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DADOS DA OBRA 

 

Identificação:  Reforma Escola de Educação Infantil Risco e Rabisco. 

Localização:  Rua Governador Colombo Machado Salles, S/N – Bairro dos 

Estudantes 

Proprietário: Município de Ipira 

Área Total a Reformar: 3.298,41m2  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade descrever as características e 

especificações técnicas construtivas e de acabamentos da reforma da Escola de 

Educação Infantil Risco e Rabisco. 

A área total a ser construída (reforma) 3.298,41m² (três mil duzentos e noventa e 

oito metros e quarenta e um centímetros quadrados. Sendo que as especificações 

contidas neste memorial descritivo e nas normas citadas deverão ser rigorosamente 

obedecidas durante o decorrer da obra, valendo como se efetivamente fossem transcritas 

nos contratos para execução de obras e serviços. 

 

NORMAS GERAIS 

 

1) Os direitos autorais do autor do projeto estão garantidos pela lei 5.194/66 cap. II, art. 

18, e norteado pelas normas técnicas da ABNT e NBR complementares, portanto, 

qualquer alteração no projeto ou no memorial, deverá ser autorizada pelo autor do 

mesmo. 

2) A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações elaboradas 

nos desenhos técnicos. 

3) É de responsabilidade da empresa executora da obra, a fixação da placa exigida pela 

legislação do CREA /CAU/ ou convênio. 

4) O acompanhamento da obra, será executado pelo profissional do município, verificando 

se a obra está sendo executada fielmente seguindo o projeto aprovado e o memorial 

descritivo. 
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5) Anotação de Responsabilidade Técnica ART/ RRT, de projeto e fiscalização deverá ser 

providenciada pelo profissional do município, sendo que a ART/RRT de execução pelo 

profissional da empresa contratada através de licitação. 

6) Deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho em todos os aspectos. 

7) A empresa que executara a obra deverá visitar o local antes de apresentar qualquer 

proposta e conferir o orçamento, se tiver alguma divergência deverá se apontada, não 

será aceito aditivos a não ser em casos esporádicos e ou de alguma necessidades 

decorrente da obra. 

 

2. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

O Empreendimento será constituído de 02(dois) Blocos, denominado Bloco da 

Escola Risco e Rabisco e Bloco do Ginásio de Esportes.  

O Bloco da Escola Risco e Rabisco compreende pelo acesso a edificação hall de 

entrada/espera, salas administrativas, salas de aula, depósito, áreas de recreação, 

biblioteca, refeitório, circulações, área de serviço, cozinha, BWC PNE. Enquanto o Bloco 

do Ginásio de Esportes inclui a quadra de esportes e arquibancadas. 

 

3. ESPECIFICAÇÕES 

 

 Os projetos seguem em adequação dentro nas normas da ABNT, 

concessionárias e também dentro do Plano Diretor no Município de IPIRA-SC. 

 

4. PROJETOS/DOCUMENTOS 

 

Os projetos constituem-se na referência básica para a construção da edificação, 

constando de: 

- Projeto Arquitetônico de Reforma; 

- Projeto Estrutural da Rampa de Acessibilidade; 

- Memorial descritivo; 

- Orçamento;  

- Cronograma; 
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5. ESCOLA RISCO E RABISCO 

 

5.1  Playground Central 

 

Na parte central da Escola temos o Playground Central que compreende uma área de 

aproximadamente 512,76m². Nela devem ser desenvolvidos caminhos e canteiros 

conforme indicados em projeto. Todo o piso deve ser executado em paver delimitados 

com guias de concreto, e o palco deve ser executado em concreto polido conforme 

medidas indicadas e com pórtico de elementos vazados como indica os detalhamentos. 

No piso de paver devem ser executados pinturas como colocadas em projeto, feitas 

com tinta específica para pisos. Todo o paisagismo também deve ser executado conforme 

o indicado. 

 

5.2  Playground Externo 

 

Na parte externa da edificação, deve ser reformado o Playground existente. No piso 

deve ser executado grama sintética conforme indicado, acesso com blocos de paver e 

colocação de bancos, lixeiras e postes de iluminação conforme indicado em projeto. 

 

5.3  Telhado 

 

Todo o telhado com cobertura de telha de barro deve ser reformado conforme indicado 

em Planta de Cobertura. Deve ser realizada a remoção do existente e ser feito novo 

madeiramento, colocação de manta aluminizada 2mm para subcobertura e colocação de 

telhas cerâmicas com inclinação de 50%. 

As abas e devem ser executadas com forro em réguas de PVC e colocadas calhas de 

aço galvanizado para recolher águas pluviais. 

 

5.4  Sala 01 

 

Na Sala devem ser removidos luminárias, portas, piso e forro existentes. O novo forro 

deve ser executado com réguas de PVC frisado na cor branca, sendo o mesmo colocado 

sempre na menor distância do ambiente conforme especificado em planta, e com 

acabamento de rodaforro em PVC na cor branca.  

No piso, o novo acabamento será de revestimento cerâmico 45x45 cm, acetinado na 

cor cinza claro, e com Coeficiente de Atrito < 0,4 de acordo com a NBR 13.818. O piso 

deve ser colocado com argamassa C3 Cinza, com juntas de assentamento de 3mm e 
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acabamento de rejunte na cor cinza claro. Os rodapés devem ter altura de 7cm, sendo 

executados com a própria cerâmica do piso. 

As paredes devem receber acabamento de lixamento, fundo selador acrílico, duas 

demãos de acabamento com massa acrílica (ou até que a parede fique em perfeitas 

condições para receber a pintura) e pintura com tinta acrílica na cor branca até que toda a 

superfície fique totalmente coberta. Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de 

tinta nas superfícies não destinadas a pintura, e locais/detalhes que não irão receber 

pintura deverão ser protegidos. Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo, deverá ser 

removido. 

