
ESCOLA AGRÍCOLA BANDEIRANTE/SC

Justificativa
 A escola agrícola no município de Bandeirante surge como um elemento que 

vai muito além da capacitação técnica do agricultor, ela é um ambiente de 

manutenção da identidade rural do município e da região.

 A região extremo oeste de Santa Catarina é caracterizada por pequenos 

municípios, que em sua maioria, possuem pequenas unidades de produção agrícola. 

Essas pequenas unidades, caracterizam-se pela exploração de diferentes culturas 

em uma mesma propriedade, em que se destacam o plantio de soja, milho e trigo, 

assim como atividades agropecuárias, a bovinocultura leiteira, suinocultura e 

avicultura.

 Essas atividades agropecuárias, nos municípios do extremo oeste catarinense, 

são o que movimentam a economia local, e são fundamentais para o 

desenvolvimento das cidades. Com isso, vemos também a importância do 

aprendizado do agronegócio para os jovens agricultores, possibilitando desenvolver 

de forma mais produtiva suas atividades no campo, e consequentemente, obter 

maiores rendimentos na pequena propriedade.

 A partir disso, a escola de ensino médio e agrícola se torna imprescindível para 

a criação de novos mecanismos e meios para qualificação técnica dos agricultores, 

utilizando a educação como ferramenta de transformação social, além de criar 

alternativas para minimizar o êxodo rural, estimular o potencial agrícola e 

desenvolver a economia local.  
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 Caracterização Geral do Município
 Localizado na região oeste do estado de Santa Cataria, o município de 

Bandeirante pertence à Microrregião de São Miguel do Oeste. Sendo município faixa 

de fronteira, o município como toda a região do extremo oeste catarinense, possui sua 

economia voltada ao setor agrícola e pecuário. 

 Emancipado no ano de 1995, o município de Bandeirante, possui atualmente 

uma população de 2906 habitantes, sendo 32% vivendo na área urbana e 68% da 

população na área rural (IBGE 2010). A área do município é de 147,370 Km², sua 

maioria utilizada para a agropecuária, e que representa, de acordo com o 

IBGE(2010), 61% da economia municipal.

Localização do Terreno da Proposta Junto ao Município
S/E

Localização do Município
S/E

Localização Extremo Oeste Catarinense
S/E

Tema
 Este trabalho de graduação desenvolve o projeto arquitetônico de caráter 

educacional para implantação de uma Escola de Nível Médio e Capacitação Técnica 

Agrícola no município de Bandeirante, região oeste de Santa Catarina. Este, com o 

objetivo de fortalecer a identidade rural da região, desenvolvendo aspectos sociais, 

culturais, econômicos e ambientais através da educação dos jovens.

 A escolha do tema, bem como a elaboração do programa da escola, atendem 

as demandas e necessidades delimitadas pela realidade do local, tornando a 

proposta compatível com as necessidades do município e da região. 

 O projeto da escola contempla os aprendizados do ensino médio, com 

laboratórios e disciplinas específicas para a formação escolar dos estudantes, bem 

como disciplinas práticas e teóricas para formação do técnico em agropecuária, 

neste caso, visando a multidisciplinariedade dentro da área de atuação e 

aprendizado, haja visto a policultura produtiva das pequenas propriedades rurais da 

região oeste catarinense. 

 O lançamento do projeto arquitetônico foi embasado em pesquisas teóricas, 

estudos de referências arquitetônicas escolares e estudos de caso, os quais deram 

subsídios para o desenvolvimento da proposta.
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Conceito de Escola Agrícola

 O conceito de escola agrícola segue os princípios de uma escola convencional, 

porém aliado ao ensino teórico e prático da agropecuária. Esse ensino, além de 

possibilitar a formação geral ofertada no Ensino Médio, como etapa do processo 

educacional para o exercício da cidadania, também possibilita a formação da 

educação profissional.

 As escolas agrícolas tem como finalidade formar profissionais de nível médio na 

área da agricultura, para atuar nas atividades de produção vegetal, produção animal, 

produção agroindustrial e principalmente a gestão do agronegócio.  Esse ensino 

orienta para o desenvolvimento de atividades agropecuárias economicamente 

viáveis e com menor impacto ambiental possível, buscando a sustentabilidade dos 

sistemas de produção, bem como a incorporação das inovações tecnológicas da 

área agrícola.

 Essas edificações, além de todo o espaço pedagógico, possuem espaços 

diferenciados, como alojamentos e laboratórios específicos à realidade rural. Ainda 

existem áreas destinadas à prática do aprendizado agropecuário, como áreas 

experimentais para plantações e produção animal.

 Desse modo, a escola agrícola oferece oportunidades reais de aprendizagem 

no contexto agropecuário, formando profissionais capazes de atuar no complexo 

rural, desde a produção e beneficiamento até a comercialização, enfatizando a 

gestão dos empreendimentos agrícola, pecuário e agroindustrial
Produção de hortaliças; Escola Agropecuária Itápolis 
Fonte: www.itapolis.sp.gov.br

Lavoura de Experimentos; Escola Agrícola Itapiranga
Fonte: www.colegioagricolaitapiranga.com.br

Espaço de Ovicultura; Escola Agrícola Itapiranga
Fonte: www.colegioagricolaitapiranga.com.br

 As condicionantes como, estrutura viária, facilidade de acesso e proximidade 

com a cidade, foram de grande importância na avaliação para escolha do terreno de 

implantação da proposta. 

