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DESCRIÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO 

 

No DEPENDÊNCIAS METRAGEM (m2) 
EQUIPAMENTOS E 

MOBILIÁRIOS 

01 Secretária  16,41 m2 

 03 Gabinetes com 
teclado, mouse  

 03 Estabilizador 

 03 mesas melam. 0,86 
0,60 c/ sup. Teclado, 
pés de ferro 

 03 cadeiras base em aço 
pintado e acento e 
encosto almofadados 

 03 cadeiras rotatória 
com base em aço 
pintado e acento e 
encosto almofadados 

 1 Rack 

 01 switch 

 01 aparelho de telefone 

 01 quadro de avisos 

 01 Ar-condicionado 

 01 balcão de madeira 
com 15 gavetas 

 02 Prateleiras – 1 para 
arquivo morto 

 15 Pastas de Arquivos 

 01 Monitor LG 

 02 Monitores Samsung 

02 Diretoria Geral  7,77 m² 

 01 mesa com 02 gavetas 

 01 cadeira base em aço 
pintado e acento e 
encosto almofadados 

 04 Cadeiras Acolchoada 

 01 Ar Condicionado  

 01 Monitor Samsung 

 01 Gabinete com kit 
teclado e mouse 

 01 Prateleira de 41 cm 

 01 Prateleira de 70 cm 

 01 Prateleira de 16 cm 

 01 Telefone sem Fio 

03 Sala dos Professores 54,74 m2 

 01 mesa grande de 
madeira  

 1 cadeiras base de aço 
pintado e acento 
almofadado 

 04 bancos 03 lugares 
em tecido tipo sofá 
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 01 geladeira 

 01 mesa de professor 

 03 ventiladores lateral 
de parede, oscilante 
0,65 de diâmetro  

 01 bebedouro elétrico 

 02 mesas de madeira 

 08 cadeiras base em aço 
pintado e acento e 
encosto almofadados 

 10 sofás individual 

 05 escaninhos em aço 

 01 escaninhos para 
diário em aço 

 03 quadros para avisos 

 01 púlpito 

 15 cadeiras em aço com 
acento de plástico 

 1 ar condicionado 

04 Sanitário Feminino 3,93 m² 

 01 pia em granito com 2 
cubas 

 01 sanitário 
 

05 Sanitário Masculino 3,93 m² 
 01 pia em granito com 2 

cubas 

 01 sanitário 

06 
Sala de Informática/Laboratório de 

Hardware e Redes 
67,91 m² 

 18 computadores com 
processador Celeron 
2,13GHz, HD 40GB, 256 
de memória RAM e 
monitor CRT 15”, 
estabilizador, teclado e 
mouse. 

 2 computadores com 
processador Celeron LE 
1.200, HD 160GB, 1G 
memória RAM e 
monitor CRT 15”, 
estabilizador,  teclado e 
mouse. 

 20 mesas em 
melaminico com 
suporte para teclado 

 20 cadeiras plástica 
branca 

 02 ares condicionados 
de 18.000 btus 

 01 mesa do professor 

 06 mesa escolar adulto 
fórmica, com estrutura 
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em aço pintado em 
epóxi, com tampo em 
compensado revestido 
em fórmica med 0,6 x 
0,4x 0,75m 

 1 quadro digital 

07 Biblioteca 69,51 m² 

 02 Balcão com 05 baias 

 08 Mesas com 
acabamento em fórmica 

 14 estantes com 
prateleiras em 
madeira 

 06 estantes em aço 06 
prateleiras 

 02 armários em aço 
com 2 portas 

 01 Impressora 
Samsung multixpress 

 01 Impressora fiscal 
urmet 

 06 Estantes 

 01 Bancada  

 05 monitores 

 06 gabinetes com kit 
de mouse e teclado 

 01  Roteador 

 Livros separados por 
plateleiras.  

 04 computadores com 
teclado e mouse para 
pesquisa e estudo dos 
alunos. 