A sala recebe nova porta em madeira com acabamento melamínico branco, sendo 

instalada com espuma expansiva. As novas luminárias a serem instaladas são painéis de 

LED de sobrepor com 24W no tamanho de 30x30 e Luz Branca, sendo elas colocadas 

conforme indicado em Planta de Iluminação. Todas as tomadas e interruptores existentes 

na sala devem ser trocados por novos. 

 

5.5  Sala 02 

 

Na Sala devem ser removidos luminárias, portas, piso e forro existentes. O novo forro 

deve ser executado com réguas de PVC frisado na cor branca, sendo o mesmo colocado 

sempre na menor distância do ambiente conforme especificado em planta, e com 

acabamento de rodaforro em PVC na cor branca.  

No piso, o novo acabamento será de revestimento cerâmico 45x45 cm, acetinado na 

cor cinza claro, e com Coeficiente de Atrito < 0,4 de acordo com a NBR 13.818. O piso 

deve ser colocado com argamassa C3 Cinza, com juntas de assentamento de 3mm e 

acabamento de rejunte na cor cinza claro. Os rodapés devem ter altura de 7cm, sendo 

executados com a própria cerâmica do piso. 

As paredes devem receber acabamento de lixamento, fundo selador acrílico, duas 

demãos de acabamento com massa acrílica (ou até que a parede fique em perfeitas 

condições para receber a pintura) e pintura com tinta acrílica na cor branca até que toda a 

superfície fique totalmente coberta. Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de 

tinta nas superfícies não destinadas a pintura, e locais/detalhes que não irão receber 

pintura deverão ser protegidos. Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo, deverá ser 

removido. 

A sala recebe nova porta em madeira com acabamento melamínico branco, sendo 

instalada com espuma expansiva. As novas luminárias a serem instaladas são painéis de 
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LED de sobrepor com 24W no tamanho de 30x30 e Luz Branca, sendo elas colocadas 

conforme indicado em Planta de Iluminação. Todas as tomadas e interruptores existentes 

na sala devem ser trocados por novos. 

 

5.6  Sala 03 

 

Na Sala devem ser removidos luminárias, portas, piso e forro existentes. O novo forro 

deve ser executado com réguas de PVC frisado na cor branca, sendo o mesmo colocado 

sempre na menor distância do ambiente conforme especificado em planta, e com 

acabamento de rodaforro em PVC na cor branca.  

No piso, o novo acabamento será de revestimento cerâmico 45x45 cm, acetinado na 

cor cinza claro, e com Coeficiente de Atrito < 0,4 de acordo com a NBR 13.818. O piso 

deve ser colocado com argamassa C3 Cinza, com juntas de assentamento de 3mm e 

acabamento de rejunte na cor cinza claro. Os rodapés devem ter altura de 7cm, sendo 

executados com a própria cerâmica do piso. 

As paredes devem receber acabamento de lixamento, fundo selador acrílico, duas 

demãos de acabamento com massa acrílica (ou até que a parede fique em perfeitas 

condições para receber a pintura) e pintura com tinta acrílica na cor branca até que toda a 

superfície fique totalmente coberta. Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de 

tinta nas superfícies não destinadas a pintura, e locais/detalhes que não irão receber 

pintura deverão ser protegidos. Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo, deverá ser 

removido. 

A sala recebe nova porta em madeira com acabamento melamínico branco, sendo 

instalada com espuma expansiva. As novas luminárias a serem instaladas são painéis de 

LED de sobrepor com 24W no tamanho de 30x30 e Luz Branca, sendo elas colocadas 

conforme indicado em Planta de Iluminação. Todas as tomadas e interruptores existentes 

na sala devem ser trocados por novos. 

 

5.7  Depósito 

 

No Depósito devem ser removidos luminárias, portas, piso e forro existentes. O novo 

forro deve ser executado com réguas de PVC frisado na cor branca, sendo o mesmo 

colocado sempre na menor distância do ambiente conforme especificado em planta, e 

com acabamento de rodaforro em PVC na cor branca.  

No piso, o novo acabamento será de revestimento cerâmico 45x45 cm, acetinado na 

cor cinza claro, e com Coeficiente de Atrito < 0,4 de acordo com a NBR 13.818. O piso 
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deve ser colocado com argamassa C3 Cinza, com juntas de assentamento de 3mm e 

acabamento de rejunte na cor cinza claro. Os rodapés devem ter altura de 7cm, sendo 

executados com a própria cerâmica do piso. 

As paredes devem receber acabamento de lixamento, fundo selador acrílico, duas 

demãos de acabamento com massa acrílica (ou até que a parede fique em perfeitas 

condições para receber a pintura) e pintura com tinta acrílica na cor branca até que toda a 

superfície fique totalmente coberta. Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de 

tinta nas superfícies não destinadas a pintura, e locais/detalhes que não irão receber 

pintura deverão ser protegidos. Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo, deverá ser 

removido. 

A sala recebe nova porta em madeira com acabamento melamínico branco, sendo 

instalada com espuma expansiva. As novas luminárias a serem instaladas são painéis de 

LED de sobrepor com 24W no tamanho de 30x30 e Luz Branca, sendo elas colocadas 

conforme indicado em Planta de Iluminação. Todas as tomadas e interruptores existentes 

na sala devem ser trocados por novos. 

 

5.8  Sala 04 

 

Na Sala devem ser removidos luminárias, portas, piso e forro existentes. O novo forro 

deve ser executado com réguas de PVC frisado na cor branca, sendo o mesmo colocado 

sempre na menor distância do ambiente conforme especificado em planta, e com 

acabamento de rodaforro em PVC na cor branca.  