 O terreno fica em um local de fácil acesso, 2 km da área urbana de Bandeirante, 

às margens da SC 492, rodovia que liga os municípios de Bandeirante à São Miguel 

do Oeste. A escolha do terreno próximo à principal rodovia do município facilita o 

deslocamento de estudantes que residem nos municípios que compõe a região 

extremo oeste, os quais desejam ingressar na escola agrícola.

 A escolha também foi motivada pela topografia pouco íngreme e principalmente 

pelo tamanho do terreno, 27 hectares, o qual, embasado nos estudos de caso, possui 

espaço suficiente para as atividades propostas neste projeto, e as práticas de 

aprendizagem pertinentes nas disciplinas da agricultura e pecuária. A localização do 

terreno também possibilita, caso haja necessidade no futuro, a expansão da área da 

escola.

 O terreno escolhido para implantação do projeto era essencialmente utilizado 

para o cultivo agrícola e para criação de bovinos. Entretanto, a área possui grandes 

massas de vegetação, algumas de espécies nativas, além de algumas árvores 

isoladas em pontos específicos do terreno, a qual, a manutenção dessas massas de 

vegetação condicionou a distribuição espacial das atividades ao longo do terreno.

Terreno
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Condicionantes do Terreno



 As principais atividades de agricultura e pecuária que integraram o programa 

de necessidade de aprendizado da escola, são as que mais se destacam no 

município de Bandeirante e região, seja economicamente ou pela quantidade de 

propriedades rurais que praticam determinada atividade. Além disso, foram 

adicionadas atividades com potencial de expansão ou que incrementariam a renda 

nas propriedades da agricultura familiar. Desse modo, elencando a importância da 

prática de mais de uma cultura de produção nas pequenas propriedades rurais. 

 As seguintes atividades foram selecionadas para ingressar no programa da 

escola: avicultura, ovinocultura, bovinocultura leiteira e gado de corte, olericultura, 

fruticultura, viveiros de mudas, aves de postura, piscicultura, pequena agroindústria 

de derivados de leite e carnes, produção de grãos.
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Principais Atividades

IMPLANTAÇÃO 
ESC. 1/1500
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Dimensionamento 

 Os espaços físicos da escola foram dimensionados para atender 

aproximadamente cento e oitenta estudantes, os quais serão oriundos principalmente 

do município de Bandeirante e das cidades do entorno. Para isso, o programa da 

escola também atende um alojamento estudantil, o qual terá 50 vagas para alunos de 

municípios mais distantes da escola.

Características Gerais da Edificação 

 A edificação escolar proposta contempla a identidade rural do município, 

contribui por trazer novas oportunidades aos jovens baseadas na própria raiz local, e 

através do elemento arquitetônico, busca melhorar as características rurais locais. 

 O projeto traz uma arquitetura que alia materiais contemporâneos e locais na 

área rural do município, como a incorporação do principal elemento do lugar, a 

madeira, material mais utilizado na colonização da região do extremo oeste 

catarinense. Os materiais como o concreto, o metal e a madeira, utilizados no projeto, 

buscam a sintonia com o lugar e ressaltam as cores próprias da natureza.

 A solução formal do projeto se dá pela continuidade à ideia de integração de 

espaços do edifício com pátios abertos, e no que diz respeito aos materiais, a 

oposição, que neste caso se vê no contraste entre o uso do concreto e a incorporação 

de revestimentos de madeira, que destacam os volumes principais do conjunto. 
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As áreas de fruticultura e olericultura (produção de hortaliças e 

legumes) foram localizadas na parte  norte do terreno, as quais 

devem se integrar com os demais laboratórios e com o paisagismo 

da escola. Esse local fica integrado visualmente com a edificação 

escolar, e essas atividades são associadas com espaços de lazer 

para os estudantes, com pomares e áreas para atividades físicas.

Os laboratórios práticos, como as pequenas 

agroindústrias e principalmente as instalações 

de pecuária, estão localizados próximos à 

vegetação local existente. Apesar da barreira 

visual ocasionada pela vegetação, a 

permeabilidade da mesma faz com que o local 

fique de fácil acesso e controle. 
Fonte: fruticultura.webnode.com.br
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01 - Ginásio de Esportes;

02 - Edificação Escolar;

03 - Alojamento;

04 - Criação de Aves;

05 - Agroindústrias;

06 - Garagem EQuipamentos;

08 - Criação de Gado Leiteiro;

09 - Criação de gado de corte;

10 - Criação de Ovelhas;

Legenda Construções

Essa área, além do plantio de 

grãos e experimentos da escola, 

funciona como área de produção 

de alimentos para os laboratórios 

de criação de animais.

