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Projeto: CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA 
 (EM DUAS ESCOLAS). 
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  SALA DE AULA 
  OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA.      

  LOCAIS: Escola Integral Inês Domingas Tanon Tassoneiro. 

      Escola Municipal Simões Lopes. 
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
 O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condições que receberão os 
usos dos materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados na execução de duas SALAS DE 
AULA, no Município de Coronel Freitas, compreendendo a construção de sala de aula na Escola 
Integral Inês Domingas Tanon Tassoneiro, sendo 42,00 m², mais cobertura do corredor central, 
totalizando 104,03 m², e na Escola de Simões Lopes, compreendendo a construção de sala de aula de 
64,68 m². 
 
 1.0 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 
 Como a obra em questão é um complemento de uma obra maior, estas não serão necessárias, 
e serão usadas as existentes para guarda e estoque. 
 

2.0 PLACA DA OBRA 
 As placas dos responsáveis pelo projeto e pela execução deverão ser fixadas na parte frontal 
da obra em local visível, colocadas no início dos trabalhos.  
 
 3.0 LOCAÇÃO DA OBRA 
 Será realizada a partir das cotas fixadas no projeto. O quadro de marcação será executado 
com guias de cedrinho 2,5x15cm, fixadas em escoras de eucalipto, enterrado em 50cm no solo e 
espaçados em 1,8m. As cotas deverão ser marcadas no gabarito, observando-se o nivelamento e o 
esquadro da obra. Após o término deste serviço o responsável será comunicado para que possa fazer 
as devidas verificações. 
 
 4.0 ESCAVAÇÕES 
 Serão feitas as escavações necessárias para execução da fundação, conforme projeto a ser 
apresentado pela empresa executora da obra. Nos aterros deverá ser utilizado material isento de 
matéria orgânica, em camadas sucessivas de 20cm, molhadas e apiloadas, garantindo-se a 
estabilidade do terreno. 
 
  
 5.0 ESTRUTURAS 
 Serão usadas sapatas armadas de (80x80)cm, vigas baldrames de (15x30)cm, pilares 
de(15x30)cm, vergas e contra-vergas de (10x15)cm, Vigas superiores de (15x30), prevendo o 
engastamento da nova estrutura a existente. 
 
 
 6.0 PISOS 
 Serão colocados pisos cerâmicos, sob contra piso de altura determinada, tendo juntas de 
5mm, entre as peças. 
 

 7.0 PAREDES FORROS E COBERTURA. 
 Serão levantadas alvenarias de tijolos de seis furos, sendo seu assente deitado, o forro será 
de PVC e a cobertura será feita a estrutura de madeira de boa qualidade e usada telhas de 
fibrocimento de 6,0mm. 
 Na parte dos sanitários da Escola de Simões Lopes, será prolongado  as tesouras da sua 
cobertura de modo que fique alinhado com o restante da edificação e para que a estrutura de sobre 
cobertura possa ser fixada nesta. 
 

 

 



 8.0 PINTURA 
 Considerações gerais: 
 Os serviços de pintura devem ser realizados em ambientes com temperatura variando entre 10 
e 35 graus Celsius. Em ambientes externos, não aplicar pintura quando da ocorrência de chuvas, 
condensação de vapor de água na superfície da base e ocorrência de ventos fortes com transporte de 
partículas em suspensão no ar. 
 A tinta aplicada será bem espalhada sobre a superfície e a espessura de película, de cada 
demão, será a mínima possível, obtendo-se o cobrimento através de demãos sucessivas. Cada demão 
de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, o que evitará 
enrugamentos e deslocamentos. Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar 
salpicaduras de tinta em superfícies não destinadas a pinturas, convindo prevenir a grande dificuldade 
de ulterior remoção de tinta adesiva a superfícies rugosas.  
 Tintas utilizadas: 
 As paredes externas e internas serão revestidas com pintura óleo nas cores definidas pelo 
proprietário. As esquadrias, rodapés e beirais receberão pintura óleo na cor branca. 
 
 
 9.0 ELÉTRICA 
 Na Escola Inês Domingas Tonon Tassioneiro, as tomadas e interruptores serão de embutir, a 
fiação de fios maciços, e as luminárias com duas lâmpadas cada de 40W, tendo sua ligação na rede 
do prédio, com um novo CD. 

Na Escola de Simões Lopes, as tomadas e interruptores serão de embutir, a fiação de fios 
maciços, e as luminárias  com duas lâmpadas cada de 40W, tendo sua ligação na rede do prédio, com 
um novo CD, com 3 disjuntores de 10 A, 15 A e 20 A de proteção. 

Toda obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todas as suas 
instalações, equipamentos e aparelhos, deverão apresentar funcionamento perfeito. 

 
 
 10.0 ABERTURAS, CALHAS E COBERTURA. 
 As janelas serão metálicas reforçadas, do tipo basculante no mesmo desenho das existentes, 
a porta será de madeira semi oca. 

As águas da cobertura, serão coletadas por calhas metálicas e direcionadas aos coletores de 
águas pluviais. Já existentes. 

A cobertura da sala será executada com tesouras de madeira e a parte da área coberta com 
tesouras metálicas conforme projeto, ambas serão cobertas com telhas onduladas de 6,0mm de 
fibrocimento. 

Na Escola de Simões Lopes, entre o bloco da escola e da quadra coberta, será feita uma 
sobre cobertura em toda a sua extensão, com estrutura metálica de fixação e telhas metálicas, de 
forma que não obstruam as calhas existentes e garantam o isolamento da chuva nesta área. 
 

11.0 LIMPEZA 
 Toda obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todas as suas 
instalações, equipamentos e aparelhos, deverão apresentar funcionamento perfeito. 
 Todo entulho deverá ser removido do terreno. 
 Serão lavados convenientemente os pisos bem como os revestimentos, sanitários, vidros, 
ferragens, metais, etc. 
 
 
 12.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Todos os serviços e materiais utilizados na obra deverão estar em conformidade com as 
Normas da ABNT e Normas locais. 
 Na entrega da obra, será procedida cuidadosa verificação, por parte da Fiscalização, para 
testar as perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações dos 
equipamentos diversos, ferragens, instalações elétricas, etc. 
 

CORONEL FREITAS, 25 de novembro de 2021. 
 

                                                                  . 

Luis Carlos Oss 
Engenheiro Civil – PMCF 
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