No piso, o novo acabamento será de revestimento cerâmico 45x45 cm, acetinado na 

cor cinza claro, e com Coeficiente de Atrito < 0,4 de acordo com a NBR 13.818. O piso 

deve ser colocado com argamassa C3 Cinza, com juntas de assentamento de 3mm e 

acabamento de rejunte na cor cinza claro. Os rodapés devem ter altura de 7cm, sendo 

executados com a própria cerâmica do piso. 

As paredes devem receber acabamento de lixamento, fundo selador acrílico, duas 

demãos de acabamento com massa acrílica (ou até que a parede fique em perfeitas 

condições para receber a pintura) e pintura com tinta acrílica na cor branca até que toda a 

superfície fique totalmente coberta. Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de 

tinta nas superfícies não destinadas a pintura, e locais/detalhes que não irão receber 

pintura deverão ser protegidos. Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo, deverá ser 

removido. 



8 

 

 

A sala recebe nova porta em madeira com acabamento melamínico branco, sendo 

instalada com espuma expansiva. As novas luminárias a serem instaladas são painéis de 

LED de sobrepor com 24W no tamanho de 30x30 e Luz Branca, sendo elas colocadas 

conforme indicado em Planta de Iluminação. Todas as tomadas e interruptores existentes 

na sala devem ser trocados por novos. 

 

5.9 Sala 05 

 

Na Sala devem ser removidos luminárias, portas, piso e forro existentes. O novo forro 

deve ser executado com réguas de PVC frisado na cor branca, sendo o mesmo colocado 

sempre na menor distância do ambiente conforme especificado em planta, e com 

acabamento de rodaforro em PVC na cor branca.  

No piso, o novo acabamento será de revestimento cerâmico 45x45 cm, acetinado na 

cor cinza claro, e com Coeficiente de Atrito < 0,4 de acordo com a NBR 13.818. O piso 

deve ser colocado com argamassa C3 Cinza, com juntas de assentamento de 3mm e 

acabamento de rejunte na cor cinza claro. Os rodapés devem ter altura de 7cm, sendo 

executados com a própria cerâmica do piso. 

As paredes devem receber acabamento de lixamento, fundo selador acrílico, duas 

demãos de acabamento com massa acrílica (ou até que a parede fique em perfeitas 

condições para receber a pintura) e pintura com tinta acrílica na cor branca até que toda a 

superfície fique totalmente coberta. Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de 

tinta nas superfícies não destinadas a pintura, e locais/detalhes que não irão receber 

pintura deverão ser protegidos. Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo, deverá ser 

removido. 

A sala recebe nova porta em madeira com acabamento melamínico branco, sendo 

instalada com espuma expansiva. As novas luminárias a serem instaladas são painéis de 

LED de sobrepor com 24W no tamanho de 30x30 e Luz Branca, sendo elas colocadas 

conforme indicado em Planta de Iluminação. Todas as tomadas e interruptores existentes 

na sala devem ser trocados por novos. 

 

5.10 Sala 06 

 

Na Sala devem ser removidos luminárias, portas, piso e forro existentes. O novo forro 

deve ser executado com réguas de PVC frisado na cor branca, sendo o mesmo colocado 

sempre na menor distância do ambiente conforme especificado em planta, e com 

acabamento de rodaforro em PVC na cor branca.  
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No piso, o novo acabamento será de revestimento cerâmico 45x45 cm, acetinado na 

cor cinza claro, e com Coeficiente de Atrito < 0,4 de acordo com a NBR 13.818. O piso 

deve ser colocado com argamassa C3 Cinza, com juntas de assentamento de 3mm e 

acabamento de rejunte na cor cinza claro. Os rodapés devem ter altura de 7cm, sendo 

executados com a própria cerâmica do piso. 

As paredes devem receber acabamento de lixamento, fundo selador acrílico, duas 

demãos de acabamento com massa acrílica (ou até que a parede fique em perfeitas 

condições para receber a pintura) e pintura com tinta acrílica na cor branca até que toda a 

superfície fique totalmente coberta. Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de 

tinta nas superfícies não destinadas a pintura, e locais/detalhes que não irão receber 

pintura deverão ser protegidos. Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo, deverá ser 

removido. 

A sala recebe nova porta em madeira com acabamento melamínico branco, sendo 

instalada com espuma expansiva. As novas luminárias a serem instaladas são painéis de 

LED de sobrepor com 24W no tamanho de 30x30 e Luz Branca, sendo elas colocadas 

conforme indicado em Planta de Iluminação. Todas as tomadas e interruptores existentes 

na sala devem ser trocados por novos. 

 

5.11 Sala 07 

 

Na Sala devem ser removidos luminárias, portas, piso e forro existentes. O novo forro 

deve ser executado com réguas de PVC frisado na cor branca, sendo o mesmo colocado 

sempre na menor distância do ambiente conforme especificado em planta, e com 

acabamento de rodaforro em PVC na cor branca.  

No piso, o novo acabamento será de revestimento cerâmico 45x45 cm, acetinado na 

cor cinza claro, e com Coeficiente de Atrito < 0,4 de acordo com a NBR 13.818. O piso 

deve ser colocado com argamassa C3 Cinza, com juntas de assentamento de 3mm e 

acabamento de rejunte na cor cinza claro. Os rodapés devem ter altura de 7cm, sendo 

executados com a própria cerâmica do piso. 

As paredes devem receber acabamento de lixamento, fundo selador acrílico, duas 

demãos de acabamento com massa acrílica (ou até que a parede fique em perfeitas 

condições para receber a pintura) e pintura com tinta acrílica na cor branca até que toda a 

superfície fique totalmente coberta. Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de 

tinta nas superfícies não destinadas a pintura, e locais/detalhes que não irão receber 
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pintura deverão ser protegidos. Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo, deverá ser 

removido. 