 1 computador com 
teclado e mouse para 
a bibliotecária 

08 Gabinete do Bibliotecário  5,60 m² 

 01 Armário de Arquivos 
com 04 Gavetas 

 01 Armário de madeira 
com 2 portas  

 01 Mesa de escritório 
com Suporte para 
teclado 

 01 Monitor LG 

 01 Gabinete com 
teclado e mouse 

 01 Caixa de som 
Multimídia  

 01 Estabilizador  

 02 Cadeiras 
Acolchoadas 
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 01 Roteador Unifi   

09 Sala de Estudo 5,47 m² 

 01 Mesa redonda de 
plástico 

 03 Cadeiras 
Acolchoadas 

 01 Suporte para 
Microfone 

 01 Caixa de Som com 
Pedestal 

10 Cozinha 29,64 m² 

 01 geladeira 

 01 micro system 

 01 ventilador 40 cm 

 02 cadeiras plásticas 
branca 

 01 ventilador de teto 

 01 fogão industrial de 
6 bocas 

 01 freezer horizontal 

11 Depósito 25,30 m² 

 01 freezer horizontal 

 03 prateleiras 
embutidas de 
concreto 

12 Área de Serviço 15,69 m² 

 01 fogão industrial de 
4 bocas 

 02 cadeiras plásticas 
branca 

 02 mesa escolar 
adulto fórmica, com 
estrutura em aço 
pintado em epóxi, com 
tampo em 
compensado revestido 
em fórmica med 0,6 x 
0,4x 0,75m 

 

13 Refeitório 148,42 m²  05 mesas  em madeira 

 10 bancos em madeira 

14 Despensa 8,10 m²  01 armário em fórmica  

15 Arena 113,96 m² -  

16 Cantina 12,87 m² 

 01 armário em aço 
com 2 portas 

 03 cadeiras plásticas 
branca 

 01 cadeira escolar 
adulto fórmica  

 01 freezer 

 01 mesa em fórmica  

17 Despensa 13,13 m²  03 prateleiras 
embutidas de 
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concreto 

18 Sala de Aula 13 63,72 m² 

 31 cadeiras escolar 
adulto fórmica  

 31 mesas escolar 
adulto fórmica, com 
estrutura em aço 
pintado em epóxi, com 
tampo em 
compensado revestido 
em fórmica med 0,6 x 
0,4x 0,75m 

 01 mesa do professor 
em fórmica 

 01 armários em aço 
com 2 portas 

 02 ventilador lateral 
de parede 

 Quadro de Aviso 

 Quadro de Professor 
  

19 Sala de Aula 12 63,72 m² 

 35 cadeiras escolar 
adulto fórmica  

 34 mesas escolar 
adulto fórmica, com 
estrutura em aço 
pintado em epóxi, com 
tampo em 
compensado revestido 
em fórmica med 0,6 x 
0,4x 0,75m 

 01 mesa do professor 
em fórmica 

 02 cadeira plástica 
branca 

 02 armários em aço 
com 2 portas 

 02 ventiladores lateral 
de parede 

 01 Quadro de Aviso  

 01 Quadro de 
Professor 

20 Pátio Coberto 619,76 m²  04 bancos em madeira 

21 
 

Sanitário Masculino 
26,82 m² 

 01 pia em granito com 
4 cubas 

 06 vasos sanitários 

22 Almoxarifado 26,82 m² 

 04 estantes com 
prateleiras em 
madeira 

 04 estantes em aço 06 
prateleiras 
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 05 mesas escolar 
adulto fórmica, com 
estrutura em aço 
pintado em epóxi, com 
tampo em 
compensado revestido 
em fórmica med 0,6 x 
0,4x 0,75m 

 01 armário em aço 
com 2 portas 

23 Sanitário Feminino 26,82 m² 
 01 pia em granito com 

4 cubas 

 06 vasos sanitários 

24 Sala de Vídeo 26,82 m² 

 01 mesa escolar 
adulto fórmica, com 
estrutura em aço 
pintado em epóxi, com 
tampo em 
compensado revestido 
em fórmica med 0,6 x 
0,4x 0,75m 

 28 cadeira plástica 
branca 

 01 TV 29” 

 01 aparelhos de DVD 

 02 ventilador de teto 

 04 Cadeiras 
acolchoadas pequenas 
de cor verde 

 02 Cadeiras 
acolchoadas grandes 
de cor verde 

 01 Extensão elétrica 
com 03 bocais de 
tomada 

 01 Lixeira 

25 Sala de Aula 14 54,76 m² 

 30 cadeiras escolar 
adulto fórmica  

 29 mesas escolar 
adulto fórmica, com 
estrutura em aço 
pintado em epóxi, com 
tampo em 
compensado revestido 
em fórmica med 0,6 x 
0,4x 0,75m 

