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figura 01 zona central de São Leopoldo

cruzamento R. Frederico Wolfenbüttel com R. 1º de Março visual da R. Frederico Wolfenbüttel para trilhos do trem R. Frederico Wolfenbüttel 

NÚCLEO DE ENSINO DE MÚSICA
DE SÃO LEOPOLDO

Em 2008 entrou em vigor a Lei 11769/08 que altera a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação e torna obrigatório o ensino 
da música na educação básica. O ano de 2012 é a data limite 
para que as escolas (públicas e privadas) incluam a música 
em suas grades curriculares.

O tema escolhido para o desenvolvimento do Trabalho de 
Conclusão de Curso trata-se de uma escola de música que at-
enderá alunos do ensino infantil e fundamental do município 
de São Leopoldo. Também poderão usufruir desta escola os 
alunos da rede estadual (igualmente matriculados no ensino 
infantil e fundamental).

O local propiciará aos alunos amplo conhecimento musical e 
também será ponto de encontro para outras atividades que 
poderão ser desenvolvidas em espaço aberto adequado e que 
potencialize relações de amizade e relações com os professo-
res.

São Leopoldo não conta, atualmente, com infraestrutura ad-
equada para o ensino da música e com projetos que acolham 
um maior número de alunos interessados em música. Faltam 
salas devidamente equipadas com instrumentos e tratamento 
acústico, como também faltam professores com formação es-
pecífica. O núcleo solucionará várias demandas e será local 
de diversas atividades artísticas.

zona central de São Leopoldo

Os principais objetivos são:

• Qualificar o ensino da música de São Leopoldo;
• Criar uma escola de música que incentive o estudo da 
música através de ambientes interessantes e confortáveis;
• Integrar alunos de diferentes escolas;
• Auditório ser espaço para atividades variadas;
• Formação de um grupo docente qualificado;
• Criar uma edificação com as melhores soluções acústicas 
possíveis;

Os principais usuários do Núcleo de Ensino da Música de São 
Leopoldo seriam:

• Crianças de 4 a 5 anos: matriculados na rede de ensino in-
fantil;
• Crianças e jovens de 6 a 15 anos: matriculados na rede de 
ensino fundamental;
• Professores de música, de artes e da educação básica 
(infantil e fundamental);
• Comunidade em geral: poderão participar das atividades 
realizadas no auditório, fazer compras na loja de instrumen-
tos musicais, acessar a biblioteca, reservar as salas de aula 
individuais para uso particular, etc.

O terreno está localizado no bairro Centro na Rua Frederico 
Wolfenbüttell (número 256) com a Rua Primeira de Março. 
Possui área aproximada de 7.500 m². 

A escolha do terreno foi definida através dos seguintes aspec
vtos:
• Preenchimento de vazio urbano;
• Estar em local centralizado;
• Comportar a estrutura de uma escola de música;
• Ser de fácil acesso.

Levando-se em consideração a proposta da construção de Nú-
cleos de Ensino da Música, São Leopoldo atenderia a demanda 
de ensino através de três núcleos, cada um pertencendo a uma 
área da cidade, conforme zonas identificadas na figura 1

A área onde se localiza o terreno apresenta-se praticamente in-
alterada nos últimos anos. É grande o número de residências an-
tigas e poucos são os lotes vazios. Futuramente pode ser local 
de grande transformação, devido a sua localização centralizada. 
Essas mesmas residências abririam espaço para novas edifica-
ções mais altas e mais dinâmicas.