A sala recebe nova porta em madeira com acabamento melamínico branco, sendo 

instalada com espuma expansiva. As novas luminárias a serem instaladas são painéis de 

LED de sobrepor com 24W no tamanho de 30x30 e Luz Branca, sendo elas colocadas 

conforme indicado em Planta de Iluminação. Todas as tomadas e interruptores existentes 

na sala devem ser trocados por novos. 

 

5.12 Sala 08 

 

Na Sala devem ser removidos luminárias, portas, piso e forro existentes. O novo forro 

deve ser executado com réguas de PVC frisado na cor branca, sendo o mesmo colocado 

sempre na menor distância do ambiente conforme especificado em planta, e com 

acabamento de rodaforro em PVC na cor branca.  

No piso, o novo acabamento será de revestimento cerâmico 45x45 cm, acetinado na 

cor cinza claro, e com Coeficiente de Atrito < 0,4 de acordo com a NBR 13.818. O piso 

deve ser colocado com argamassa C3 Cinza, com juntas de assentamento de 3mm e 

acabamento de rejunte na cor cinza claro. Os rodapés devem ter altura de 7cm, sendo 

executados com a própria cerâmica do piso. 

As paredes devem receber acabamento de lixamento, fundo selador acrílico, duas 

demãos de acabamento com massa acrílica (ou até que a parede fique em perfeitas 

condições para receber a pintura) e pintura com tinta acrílica na cor branca até que toda a 

superfície fique totalmente coberta. Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de 

tinta nas superfícies não destinadas a pintura, e locais/detalhes que não irão receber 

pintura deverão ser protegidos. Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo, deverá ser 

removido. 

A sala recebe nova porta em madeira com acabamento melamínico branco, sendo 

instalada com espuma expansiva. As novas luminárias a serem instaladas são painéis de 

LED de sobrepor com 24W no tamanho de 30x30 e Luz Branca, sendo elas colocadas 

conforme indicado em Planta de Iluminação. Todas as tomadas e interruptores existentes 

na sala devem ser trocados por novos. 

 

5.13 Sala 09 

 

Na Sala devem ser removidos luminárias, portas, piso e forro existentes. O novo forro 

deve ser executado com réguas de PVC frisado na cor branca, sendo o mesmo colocado 
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sempre na menor distância do ambiente conforme especificado em planta, e com 

acabamento de rodaforro em PVC na cor branca.  

No piso, o novo acabamento será de revestimento cerâmico 45x45 cm, acetinado na 

cor cinza claro, e com Coeficiente de Atrito < 0,4 de acordo com a NBR 13.818. O piso 

deve ser colocado com argamassa C3 Cinza, com juntas de assentamento de 3mm e 

acabamento de rejunte na cor cinza claro. Os rodapés devem ter altura de 7cm, sendo 

executados com a própria cerâmica do piso. 

As paredes devem receber acabamento de lixamento, fundo selador acrílico, duas 

demãos de acabamento com massa acrílica (ou até que a parede fique em perfeitas 

condições para receber a pintura) e pintura com tinta acrílica na cor branca até que toda a 

superfície fique totalmente coberta. Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de 

tinta nas superfícies não destinadas a pintura, e locais/detalhes que não irão receber 

pintura deverão ser protegidos. Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo, deverá ser 

removido. 

A sala recebe nova porta em madeira com acabamento melamínico branco, sendo 

instalada com espuma expansiva. As novas luminárias a serem instaladas são painéis de 

LED de sobrepor com 24W no tamanho de 30x30 e Luz Branca, sendo elas colocadas 

conforme indicado em Planta de Iluminação. Todas as tomadas e interruptores existentes 

na sala devem ser trocados por novos. 

 

5.14 Sala 10 

 

Na Sala devem ser removidos luminárias, portas, piso e forro existentes. O novo forro 

deve ser executado com réguas de PVC frisado na cor branca, sendo o mesmo colocado 

sempre na menor distância do ambiente conforme especificado em planta, e com 

acabamento de rodaforro em PVC na cor branca.  

No piso, o novo acabamento será de revestimento cerâmico 45x45 cm, acetinado na 

cor cinza claro, e com Coeficiente de Atrito < 0,4 de acordo com a NBR 13.818. O piso 

deve ser colocado com argamassa C3 Cinza, com juntas de assentamento de 3mm e 

acabamento de rejunte na cor cinza claro. Os rodapés devem ter altura de 7cm, sendo 

executados com a própria cerâmica do piso. 

As paredes devem receber acabamento de lixamento, fundo selador acrílico, duas 

demãos de acabamento com massa acrílica (ou até que a parede fique em perfeitas 

condições para receber a pintura) e pintura com tinta acrílica na cor branca até que toda a 

superfície fique totalmente coberta. Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de 
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tinta nas superfícies não destinadas a pintura, e locais/detalhes que não irão receber 

pintura deverão ser protegidos. Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo, deverá ser 

removido. 

A sala recebe nova porta em madeira com acabamento melamínico branco, sendo 

instalada com espuma expansiva. As novas luminárias a serem instaladas são painéis de 

LED de sobrepor com 24W no tamanho de 30x30 e Luz Branca, sendo elas colocadas 

conforme indicado em Planta de Iluminação. Todas as tomadas e interruptores existentes 

na sala devem ser trocados por novos. 

 

5.15 Sala F-01 

 

Na Sala devem ser removidos luminárias, portas e piso existentes. No piso, o novo 

acabamento será de revestimento cerâmico 45x45 cm, acetinado na cor cinza claro, e 

com Coeficiente de Atrito < 0,4 de acordo com a NBR 13.818. O piso deve ser colocado 

com argamassa C3 Cinza, com juntas de assentamento de 3mm e acabamento de rejunte 

na cor cinza claro. Os rodapés devem ter altura de 7cm, sendo executados com a própria 

cerâmica do piso. 