 01 mesa do professor 
em fórmica 

 02 armários em aço 
com 2 portas 

 02 ventilador lateral 
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de parede  

 01 Quadro de Aviso 

 01 Quadro de 
Professor 

26 Sala de Recurso 26,82 m² 

 07 cadeiras base em 
aço pintado e acento e 
encosto almofadados 

 1 mesa redonda 

  1 Estante em aço 06 
prateleiras 

 04 mesas escolar 
adulto fórmica, com 
estrutura em aço 
pintado em epóxi, com 
tampo em 
compensado revestido 
em fórmica med 0,6 x 
0,4x 0,75m 

 02 computadores 

 01 impressora 

 01 máquina de Braille 

 01 armário pequeno 
em aço 

 02 mesas em 
melaminico com 
suporte para teclado 

 01 TV 29” 

 01 scanner de mesa 

 01 ventilador 

 01 quadro branco 

27 Sala de Aula 01 58,43 m² 

 35 cadeiras escolar 
adulto fórmica  

 34 mesas escolar 
adulto fórmica, com 
estrutura em aço 
pintado em epóxi, com 
tampo em 
compensado revestido 
em fórmica med 0,6 x 
0,4x 0,75m 

 01 mesa do professor 
em fórmica 

 02 armários em aço 
com 2 portas 

 01 ventilador  

28 Sala de Aula 02 58,43 m² 

 36 cadeiras escolar 
adulto fórmica  

 35 mesas escolar 
adulto fórmica, com 
estrutura em aço 
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pintado em epóxi, com 
tampo em 
compensado revestido 
em fórmica med 0,6 x 
0,4x 0,75m 

 01 mesa do professor 
em fórmica 

 02 armários em aço 
com 2 portas 

 02 ventilador  

 01 Quadro de Aviso 

 01 Quadro de 
Professor 

29 Sala de Coordenação Recepção  9,01 m² 

 01 Monitor 

 01 Gabinete com kit 
Teclado e mouse 

 01 Estabilizador 

 01 Lixeira  

 01 mesa de escritório 
com 02 gavetas 

 04 Cadeiras 
Acolchoadas 

 01 Cadeira acolchoada 
rotativa 

30 Sala Coordenador ADM (Administração) 5,30 m² 

 01 Armário de ferro 
com quatro gavetas 

 01 Mesa de escritório 
com 02 gavetas 

 01 Telefone 

 01 Gabinete com kit 
teclado e mouse 

 01 Monitor Samsung 

 01 Estabilizador 

 01 Cadeira Giratória 
Acolchoada 

 01 Cadeira Acolchoada 

 01 Lixeira 

31 Sala professor tempo integral e parcial                6,22 m² 

 01 Mesa Redonda 

 01 Lixeira 

 01 Geladeira 

 04 Cadeiras 
Acolchoadas 

32 
 

Sala Ouvidoria 
4,87 m² 

 01 Armário de ferro 
com quatro gavetas 

 01 Ar Condicionado 

 01 Mesa de Escritório 

 01 Monitor Samsung 

 01 Gabinete com kit 
teclado e mouse 

 01 Cadeira Acolchoada 
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 01 Cadeira Rotativa 
Acolchoada 

33 Sala Coordenação Pedagogia  6,22 m² 

 01 Armário de 
madeira com 02 
portas 

 01 Armário de 
madeira com bancada 
e duas portas  

 01 Mesa de Escritório 
com 02 Gavetas 

 01 Monitor Samsung 

 01 Gabinete com kit 
teclado e mouse 

 02 Cadeira Acolchoada 

 01 Cadeira Rotativa 
Acolchoada 

 01 Lixeira 

 01 Telefone 

 01 Impressora  

 01 Suporte de madeira 
para Gabinete 

 01 Mini Prateleira 

34 
Sala Coordenador de ADS 

(Analise e Desenvolvimento de Sistemas) 
5,28 m² 

 01 Suporte para 
Gabinete 

 01 Mesa de Escritório 
com 03 Gavetas 

 01 Monitor LG 

 01 Gabinete com kit 
teclado e mouse 

 01 Cadeira Acolchoada 

 01 Cadeira Rotativa 
Acolchoada 

35 Sala de Aula 03 58,60 m² 

 32 cadeiras escolar 
adulto fórmica  

 34 mesas escolar 
adulto fórmica, com 
estrutura em aço 
pintado em epóxi, com 
tampo em 
compensado revestido 
em fórmica med 0,6 x 
0,4x 0,75m 

