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PLANO DIRETOR 
  O terreno situa-se em Zona Comercial e de Serviços Secundária e faz divisa com outro 
zoneamento: Zona Comercial e de Serviços Principal. Isto permite que o terreno tenha as 
condições de Uso e Ocupação de ZCP, que é menos restritiva.  

  A Zona Comercial Principal (ZCP) destina-se ao uso comercial não atacadista e de 
prestação de serviços, complementado pelo uso residencial, indústrias de até pequeno 
porte, podendo receber intervenções e projetos de renovação, qualificação ou 
reestruturação urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ESTUDO DO TERRENO 
   
Consta nas informações cadastrais da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul que a 
edificação existente no terreno em estudo tem área construída de 5.599,56m2. O prédio 
foi construído entre os anos de 1949 e 1953 e não está no inventário da Fundação 
Catarinense de Cultura (FCC).  
 
A situação de insolação no terreno em questão pode ser definida como uma 
potencialidade: a localização do sítio, numa esquina, facilita a incidência solar em 
todos os horários do dia.  A fachada nordeste – uma das melhores com relação à 
insolação – está voltada para os fundos do terreno, onde está o Rio Itapocú. 
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ESCOLA TÉCNICA JARAGUÁ DO SUL 
A Escola Técnica Jaraguá do Sul é uma proposta de parceria público-privada. Esse 
tipo de iniciativa deve incluir, então, equipamentos de uso público. Pensando 
nisso, adicionou-se ao programa uma biblioteca e um auditório que atenderiam, 
ao mesmo tempo, a escola e a cidade. Localizados junto à entrada do edifício, eles 
ocupam posição central no projeto.  

Além desses dois equipamentos, foi desenvolvida a ideia de beira de rio como 
parque, com o objetivo de proporcionar espaços de convívio, passeio e 
contemplação em uma área antes fechada e sem uso. 

 

A PRÁTICA DE ESPORTES 
Desde o início dos estudos, a prática esportiva esteve incluída no programa de 
necessidades, haja vista que uma escola deve proporcionar também momentos de 
divertimento e descontração aos seus alunos.  

Porém, o cenário ideal seria que uma escola com 500 alunos contemplasse uma área 
esportiva com proporções maiores do que a capacidade do terreno em questão, que 
poderia abrigar, no máximo, uma quadra poliesportiva dentro dos padrões 
estabelecidos pela norma. Por tal motivo, a solução encontrada foi excluir a quadra 
poliesportiva do programa e propor um convênio com clubes e ginásio de esportes da 
região, todos localizados a menos de dois quilômetros de distância da Escola Técnica 
Jaraguá do Sul. 

   
  COLABORADORES 
 

 12 Professores no período diurno 

 10 Professores no período noturno 

 2 recepcionistas 

 2 funcionários secretaria 

 1 coordenador 

 1 diretor 

 1 psicólogo 

 1 enfermeiro 

 4 faxineiros 

 2 funcionários cozinha 

USUÁRIO 
 

O principal usuário do centro de ensino 
técnico é o aluno. Definiu-se que os 
alunos são jovens com idade entre 15 e 
18 anos.  

O projeto também é elaborado para 
proporcionar conforto e convívio de 
professores, pais e funcionários. 

A comunidade tem papel central no 
projeto pois há espaços planejados 
para uso público. 
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OS EQUIPAMENTOS URBANOS NO ENTORNO DA ESCOLA TÉCNICA JARAGUÁ DO SUL 
 

  

CURSOS 
 Diurno: total 260 alunos  

 Noturno: total 240 alunos 

¨  
  

AMBIENTES 
  

IMAGEM AÉREA DO ENTORNO DA ESCOLA TÉCNICA JARAGUÁ DO SUL. FONTE: GOOGLE EARTH. 
  

RELAÇÃO COM A BICICLETA 
Um percurso feito de bicicleta é agradável quando 
a distância percorrida é de até 5km. 

A figura ao lado mostra a abrangência de um raio 
de aproximadamente 5km a partir da Escola 
Técnica Jaraguá do Sul. 

Segundo dados fornecidos pelo Centro de 
Treinamento Weg, mais de 50% dos alunos utilizam 
a bicicleta como principal meio de transporte.  

 
  