As paredes devem receber acabamento de lixamento, fundo selador acrílico, duas 

demãos de acabamento com massa acrílica (ou até que a parede fique em perfeitas 

condições para receber a pintura) e pintura com tinta acrílica na cor branca até que toda a 

superfície fique totalmente coberta. Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de 

tinta nas superfícies não destinadas a pintura, e locais/detalhes que não irão receber 

pintura deverão ser protegidos. Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo, deverá ser 

removido. 

A sala recebe nova porta em madeira com acabamento melamínico branco, sendo 

instalada com espuma expansiva. As novas luminárias a serem instaladas são painéis de 

LED de sobrepor com 24W no tamanho de 30x30 e Luz Branca, sendo elas colocadas 

conforme indicado em Planta de Iluminação. Todas as tomadas e interruptores existentes 

na sala devem ser trocados por novos. 

 

5.16 Sala F-02 

 

Na Sala devem ser removidos luminárias, portas e piso existentes. No piso, o novo 

acabamento será de revestimento cerâmico 45x45 cm, acetinado na cor cinza claro, e 

com Coeficiente de Atrito < 0,4 de acordo com a NBR 13.818. O piso deve ser colocado 

com argamassa C3 Cinza, com juntas de assentamento de 3mm e acabamento de rejunte 
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na cor cinza claro. Os rodapés devem ter altura de 7cm, sendo executados com a própria 

cerâmica do piso. 

As paredes devem receber acabamento de lixamento, fundo selador acrílico, duas 

demãos de acabamento com massa acrílica (ou até que a parede fique em perfeitas 

condições para receber a pintura) e pintura com tinta acrílica na cor branca até que toda a 

superfície fique totalmente coberta. Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de 

tinta nas superfícies não destinadas a pintura, e locais/detalhes que não irão receber 

pintura deverão ser protegidos. Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo, deverá ser 

removido. 

A sala recebe nova porta em madeira com acabamento melamínico branco, sendo 

instalada com espuma expansiva. As novas luminárias a serem instaladas são painéis de 

LED de sobrepor com 24W no tamanho de 30x30 e Luz Branca, sendo elas colocadas 

conforme indicado em Planta de Iluminação. Todas as tomadas e interruptores existentes 

na sala devem ser trocados por novos. 

 

5.17 Sala E-01 

 

Na Sala devem ser removidos luminárias, portas e piso existentes. No piso, o novo 

acabamento será de revestimento cerâmico 45x45 cm, acetinado na cor cinza claro, e 

com Coeficiente de Atrito < 0,4 de acordo com a NBR 13.818. O piso deve ser colocado 

com argamassa C3 Cinza, com juntas de assentamento de 3mm e acabamento de rejunte 

na cor cinza claro. Os rodapés devem ter altura de 7cm, sendo executados com a própria 

cerâmica do piso. 

As paredes devem receber acabamento de lixamento, fundo selador acrílico, duas 

demãos de acabamento com massa acrílica (ou até que a parede fique em perfeitas 

condições para receber a pintura) e pintura com tinta acrílica na cor branca até que toda a 

superfície fique totalmente coberta. Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de 

tinta nas superfícies não destinadas a pintura, e locais/detalhes que não irão receber 

pintura deverão ser protegidos. Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo, deverá ser 

removido. 

A sala recebe nova porta em madeira com acabamento melamínico branco, sendo 

instalada com espuma expansiva. As novas luminárias a serem instaladas são painéis de 

LED de sobrepor com 24W no tamanho de 30x30 e Luz Branca, sendo elas colocadas 

conforme indicado em Planta de Iluminação. Todas as tomadas e interruptores existentes 

na sala devem ser trocados por novos. 
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5.18 Sala E-02 

 

Na Sala devem ser removidos luminárias, portas e piso existentes. No piso, o novo 

acabamento será de revestimento cerâmico 45x45 cm, acetinado na cor cinza claro, e 

com Coeficiente de Atrito < 0,4 de acordo com a NBR 13.818. O piso deve ser colocado 

com argamassa C3 Cinza, com juntas de assentamento de 3mm e acabamento de rejunte 

na cor cinza claro. Os rodapés devem ter altura de 7cm, sendo executados com a própria 

cerâmica do piso. 

As paredes devem receber acabamento de lixamento, fundo selador acrílico, duas 

demãos de acabamento com massa acrílica (ou até que a parede fique em perfeitas 

condições para receber a pintura) e pintura com tinta acrílica na cor branca até que toda a 

superfície fique totalmente coberta. Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de 

tinta nas superfícies não destinadas a pintura, e locais/detalhes que não irão receber 

pintura deverão ser protegidos. Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo, deverá ser 

removido. 

A sala recebe nova porta em madeira com acabamento melamínico branco, sendo 

instalada com espuma expansiva. As novas luminárias a serem instaladas são painéis de 

LED de sobrepor com 24W no tamanho de 30x30 e Luz Branca, sendo elas colocadas 

conforme indicado em Planta de Iluminação. Todas as tomadas e interruptores existentes 

na sala devem ser trocados por novos. 

 

5.19 Circulações Externas 

 

Nas Circulações Externas devem ser removidos luminárias, piso e forro existentes. O 

novo forro deve ser executado com réguas de PVC frisado na cor branca, sendo o mesmo 

colocado sempre na menor distância do ambiente conforme especificado em planta, e 

com acabamento de rodaforro em PVC na cor branca.  