 01 mesa do professor 
em fórmica 

 02 armário 

 02 ventilador 

 01 Quadro de Aviso 

 01 Quadro de 
Professor 
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36 Sala de Aula 04 58,06 m² 

 27 cadeiras escolar 
adulto fórmica  

 28 mesas escolar 
adulto fórmica, com 
estrutura em aço 
pintado em epóxi, com 
tampo em 
compensado revestido 
em fórmica med 0,6 x 
0,4x 0,75m 

 01 mesa do professor 
em fórmica 

 02 armários em aço 
com 2 portas 

 01 ventilador  

 01 Quadro de 
Professor 

37 Sala de Aula 05 58,06 m² 

 27 cadeiras escolar 
adulto fórmica  

 27 mesas escolar 
adulto fórmica, com 
estrutura em aço 
pintado em epóxi, com 
tampo em 
compensado revestido 
em fórmica med 0,6 x 
0,4x 0,75m 

 01 mesa do professor 
em fórmica 

 02 armário em aço 
com 2 portas 

 01 ventilador  

 01 Quadro de Aviso 

 01 Quadro de 
Professor 

38 Sala de Aula 06 58,06 m² 

 43 cadeiras escolar 
adulto fórmica  

 42 mesas escolar 
adulto fórmica, com 
estrutura em aço 
pintado em epóxi, com 
tampo em 
compensado revestido 
em fórmica med 0,6 x 
0,4x 0,75m 

 01 mesa do professor 
em fórmica 

 01 ventilador  

39 Sala de Aula 07 58,06 m² 
 40 cadeiras escolar 

adulto fórmica  

 39 mesas escolar 
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adulto fórmica, com 
estrutura em aço 
pintado em epóxi, com 
tampo em 
compensado revestido 
em fórmica med 0,6 x 
0,4x 0,75m 

 01 mesa do professor 
em fórmica 

 01 armários em aço 
com 2 portas 

 02 ventilador  

40 Sala de Aula 08 87,88 m² 

 40 cadeiras escolar 
adulto fórmica  

 39 mesas escolar 
adulto fórmica, com 
estrutura em aço 
pintado em epóxi, com 
tampo em 
compensado revestido 
em fórmica med 0,6 x 
0,4x 0,75m 

 01 mesa do professor 
em fórmica 

 02 armários em aço 
com 2 portas 

 02 ventilador 

 01 Quadro de Aviso 

 01 Quadro de 
Professor  

41 Sala de Aula 09 56,37 m² 

 40 cadeiras escolar 
adulto fórmica  

 39 mesas escolar 
adulto fórmica, com 
estrutura em aço 
pintado em epóxi, com 
tampo em 
compensado revestido 
em fórmica med 0,6 x 
0,4x 0,75m 

 01 mesa do professor 
em fórmica 

 01 armário em aço 
com 2 portas 

 02 ventilador  

42 Sala de Aula 10 56,37 m² 

 39 cadeiras escolar 
adulto fórmica  

 39 mesas escolar 
adulto fórmica, com 
estrutura em aço 
pintado em epóxi, com 
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tampo em 
compensado revestido 
em fórmica med 0,6 x 
0,4x 0,75m 

 01 mesa do professor 
em fórmica 

 01 cadeira plástica 
branca 

 01 armário em aço 
com 2 portas 

 02 ventilador 

43 Sala de Aula 11 88,24 m² 

 29 cadeiras escolar 
adulto fórmica  

 28 mesas escolar 
adulto fórmica, com 
estrutura em aço 
pintado em epóxi, com 
tampo em 
compensado revestido 
em fórmica med 0,6 x 
0,4x 0,75m 

