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ESTUDO PRELIMINARES

O presente ESTUDO PRELIMINAR visa expor a concepção do
projeto de implantação CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO
FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL NA COMUNUDADE DE IPIXUNA
GRANDE
Devido a escola existente na Comunidade de Ipixuna Grande ter sido
destruída pelo fenômeno conhecido como 'terras caídas', situação causada pelo
avanço do rio Amazonas nas encostas, houve a necessidade de uma nova
construção de uma nova escola na Comunidade de Ipixuna Grande em outro lugar
mais adequado como mostra o relatório fotográfico.
Neste sentido, é de suma importância investir na construção de uma
nova escola, uma vez que é indiscutível sua importância para vida do ser humano,
haja vista que ela é corresponsável pela educação e formação intelectual,
emocional e social dos indivíduos.
A escola é uma instituição de grande importância, pois além da família
ela exerce o papel de transmitir o conhecimento, valores, transformar cada ser
humano em sujeitos ético-políticos, ou seja, cidadãos conhecedores de seus
direitos e deveres.
A função da escola é priorizar a educação formal e/ou acadêmica,
sendo uma continuação da educação familiar, que oportuniza a participação
efetiva dos pais na educação dos filhos.
A criação de um verdadeiro cidadão depende desta relação
pais/escola, para que seja possível construir um futuro melhor para as próximas
gerações, uma vez que no cenário atual crianças têm sido influenciadas por outros
determinantes como exemplo ás drogas.
A escola é um dos principais meios para que crianças possam se tornar
promissoras, capazes de construir um futuro melhor, pois o indivíduo em si,
depende de uma estrutura social e política digna para uma boa sobrevivência,
afinal, as crianças de hoje são o nosso futuro amanhã, sendo assim as
responsáveis pelas grandes transformações socioeconômicas, culturais, e políticas
do nosso país.
Após a verificação da necessidade da construção da escola, foi feito um
estudo da geometria do terreno com as cotas de níveis praticamente plana e
espaço físico do terreno suficiente para da nova escola de ensino fundamental.
Foi adotado apenas um pavimento na edificação em virtude de ter
bastante espaço físico e suficiente para a demanda do projeto.
Os ambientes foram projetados e organizados internamente e
externamente, de acordo com critérios de estética, necessidade, conforto,
funcionalidade, ventilação e iluminação.