No piso, deve ser primeiramente realizado o nivelamento conforme indicado no projeto, 

com contrapiso de aproximadamente 15cm, executando as rampas de acessos conforme 

o indicado. O novo acabamento será de revestimento cerâmico 60X60cm, acetinado na 

cor cinza claro, e com Coeficiente de Atrito < 0,4 de acordo com a NBR 13.818. O piso 

deve ser colocado com argamassa C3 Cinza, com juntas de assentamento de 3mm e 

acabamento de rejunte na cor cinza claro. Os rodapés devem ter altura de 7cm, sendo 

executados com a própria cerâmica do piso. 
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As paredes devem receber acabamento de pintura com tinta acrílica na cor branca até 

que toda a superfície fique totalmente coberta. Deverão ser evitados escorrimentos ou 

salpicos de tinta nas superfícies não destinadas a pintura, e locais/detalhes que não irão 

receber pintura deverão ser protegidos. Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo, 

deverá ser removido. 

As novas luminárias a serem instaladas são painéis de LED de sobrepor com 24W no 

tamanho de 30x30 e Luz Branca, e as mesmas devem contar com a instalação de sensor 

de presença com fotocélula, sendo elas colocadas conforme indicado em Planta de 

Iluminação. Todas as tomadas e interruptores existentes nas circulações devem ser 

trocados por novos. 

 

5.20 Biblioteca 

 

Na Biblioteca devem ser removidos luminárias, portas, piso e forro existentes. O novo 

forro deve ser executado com réguas de PVC frisado na cor branca, sendo o mesmo 

colocado sempre na menor distância do ambiente conforme especificado em planta, e 

com acabamento de rodaforro em PVC na cor branca.  

No piso, o novo acabamento será de revestimento cerâmico 45x45 cm, acetinado na 

cor cinza claro, e com Coeficiente de Atrito < 0,4 de acordo com a NBR 13.818. O piso 

deve ser colocado com argamassa C3 Cinza, com juntas de assentamento de 3mm e 

acabamento de rejunte na cor cinza claro. Os rodapés devem ter altura de 7cm, sendo 

executados com a própria cerâmica do piso. 

As paredes devem receber acabamento de lixamento, fundo selador acrílico, duas 

demãos de acabamento com massa acrílica (ou até que a parede fique em perfeitas 

condições para receber a pintura) e pintura com tinta acrílica na cor branca até que toda a 

superfície fique totalmente coberta. Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de 

tinta nas superfícies não destinadas a pintura, e locais/detalhes que não irão receber 

pintura deverão ser protegidos. Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo, deverá ser 

removido. 

A sala recebe nova porta em madeira com acabamento melamínico branco, sendo 

instalada com espuma expansiva. As novas luminárias a serem instaladas são painéis de 

LED de sobrepor com 24W no tamanho de 30x30 e Luz Branca, sendo elas colocadas 

conforme indicado em Planta de Iluminação. Todas as tomadas e interruptores existentes 

na sala devem ser trocados por novos. 
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5.21 Hall Interno 

 

No Hall Interno devem ser removidos luminárias, piso, porta e forro existentes. O novo 

forro deve ser executado com réguas de PVC frisado na cor branca, sendo o mesmo 

colocado sempre na menor distância do ambiente conforme especificado em planta, e 

com acabamento de rodaforro em PVC na cor branca.  

No piso, deve ser primeiramente realizado o nivelamento conforme indicado no projeto, 

com contrapiso de aproximadamente 15cm, executando as rampas de acessos conforme 

o indicado. O novo acabamento será de revestimento cerâmico 60X60cm, acetinado na 

cor cinza claro, e com Coeficiente de Atrito < 0,4 de acordo com a NBR 13.818. O piso 

deve ser colocado com argamassa C3 Cinza, com juntas de assentamento de 3mm e 

acabamento de rejunte na cor cinza claro. Os rodapés devem ter altura de 7cm, sendo 

executados com a própria cerâmica do piso. 

As paredes devem receber acabamento de pintura com tinta acrílica na cor branca até 

que toda a superfície fique totalmente coberta. Deverão ser evitados escorrimentos ou 

salpicos de tinta nas superfícies não destinadas a pintura, e locais/detalhes que não irão 

receber pintura deverão ser protegidos. Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo, 

deverá ser removido. 

A entrada deve receber nova porta de acesso de vidro incolor com 4 folhas, sendo 

duas folhas fixas e duas folhas de correr. As novas luminárias a serem instaladas são 

painéis de LED de sobrepor com 24W no tamanho de 30x30 e Luz Branca, e as mesmas 

devem contar com a instalação de sensor de presença com fotocélula, sendo elas 

colocadas conforme indicado em Planta de Iluminação. Todas as tomadas e interruptores 

existentes devem ser trocados por novos. 

 

5.22 Hall Externo 

 

No Hall Externo devem ser removidos luminárias, piso e forro existentes. O novo forro 

deve ser executado com réguas de PVC frisado na cor branca, sendo o mesmo colocado 

sempre na menor distância do ambiente conforme especificado em planta, e com 

acabamento de rodaforro em PVC na cor branca.  

No piso, o novo acabamento será de revestimento cerâmico 60X60cm, acetinado na 

cor cinza claro, e com Coeficiente de Atrito < 0,4 de acordo com a NBR 13.818. O piso 

deve ser colocado com argamassa C3 Cinza, com juntas de assentamento de 3mm e 
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acabamento de rejunte na cor cinza claro. Os rodapés devem ter altura de 7cm, sendo 

executados com a própria cerâmica do piso. 

As paredes devem receber acabamento de pintura com tinta acrílica na cor indicada no 

projeto até que toda a superfície fique totalmente coberta. Deverão ser evitados 

escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas a pintura, e 

locais/detalhes que não irão receber pintura deverão ser protegidos. Eventuais manchas 

de óleo, graxa ou mofo, deverá ser removido. 

