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RESUMO 
 
 

Este trabalho nada mais é que uma proposta de uma creche municipal na cidade de Taubaté – 
SP. Segundo dados do IBGE(2012),o número de pré-escolas em Taubaté, chega a um total de 
120 escolas, sendo 71 na rede pública, e 49 na rede privada. E o número de matrículas 
estipula-se em um total de 7.450 crianças, sendo 5.578 na rede pública, quatro vezes maior 
que a procura pela rede privada. Este trabalho visa em desenvolver um projeto para a 
realização de uma creche. Um espaço próprio para o crescimento e aprendizado de crianças 
de quatro meses até cinco anos. O objetivo desse projeto foi criar um conceito de creche que 
atendesse todas as normas necessárias. Um projeto todo envolvido em um espaço bastante 
lúdico. Com cores e formas, aproveitando todo o seu interior. A creche contém salas de 
atividades grandes, com o objetivo de ser um espaço colorido e aconchegante para a 
criançadas, com brinquedos diversos que mexam com a sua imaginação e a sua criatividade. 
Todos os ambiantes ao seu interior estão voltados para melhor atender as necessidades das 
crianças, e para a tranquilidade dos pais ou o do responsavel pela criança. O espaço externo é 
amplo com um Pátio coberto, espaço que vem a ser utilizado para atividades com as crianças 
em dias de chuva e e para a realização de eventos reunindo as crianças e seus responsaveis, 
como dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, natal e etc... Grande parte da área externa 
é composta por jardim, há pomar. Aos fundos da creche, encontra-se um árvores frutíferas que 
vedam a visão o viaduto que há atrás do terreno. Espaço destinado também para eventos na 
escola, como festas e datas comemorativas reunindo as crianças e a família.. A proposta deste 
projeto vem a ser, um projeto que atenda as necessidades das crianças em suas determinadas 
fases antes da chegada ao Ensino Fundamental. Visando um espaço amplo, aconchegante, 
onde permita que a criança além de brincar possa ter seus passos vigiados por professores 
sob a ausência dos pais. De acordo com os levantamentos das creches municipais segundo 
dados recolhidos da Secretaria da Educação de Taubaté, e a escolha foi feita devido à falta de 
creche que atenda os bairros entorno. Depois de mapeados, foi se analisado uma possível 
área que pudesse atender a demanda de crianças que passariam a frequenta-la. Com isso foi 
escolhido a área no bosque Flamboyant.  