TEMA OBJETIVOS TERRENO

Estação São Leopoldo 1

BR 116 2

 Hospital Centenário 3

 Faculdade EST 4



TAÍS BÜHLER DE MELLO
Trabalho de Conclusão de Curso .. 2012/01 .. Orientador: Antônio Tarcísio Reis

Universidade Federal do Rio Grande do Sul / Faculdade de Arquitetura

• VISUAIS: a relação interior da edificação x interior do lote será 
estudada de modo a proporcionar conforto visual;
• FLEXIBILIDADE: flexibilidade de usos das salas coletivas / 
multiuso e para público de diversas faixas etárias;
• MODULAÇÃO: modulação de todos os componentes construti-
vos;
• SUSTENTABILIDADE: reaproveitamento da água da chuva / 
energia solar / iluminação natural potencializada.
• ACÚSTICA: todos os ambientes onde se pratica a música rece-
berão tratamento acústico;
• PAISAGISMO PRODUTIVO: vegetação servirá como barreira 
acústica, produção de alimentos, gerar espaços de convivência e 
atrair pássaros.
• ESPAÇO ABERTO CENTRAL: criam ambiente de integração.
• MANTER ÁRVORE: araucárias existentes na rua Primeiro de 
Março serão mantidas.

 Grupo 1 – ESTUDO: 
salas de estudo coletivas
salas de estudo individuais
sala de ensaios (multiuso)
biblioteca musical
sala de música e tecnologia
laboratório de instrumentos musicais
estúdio multimídia
depósito de instrumentos musicais
sala de manutenção e fabricação de instrumentos
sanitários

 Grupo 2 – RECEPÇÃO:
hall de entrada
recepção
guarda volumes dos alunos
loja de  instrumentos musicais

 Grupo 3 – AUDITÓRIO:
palco
plateia
carga e descarga
bilheteria
sala de som/luz
lavabo sala som/luz
sala técnica
sanitários
sala piano
camarins / louge camarins

  Grupo 4 – ADMINISTRAÇÃO:
sala direção / sala vice-direção
sala orientador pedagógico
sala dos professores
sala de reuniões
sada de recursos pedagógicos
arquivo / depósito
copa/cozinha
sanitários/vestiários

 Grupo 5 – BAR/REFEITÓRIO: 
bar/refeitório
cozinha / despensa
depósito de lixo
wc
 

Grupo 6 – INSTALAÇÕES: 
reservatório superior e inferior
central de ar condicionado
transformador /gerador
medidores

estacionamento para atender funcionários e público em geral implantação .. 1/500

localização .. 1/1000

fachada principal .. 1/200

zoneamento .. s/esc3º pavto

2º pavto

térreo

PROGRAMA DE NECESSIDADES

DIRETRIZES
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subsolo .. 1/200

corte AA .. 1/200

partido .. s/esc fluxos

fluxos

eixos estruturais

condicionantes conforto ambiental

lote vizinho:
previsto edifícios residencais e

comerciais



TAÍS BÜHLER DE MELLO
Trabalho de Conclusão de Curso .. 2012/01 .. Orientador: Antônio Tarcísio Reis

Universidade Federal do Rio Grande do Sul / Faculdade de Arquitetura

lote vizinho:
previsto edifícios residencais e

comerciais

pavimento térreo .. 1/200

corte BB .. 1/200fachada sul (interior lote) .. 1/200

agentes naturais .. s/esc

ventilação cruzada

movimento do sol

nascentepoente
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lote vizinho:
previsto edifícios residencais e

comerciais

2º pavimento .. 1/200

fachada oeste .. 1/200

diagrama ar condicionado .. s/esc

casa máquinas
subsolo

shafts(dutos)
térreo/2ºpavto

shafts(dutos)
térreo/2ºpavto

esquema vertical
corte

unid. externa

unid. interna
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lote vizinho:
previsto edifícios residencais e

comerciais

corte CC .. 1/200

3º pavimento .. 1/200

fachada leste .. 1/200

corte DD .. 1/200

casa de máquinas/reservatório .. 1/250
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corte de pele .. 1/20esquema estrutural .. s/esc

 subsolo

 pilares térreo

 laje térreo

 pilares 2º pavto

 laje 2º pavto

 pilares 3º pavto

 laje 3º pavto + cobertura