As novas luminárias a serem instaladas são painéis de LED de sobrepor com 24W no 

tamanho de 30x30 e Luz Branca, e as mesmas devem contar com a instalação de sensor 

de presença com fotocélula, sendo elas colocadas conforme indicado em Planta de 

Iluminação.  

 

5.23 Acesso Principal 

 

No Acesso Principal devem ser removidos luminárias, piso, porta e forro existentes. O 

novo forro deve ser executado com réguas de PVC frisado na cor branca, sendo o mesmo 

colocado sempre na menor distância do ambiente conforme especificado em planta, e 

com acabamento de rodaforro em PVC na cor branca.  

No piso, deve ser primeiramente realizado o nivelamento conforme indicado no projeto, 

com contrapiso de aproximadamente 15cm, executando as rampas de acessos conforme 

o indicado. O novo acabamento será de revestimento cerâmico 60X60cm, acetinado na 

cor cinza claro, e com Coeficiente de Atrito < 0,4 de acordo com a NBR 13.818. O piso 

deve ser colocado com argamassa C3 Cinza, com juntas de assentamento de 3mm e 

acabamento de rejunte na cor cinza claro. Os rodapés devem ter altura de 7cm, sendo 

executados com a própria cerâmica do piso. 

As paredes devem receber acabamento de pintura com tinta acrílica na cor indicada no 

projeto até que toda a superfície fique totalmente coberta. Deverão ser evitados 

escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas a pintura, e 

locais/detalhes que não irão receber pintura deverão ser protegidos. Eventuais manchas 

de óleo, graxa ou mofo, deverá ser removido. 

Nas paredes laterais, devem ser realizado o fechamento das aberturas existentes com 

elementos vazados de concreto no tamanho de 40 x 40 cm, conforme especificado no 

projeto.  

A entrada deve receber nova porta de acesso de vidro incolor com 4 folhas, sendo 

duas folhas fixas e duas folhas de correr, e na lateral uma porta de alumínio do tipo 
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veneziana para acesso no playground externo. As novas luminárias a serem instaladas 

são painéis de LED de sobrepor com 24W no tamanho de 30x30 e Luz Branca, e as 

mesmas devem contar com a instalação de sensor de presença com fotocélula, sendo 

elas colocadas conforme indicado em Planta de Iluminação. 

 

5.24 Rampa de Acessibilidade 

 

A Rampa de Acessibilidade deve ser executada em sua totalidade, sendo necessária a 

escavação para execução da mesma, execução de fundações, sapatas, vigas, laje e 

pilares conforme descrito no Projeto Estrutural. 

A alvenaria de fechamento deve ser executada com blocos de concreto estrutural 

14x19x29cm. O chapisco deve ser aplicado sobre alvenaria com traço de cimento e areia 

grossa 1:3 com adição de adesivo Bianco, Sikafix ou equivalente. Com o objetivo de dar 

aderência entre a alvenaria e o emboço. O chapisco deverá ser aplicado de forma 

homogênea e contínua, e sua cura deverá ser de no mínimo 3 dias. Após deve ser feito o 

reboco com o traço 1:4 (cimento / areia fina + aditivo na proporção indicada pelo 

fabricante). O reboco deverá ser regularizado, desempenado com acabamento 

perfeitamente plano.  

Para a cobertura da rampa, devem ser executadas tesouras em estrutura 

metálica e serem utilizadas telhas de fibra de vidro 6mm. Em torno da cobertura, deve ser 

executada uma estrutura para colocação de ACM para acabamento. O acabamento em 

ACM segue até a parte frontal da fachada conforme está indicado em projeto, e ainda na 

fachada principal será executado detalhes em ACM como os lápis decorativos, marquise 

em estrutura de ferro revestida em ACM e letreiro feito em ACM caixa alta. 

 

5.25 Secretaria / Diretoria / Sala dos Professores e Arquivo Morto 

 

Na Secretaria, Diretoria, Sala dos Professores, Arquivo Morto e WCs referentes as 

salas devem ser removidas luminárias, portas e forro existentes. O novo forro deve ser 

executado com réguas de PVC frisado na cor branca, sendo o mesmo colocado sempre 

na menor distância do ambiente conforme especificado em planta, e com acabamento de 

rodaforro em PVC na cor branca.  

As paredes devem receber acabamento de lixamento, fundo selador acrílico, duas 

demãos de acabamento com massa acrílica (ou até que a parede fique em perfeitas 

condições para receber a pintura) e pintura com tinta acrílica na cor branca até que toda a 

superfície fique totalmente coberta. Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de 
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tinta nas superfícies não destinadas a pintura, e locais/detalhes que não irão receber 

pintura deverão ser protegidos. Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo, deverá ser 

removido. 

A sala e WC recebem nova porta em madeira com acabamento melamínico branco, 

sendo instalada com espuma expansiva. As novas luminárias a serem instaladas são 

painéis de LED de sobrepor com 24W no tamanho de 30x30 e Luz Branca, sendo elas 

colocadas conforme indicado em Planta de Iluminação. Todas as tomadas e interruptores 

existentes na sala devem ser trocados por novos. 

 

5.26 Sanitários Masculinos e Femininos 

 

Nos Sanitários Masculinos e Femininos devem ser removidos luminárias e forro 

existentes. O novo forro deve ser executado com réguas de PVC frisado na cor branca, 

sendo o mesmo colocado sempre na menor distância do ambiente conforme especificado 

em planta, e com acabamento de rodaforro em PVC na cor branca.  

As novas luminárias a serem instaladas são painéis de LED de sobrepor com 24W no 

tamanho de 30x30 e Luz Branca, sendo elas colocadas conforme indicado em Planta de 

Iluminação. Todas as tomadas e interruptores existentes na sala devem ser trocados por 

novos. Em ambos os Sanitários devem ser instalados 3 vasos sanitários infantis. 

