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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 Memorial Descritivo para reforma da Escola E.M. Profª Vera Lucia 

Roque de Lima, com área de 914,58 m², localizado à Rua Lazzaro Júlio, 65, Distrito de 

Irapé, Chavantes/SP, propriedade da Prefeitura Municipal de Chavantes. 

 

 DESCRIÇÕES: 
 
  1. PREPARO  
               Colocação de placa de obra, no início da obra. 
                O terreno onde será ampliado o refeitório, deverá ser limpo e feito o 

gabarito para o refeitório e estacionamento. 
 
 2. ESTRUTURA 
                O prédio está com a estrutura bastante debilitada, com muitas 

rachaduras e as salas de aulas, por causa de vento, estão com os forros todos desalinhados, 
assim será feita uma nova estrutura ao lado da estrutura existente, essa nova estrutura será  
para sustentação da laje que será construída nas salas de aula que hoje possuem forro de 
pvc.  

                 Além do refeitório será também construído um depósito. 
                 O depósito existente, onde estão as caixas de eletricidade, terá suas 

paredes retiradas para ser um corredor de passagem para o playground, e terá fechamento 
com portão/gradil.  

                As salas da administração que são de gesso serão retiradas e feito 
novo layout de parede de gesso.  

                Uma nova janela será aberta na administração, conforme planta.  
 

3. COBERTURA 
               Toda cobertura de telha de barro será retirada junto com o 

madeiramento existente. A cobertura retirada será refeita com novo madeiramento e telhas 
de barro. O novo refeitório também será de madeiramento e telhas de barro com forro de 
madeira inclinado. Os beirais serão de forro de madeira sem inclinação. O pátio existente 
terá a cobertura de ferro reformada, com calhas substituídas e buracos de goteiras 
tampados e receberá forro de pvc.  

4. ALVENARIA 
               As paredes novas serão de tijolos 8 furos e receberão chapisco e 

reboco.  

              As paredes existentes deverão ter os rebocos retirados até a altura de 
1,50 m e refeitos.  
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5. PISOS  
             Pisos e azulejos das salas de aula, refeitório, administração, cozinha, 

banheiros e lavanderia serão retirados. O piso de concreto ao entorno do prédio, será 
demolido.  

             O piso do pátio será mantido, pintado e resinado. As salas de aula, novo 
refeitório e corredores receberão piso emborrachado. As salas de aula receberão 
revestimento de piso emborrachado até a altura de 1,60m. Os banheiros, cozinha e 
lavanderia receberão revestimento cerâmico até o teto. O estacionamento e ao entorno da 
escola, serão feitos de bloquete modelo onda.  

Piso da calçada pública deverá ser removido e refeito de concreto, pintado e 
resinado.  

  
                         6. ESQUADRIAS  

             Todas as portas do prédio serão retiradas. Todas as janelas do prédio 
serão mantidas e as novas como as antigas, serão de ferro, todas pintadas com tinta 
esmalte. Novas portas de madeiras serão instaladas e pintadas de tinta esmalte. Na 
administração, na cozinha, nos corredores e no refeitório serão instaladas portas de vidro 
temperado.  

 
  7. ESCADAS  
              Duas escadas serão construídas, uma ao lado da rampa de 

acessibilidade e uma que vai do estacionamento para o novo refeitório. Receberão 
corrimões conforme normas da ABNT.   

 
  8. HIDRAULICA   
              Toda a hidráulica do prédio será retirada e refeita.  
 
  9. INCÊNDIO  
            Uma caixa de 5 mil litros de água será instalada para também ser 

instalado hidrante.  
             Extintores, luz de emergência e placas de sinalização serão instalados 

em todo prédio.   
 
 10. PORTAL DE ENTRADA  
            Será construído portal de entrada da escola em alvenaria, será 

rebocado e pintado, e nele será instalado o nome da Professora Vera Lúcia. Terá portões de 
acesso no modelo gradil que consta no projeto.  

 
 11. PINTURA  
           Todo o prédio receberá massa corrida, fundo preparador e pintura 

conforme projeto de paginação de piso e pinturas.   
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 12. ELÉTRICA   
             Toda instalação elétrica do prédio será refeita, sendo que será 

instalação trifásica. Os ares-condicionados existentes deverão ser retirados para a reforma e 
depois recolocados, tomando cuidado para não danifica-los.  

 
 13. OUTROS SERVIÇOS  
                4 bancos serão instalados no estacionamento novo. 
                A obra deve ser muito bem limpa após finalizada.  
 
 

          Chavantes, 01 de junho de 2020. 

 
 
 

Proprietário                          
Prefeitura Municipal de Chavantes 

Prefeito Marcio de Jesus do Rego - Burguinha 
              
 
 
 
 
      Responsável pelo projeto                                                                     Direção Técnica 
Arq ª Vanessa Nogueira Geraldo                                                Eng ª Leticia de Oliveira Silva  
           CAU  A66509-6                                                                            CREA  507041211-4 