 01 mesa do professor 
em fórmica 

 02 ventilador 

 01 Armário em aço 
com 02 portas 

 01 Quadro de Aviso 

 01 Quadro de 
Professor 

45 Circulação 160,69 m² 

 01 mesa do professor 
em fórmica 

 01 cadeira plástica 
branca 

 01 cadeira base em 
aço pintado e acento e 
encosto almofadados 

 01 armário em aço 
com 2 portas 

46 Laboratório de Informática 54,69 m² 

 20 Gabinetes Lenovo 
com kit de teclado e 
mouse 

 20 Monitores AOC 

 20 Estabilizadores 

 09 Bancadas de 
madeira com dois 
lugares 

 29 cadeiras 
Acolchoadas 

 02 Ar-Condicionado 

 01 Quadro de Aviso 
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 01 Quadro de 
Professor 

 01 Switch 

47 Núcleo Institucional 15,00 m² 

 01 Acento com 03 
Lugares tipo Sofá 

 05 Cadeiras 
Acolchoadas 

 02 Mesas de Madeira 

 02 Gabinete com kit 
de teclado e mouse 

 01 Monitor LG 

 01 Móvel com 06 
gavetas grandes e 04 
pequenas com suporte 
para TV e uma 
prateleira 

 01 Ar-Condicionado  

 01 Mesa Pequena 

48 Laboratório saúde  54,81 m² 

 01 Maca de Ferro 
pintada de cor branca 
com rodas 

 01 Cama de Ferro 
pintada de branco   

 01 Escada com 02 
degraus 

 02 Lixeiras grandes 

 01 Pia com 03 gavetas 
e 02 portas 

 01 Cadeira de rodas  

 01 Cadeira de rodas 
para banho 

 01 Suporte para braço  

 01 Quadro de aviso 

 01 Berço de ferro 
´pintado de branco 

 02 Ar Condicionado 

 01 Suporte para Soro 

 01 Bancada com 03 
Divisórias com  cada 
divisória contendo 03 
Gavetas pequenas e 
01 grande 

 01 balança para adulto 

 01 Balança para Bebe 

  01 Esqueleto para 
estudo 

 03 Lixeiras pequenas 

 03 prateleiras  

 01 Bebe de borracha 
para estudo  
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 01 Régua de madeira   

 01 Armário com 
equipamentos e 
medicamentos para 
estudo 

 04 Cadeiras de 
madeira  

 01 Mini Baú de cor 
verde com 
acabamento de 
alumínio 

 02 Representação de 
braços para estudo 

 01 Representação do 
corpo humano com 
base de madeira  para 
estudo   

 01 Representação de 
um ser humano em 
tamanho real feito de 
borracha  

 01 Mini bancada com 
base de ferro pintada 
de branco com 04 
rodinhas de plástico 

 01 Suporte para 
lâmpada com base de 
ferro de com branca 
com 03 rodinha de 
plástico 

 01 Lixeira de pano 
com base de ferro 
com 03 Rodinhas de 
plástico 

 01 Mesa de 
Equipamentos para 
cirurgia com base de 
ferro de cor branca e 
com 04 rodinhas de 
plástico 

49 Auditório  106.05 m² 

 96 Cadeiras 
acolchoadas com 
suporte para material  

 02 Ar Condicionado 

 02 Ventiladores 

50 Financeiro  10,91 m² 

 03 Mesas de Escritório 
com 02 gavetas  

 03 Cadeiras 
Acolchoada com 
rodinhas 

 02 Monitores  
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 02 Gabinetes com kit 
de teclado e mouse 

 01 Suporte para 
Gabinete  

 01 Caixa de som 
Multimídia 

 02 Prateleiras 

 01 Armário de arquivo 
com 04 gavetas  

 02 Armários 

 01 Cofre  

 02 Estabilizador  

 01 Nobreak 

 01 Telefone    

 01 Impressora HP 

 01 Cadeira Acolchoada 

51 Recepção Financeiro  7,52 m² 

 01 Mesa de escritório 
pequena com 02 
gavetas 

 01 Balcão com 09 
gavetas 

 01 Ar Condicionado 

 01 Telefone  

 01 Suíte 

 01 Monitor Samsung 

 02 Nobreak 

 01 Teclado e 01 mouse 

  01 Gabinete Servidor  

 01 Gabinete  

52 Corredor (Entrada Instituição) 48,36 m²  4 lâmpadas 

 1 quadro de avisos 

53 Entrada das catracas 23.23 m²  3 catracas 

 1 quadro de avisos 

 

 

 