Área de Plantio
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11 - Viveiros de Mudas;

12 - Fruticultura;

13 - Piscicultura;07 - Olericultura;

A área de criação de animais compreende 

espaço para ovinocultura e criação de bovinos 

de corte e leiteiro. O espaço, além de possuir 

os laboratórios, funciona como área de 

alimentação para os mesmos.

Criação de Animais

Fonte: agroevento.com

Fonte: primeirahora.com.br

A massa de vegetação funciona como um espaço de 

transição da edificação escolar com a área de 

laboratórios de instalações pecuárias, funcionando 

como uma barreira, mesmo com espaços 

permeáveis, para o vento não trazer mau cheiro para 

a edificação escolar.

13 - Produção de grãos

A implantação da edificação escolar fica 

localizada próximo à rodovia SC 492, 

devido à facilidade de acesso. E, 

principalmente, a integração da edificação 

com a vegetação existentes, e dos 

laboratórios de produção de frutas com o 

paisagismo pretendido na escola.  
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Legenda Ambientes

01- Sala de Aula - 52,5 m²

02- Laboratório de Informática - 78 m²

03- Laboratório de Ciências - 52,5 m²

04- Conjunto Sanitário Alunos - 21,25 m²

05- Pátio Coberto - 190 m²

06- Coord. Pedagógico - 16 m²

07- Sala de Reunião - 23 m²

08- Direção - 8,8 m²

09- Vice-Direção/Secretaria - 31,5m ²

10- Conjunto Sanitários - 9,45 m²

11- Almoxarifado - 12,75 m²

12- Sala Professores - 48,45 m²

13- Copa Professores - 8,7 m²

14- Cantina - 11,9 m²

15- Grêmio - 16 m²

16- Apoio Limpeza - 16,4 m²

17- Xerox - 9,2 m²

18- Auditório - 198 m²

19- Apoio Auditório - 6,5m²

20- Conjunto Sanitários - 25,9 m²

21- Refeitório - 121,75 m ²

22- Coz. Preparo - 27,2 m²

23- Coz. Limpeza - 16 m²

24- Vestiário - 10,45 m²

25- Despensa - 15,4 m²

26- Área de Serviço/GLP/Lixo - 14 m²

27 - Conjunto Vestiários - 50 m²

28 - Depósito - 12,25 m²

29 - Venda - 20,55 m² i = 8%
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PLANTA BAIXA TÉRREO ESCOLA
ESC. 1/200



Legenda Ambientes

01- Sala de Aula - 52,5 m²

02-  Conjunto Sanitário Alunos - 21,25 m²

03- Biblioteca - 242 m²

04- Catalogação Bib. - 11 m²

05- Almoxarifado - 9 m²

06- Conjunto Sanitários - 26,3 m²

07- Sala Oficinas - 66,4 m²

08- Sala de Oficinas - 48,5 m²

09- Sala de Apoio - 38,74 m²

10- Serviços/Manutenção - 14,4 m²
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CORTE DD
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ESC. 1/200

1,0

4,5

0,35
0,950,9

01

L
A
B

02

L
A
B

06 07 08 09 10 11

04 0503
2,0

5,5

CORTE BB
ESC. 1/200

2,0

5,5

CORTE CC
ESC. 1/200



0 2 4 6 8 10 15 20

PLANTA BAIXA ALOJAMENTO
ESC. 1/200

CORTE EE
ESC. 1/200

07/08

2014

01- Estar/Estudo - 31 m²

02- Quarto - 16,25 m²

03- Conjunto Sanitários - 27,4 m²

04- Sala de Estudo - 18 m²

05- Estudo/Estar 

06- Estar/TV/Copa - 30,1 m²

07- Conjunto Sanitários - 27,4 m²

08- Lavanderia - 12,2 m²
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Região Bioclimática

 O município de Bandeirante está localizado na latitude 26º46'07" sul e a uma 

longitude  53º38'18" oeste. A altitude média da cidade é de 517 metros acima do nível 

do . O município possui clima subtropical úmido e se caracteriza por inverno bastante 

frio enquanto o verão é pouco mais ameno, mesmo assim, as variações de 

temperatura são bastante comuns na cidade, podendo ser evidentes dentro do 

período de um dia.

 De acordo com a Norma de desempenho Térmico de Edificações Número 

15.220 (ABNT 2005), a qual, vem para subsidiar o projeto da escola dando 

informações sobre o clima, Bandeirante está localizado na Zona Bioclimática 2. 

Região onde o controle de incidência solar nas edificações faz-se necessário, 

principalmente visando a correta orientação, para otimizar o aquecimento em dias 

frios através da insolação e, ventilação para os períodos de temperaturas elevadas.
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Esquema de Insolação e Ventilação
Escala 1/125

Viga de Aço

Concreto Armado

Gesso 1,5 cm

Lã de Rocha  6 cm

Placa OSB 1,5 cm

Membrana isolante Tyvec

Revestimento Madeira 1,5cm

Perfil metálico fixação OSB

Perfil metálico 5x5cm

Perfil metálico

Brise em Madeira

Detalhe Fachada Norte Escola
ESC. 1/15

Estrutura Passarela de Ligação 
Entre os Blocos
S/EBrises horizontais Fachadas Norte

Esquema Ventilação Banheiros Auditório
Escala 1/125