 

5.27 Área de Serviço / Cozinha / Despensa 

 

Na Área de Serviço, Cozinha e Despensa devem ser removidos luminárias e portas 

existentes. Os ambientes devem receber nova porta em alumínio do tipo veneziana, e o 

forro dos mesmos devem receber acabamento de lixamento, fundo selador acrílico, duas 

demãos de acabamento com massa acrílica (ou até que a parede fique em perfeitas 

condições para receber a pintura) e pintura com tinta acrílica na cor branca até que toda a 

superfície fique totalmente coberta. 

As novas luminárias a serem instaladas são painéis de LED de sobrepor com 24W no 

tamanho de 30x30 e Luz Branca, sendo elas colocadas conforme indicado em Planta de 

Iluminação. Todas as tomadas e interruptores existentes na sala devem ser trocados por 

novos.  
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5.28 Refeitório 

 

No devem ser removidas luminárias e forro existentes. O novo forro deve ser 

executado com réguas de PVC frisado na cor branca, sendo o mesmo colocado sempre 

na menor distância do ambiente conforme especificado em planta, e com acabamento de 

rodaforro em PVC na cor branca.  

As paredes de meia altura para cima devem receber acabamento de lixamento, fundo 

selador acrílico, duas demãos de acabamento com massa acrílica (ou até que a parede 

fique em perfeitas condições para receber a pintura) e pintura com tinta acrílica na cor 

branca até que toda a superfície fique totalmente coberta. Deverão ser evitados 

escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas a pintura, e 

locais/detalhes que não irão receber pintura deverão ser protegidos. Eventuais manchas 

de óleo, graxa ou mofo, deverá ser removido. A parte da parede que fica em contato com 

o piso deve ser revestida com pastilhas de 20 x 20 cm na cor amarela até 1,40m de 

altura. 

As novas luminárias a serem instaladas são painéis de LED de sobrepor com 24W no 

tamanho de 30x30 e Luz Branca, sendo elas colocadas conforme indicado em Planta de 

Iluminação. Todas as tomadas e interruptores existentes na sala devem ser trocados por 

novos. 

 

5.29 Recreio Coberto 

 

No Recreio Coberto devem ser removidos luminárias e piso existentes.  

No piso, deve ser primeiramente realizado o nivelamento conforme indicado no projeto, 

com contrapiso de aproximadamente 15cm, executando as rampas de acessos conforme 

o indicado. O novo acabamento será de revestimento cerâmico 60X60cm, acetinado na 

cor cinza claro, e com Coeficiente de Atrito < 0,4 de acordo com a NBR 13.818. O piso 

deve ser colocado com argamassa C3 Cinza, com juntas de assentamento de 3mm e 

acabamento de rejunte na cor cinza claro. Os rodapés devem ter altura de 7cm, sendo 

executados com a própria cerâmica do piso. 

As paredes devem receber acabamento de pintura com tinta acrílica na cor branca até 

que toda a superfície fique totalmente coberta. Deverão ser evitados escorrimentos ou 

salpicos de tinta nas superfícies não destinadas a pintura, e locais/detalhes que não irão 

receber pintura deverão ser protegidos. Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo, 

deverá ser removido. 
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As novas luminárias a serem instaladas são painéis de LED de sobrepor com 24W no 

tamanho de 30x30 e Luz Branca, e as mesmas devem contar com a instalação de sensor 

de presença com fotocélula, sendo elas colocadas conforme indicado em Planta de 

Iluminação. Todas as tomadas e interruptores existentes devem ser trocados por novos. 

 

5.30 Pintura Externa da Edificação 

 

Todas as paredes externas da edificação devem receber acabamento de pintura com 

tinta acrílica na cor indicada no projeto até que toda a superfície fique totalmente coberta. 

Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas a 

pintura, e locais/detalhes que não irão receber pintura deverão ser protegidos. Eventuais 

manchas de óleo, graxa ou mofo, deverá ser removido. 

Deve-se cuidar em relação as mudanças de cores na parte externa da edificação, para 

ficar de acordo com o que está em projeto. 

 

 

 

 

5.31 Instalações Elétricas 

 

Quanto ao tipo da iluminação, deverá ser respeitado o tipo de iluminação e potência 

prescritas em projeto. 

O dimensionamento da potência necessária em cada ambiente foi determinado pelo 

cálculo de luminotécnica, baseando-se na área do ambiente. A iluminação de emergência 

está prevista com circuito próprio, e pontos de tomadas para a ligação das luminárias de 

emergência nas áreas comuns do edifício. 
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6.  SERVIÇOS FINAIS 

 

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, 

apresentando funcionamento ideal, para todas as instalações, equipamentos e aparelhos 

pertinentes à mesma, com todas as ligações às redes de serviços públicos definitivas 

(água, esgoto, luz e força, telefone, gás, etc.).Todo entulho proveniente dos serviços e 

obras efetuadas, bem como sobras de materiais, e também as instalações e 

equipamentos utilizados na execução dos trabalhos deverão ser retirados do terreno pela 

CONTRATADA. 

 

 

 

                 
                  Guilherme Koch                                               
                  Engenheiro Civil                                                            
               CREA/SC 158950-1 
 

 

 

Ipira, Abril de 2022  


		2022-04-01T10:22:39-0300
	GUILHERME KOCH:08736983985
	Eu sou o autor deste documento


		2022-04-01T10:22:56-0300
	GUILHERME KOCH:08736983985
	Eu sou o autor deste documento


		2022-04-01T10:24:56-0300
	MARCELO BALDISSERA:08807372983




