8GB, DDR4, 
266Mhz ou superior; Memória SSD de 

240GB; Placa de vídeo para tela de 
1920x1080, com no mínimo 32 bits; 

 

PH01 
PORTA PAPEL HIGIÊNICO 

- SANITÁRIOS 
1 

Porta papel higiênico para banheiros e 
lavados. Com parafusos e bucha para  
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COLETIVOS fixação. 

PIT01 PROJETOR INTERATIVO 4 

Projetor Multimídia com resolução 
máxima 1024x768 pixels,3.000 lumens em 
cor e em branco, lâmpada de 200W, Sem 
Zoom Óptico / Índice de Projeção / Throw 
Ratio: 1,48 - 1,77 / Distância de projeção: 
0,89 - 9,12m / Tamanho da imagem: 30" - 

300" / Foco: Manual / Zoom: 1-1.2 

 

PP01 
PORTA PAPEL - 

SANITÁRIOS COLETIVOS 
1 

Suporte para Papel Toalha Interfolhado 
em Plástico.  

QB01 QUADRO BRANCO 5 

Quadro em painel MDF, quadriculado, 
dotado de suportes de fixação e calha 
metálica, acompanhado de apagador e 

canetas. 

 

QB02 
QUADRO BRANCO 
MULTIFUNCIONAL 

5 
Quadro branco para uso interno em 

ambientes pedagógicos, administrativos, 
circulações, áreas comuns e outros. 

 

RP03 RELÓGIO DE PAREDE 1 
Relógio de parede com funcionamento a 
“quartz” alimentado por pilha alcalina.  

SO04 SOFÁ INDIVIDUAL 2 
Sofá individual estofado, revestido em 

couro sintético, dotado de apoia-braços.  

SO05 SOFÁ DOIS LUGARES 2 
Sofá de dois lugares estofado, revestido 

em couro sintético, dotado de apoia-
braços. 

 

SO06 SOFÁ TRÊS LUGARES 2 
Sofá de três lugares estofado, revestido 

em couro sintético, dotado de apoia-
braços. 

 

SPT01 
SUPORTE TIPO PEDESTEL 
PARA TELEVISORES ATÉ 

55" 
4 

Suporte para Tv até 55" tipo Pedestal 
Móvel com Rodízio PED-03.  

Materiais: Aço ao carbono; Altura 
Ajustável  

ST01 
SCANNER LEITOR DE 

TEXTO 
4 

Scanner com voz leitor de texto para 
pessoa cega ou com baixa visão.  

TAP01 
TAPETE PARA BEBÊS E 

CRIANÇAS PARA 
BIBLIOTECA 

2 Kit 10 Tapetes Tatame EVA 
 

TPJ01 
TELA DE PROJEÇÃO COM 

TRIPÉ 
4 

Tela de Projeção retrátil 100 polegadas, 
com tripé  

TPR01 
TELA DE PROJEÇÃO 

RETRÁTIL 
4 

Tela de projeção retrátil 133'' no formato 
16:9.  

TV09 TELEVISOR SMART 40" 4 
Televisor smart em cores, tecnologia LED, 

com tela LCD de 40”, Ultra HD ou  
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superior, widescreen, com comandos de 
sintonia, operações na parte externa, 

acompanhado de controle remoto e cabo 
de alimentação. 

VA01 VARAL DE PAREDE 1 Varal de parede articulável fixo. 
 

VA02 

VARAL PARA DEPÓSITO 
DE MATERIAL DE 

LIMPEZA DO BLOCO 
ESPORTIVO 

1 
Equipamento que suporte até 15kg de 

carga  

VN02 VENTILADOR DE PAREDE 1 
Ventilador elétrico oscilante de parede, 

articulado, com três velocidades.  
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CAPÍTULO III – ESTIMATIVA DE PÚBLICO E USUÁRIOS 

Este capítulo traz a estimativa de capacidade do CEProf Bruno Covas e do TEIA, ambos do 

EDIFÍCIO EDUCACIONAL, dimensionando os USUÁRIOS esperados e o espaço mínimo dos 

ambientes apresentados no Capítulo I. 

6. CAPACIDADE DO EDIFÍCIO EDUCACIONAL 

No EDIFÍCIO EDUCACIONAL, estima-se a capacidade simultânea de aproximadamente 2.100 

USUÁRIOS e ESTUDANTES, considerando o uso do CEProf Bruno Covas e do TEIA. 

6.1 Capacidade do CEProf Bruno Covas 

Em relação à capacidade do CEProf Bruno Covas, estima-se um atendimento diário físico de 

2.016 ESTUDANTES. A inferência foi feita a partir da capacidade de cada sala. Considerou-se 24 

salas com 42 ESTUDANTES em dois turnos. As informações são apresentadas na Tabela 28Erro! 

Fonte de referência não encontrada.. 

Tabela 28- Capacidade de ESTUDANTES – CEProf Bruno Covas 

AMBIENTE QUANTIDADE 
CAPACIDADE DE 

ESTUDANTES 

CAPACIDADE/

TURNO 

Nº DE 

TURNOS 

CAPACIDADE 

TOTAL 

SALA DE AULA 24 42 1.008 2 2.016 

Total 2.016 

Elaboração: São Paulo Parcerias. 

6.2 Capacidade do TEIA 

Em relação à capacidade do TEIA, o projeto construtivo deverá ser capaz de absorver cerca de 

100 USUÁRIOS simultâneos, considerando-se os ambientes de reunião e vivência. A Tabela 29 

apresenta o cálculo preciso de 95 USUÁRIOSErro! Fonte de referência não encontrada.. 

Tabela 29 - Capacidade de USUÁRIOS – TEIA 

AMBIENTE QUANTIDADE 
CAPACIDADE 

DE USUÁRIOS 

CAPACIDADE 

TOTAL 

SALA INDIVIDUAL 3 1 3 

SALA DE REUNIÃO PARA 4 PESSOAS 1 4 4 

SALA DE REUNIÃO PARA 8 PESSOAS 1 1 8 
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ESPAÇO COM MESAS COMPARTILHADAS 1 36 36 

ESPAÇO COM MESAS INDIVIDUAIS 1 14 14 

AUDITÓRIO 1 32 32 

Total 95 

 

 

 


