
Proposta: Mudar telhas de brasilit e 
colocar telhas de cerâmica e  deixar os 
telhados na mesma altura. Mudar te-
lhado do quiosque também, colocan-
do telhas de cerâmica, para uma me-
lhor aparência ao local. 

Proposta: Transferir a ocina para este 
local ao lado da nova cozinha (onde 
era a sala da treinamento).

Proposta: Transferir a cozinha para este 
local, e com a retirada dos banheiros 
ao lado, é possível aumentar e criar um 
depósito para guardar os materiais da 
cozinha.

Proposta: Não há necessidade de tan-
tos banheiros espalhados. O objetivo 
do projeto é centralizar os banheiros 
mantando eles em um único local e 
aumentar o número de vasos sanitá-
rios femininos e masculinos, retirando 
a ocina e transferindo ela ao lado da a ocina e transferindo ela ao lado da 
nova cozinha (onde era a sala de 
treinamento).

Proposta: Retirar os vestiários, pois ser-
vem apenas de depósito para lixo, im-
pedindo que este local tenha um uso 
adequado. Portanto, a proposta é 
transferir os depósitos que estavam ao
lado do salão de botão para este local.

Proposta: Os jardins estão 
mal posicionados e mal
planejados. Retirar os jardins
atuais, e planejar outro
projeto de paisagismo para 
o local. 

Proposta: Retirar os depósi-
tos deste local e transferí-los
para os vestiários. O motivo 
é para aumentar a área do 
salão de botão, e aumentar 
o local da nova sala de trei-
namento (onde era a cozin-namento (onde era a cozin-
ha), e assim proporcionan-
do maior conforto para as 
pessoas.
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Proposta: Transferência da 
cozinha para o local onde 
situa-se a sala de treinamen-
to. Transformar esta nova 
área em uma nova sala de 
treinamento, com novos 
materiais e computadores, materiais e computadores, 
para a realização de cursos 
diversos, como aulas de 
informática.

Planta Quiosque VMZ
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VILA MARIA ZÉLIA - BELÉM - SÃO PAULO - SP

Legenda Planta:
1 - Quiosque
2 - Sala de Botão
3 - Depósitos
4 - Cozinha
5 - Vestiários
6 - Ocina
7 - W.C.7 - W.C.
8 - W.C. Masculino
9 - W.C. Feminino
10 - Lavanderia
11 - Sala de Treinamento
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Legenda Fotos:
F.1: Fundos do Quiosque.
(cozinha, banheiros, salão de
 botão, depósitos e vestiários.
F.2: Fundos do Quiosque.
F.3: Jardins.
F.4: Lateral do Quiosque (lavanderia,F.4: Lateral do Quiosque (lavanderia,
ocina, depósito, banheiros, sala de 
treinamento).
F.5: Quiosque (churrasqueira).


