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O projeto Abrigo Institucional, em 
Anápolis, é um edifício que recebe e 
acomoda crianças e adolescentes de 0 
a 18 anos, em situação de abandono ou 
em decisão judicial.

Atualmente, os abrigos existentes em 
Anápolis não atendem a demanda, se 
encontram superlotados com infraestru-
tura inadequada. Situação que afeta os 
objetivos de ressocialização dessas 
crianças. 

Diante disto, a intenção do Abrigo 
Institucional é suprir essas carências, 
além de atender as normas do Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente visando garantir seus 
direitos.

O projeto irá atender as normas de 
Conselho Nacional dos direitos da 
Criança e do Adolescente( CONANDA)

Abrigo Amparo
Espaço de acolhimento de 

Crianças e Adolescentes em Anápolis

O programa foi pensado na integração da sociedade com o abrigo, como o entorno da área está em processo 

de ocupação, foi pensado em um espaço público pois o entorno não possui nenhuma área verde, como a área 

escolhida está em um terreno que tem uma declividade de três metros, para a implantação do edifício se deu 

através da circulação dos pedestres que acontecerá no projeto, onde será trabalhado no terreno a integração do 

interno e externo. Para isso será aproveitado diferentes níveis acompanhando o desnível do terreno, possibilitando 

o acesso direto a quase todas as curvas de níveis. 

Com a implantação do edifício denida, a ideia da forma era criar espaços que se comunicasse e ao mesmo 

tempo mantendo privacidade com o público, sendo assim valorizando o espaço entre o público e privado.

Com a criação de um único bloco que gera um grande vão no térreo onde será localizado a praça de 

convivência, convidando assim o usuário a inteirar-se com a parte externo do edifício.

Como o edifício é suspenso, o acesso de pedestre se dá de forma direta, tanto pela rua San Mario e a rua Doná 

Rosaria D´Abadia Pina. O acesso de veículos usados para os funcionários e visitantes se dá pela rua Doná Rosaria, 

onde possui 16 vagas de estacionamento

O acesso para o abrigo se dá através da rampa em baixo do edifício ou pela entrada principal, dando assim 

privacidade para o abrigo.
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Rua San Mario

Av Rosa
ura Abadia d Pina

Planta de 
       implantação

Sendo assim, a intenção desse projeto é propor um 
abrigo que atenda crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, 
tanto o sexo feminino quanto o sexo masculino, assim como 
crianças e adolescentes com deciência, garantido que 
elas recebam o atendimento adequado.

O número máximo de usuários que o abrigo irá atender é 
de 20 crianças e adolescentes de acordo com o livro 
Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para 
Crianças e Adolescentes(2009).

Administração:  70,65m²

Sala Coordenação

Sala de Psicologia

Sala Equipe Tecnica

Sala de Assistente Social

Sala de Reunião

Recepção
Lavabo
Sala de Doação

12,75m

2,25
2,95

11,15m

10,60m

7,40m

11,70m

11,85m

Cozinha

Despensa
Camara Fria
Área de serviço

20,00m

3,15
2,45m

10,65m

Vestiário
Saída de resíduos
Lavagem de pratos

2,90
2,45m

4,25m

Lavagem de mamadeira
Área de esterilização

Área preparo e envase da fórmula

3,95m
4,00m

6,85m

Estoque e distribuição
Armazenamento

Prescrição Administrativa

5,35m
4,70m

4,70m

Serviço:75,40m²

55,35m

Sala de Estar

Minibiblioteca

Brinquedoteca

Refeitório

22,05m

67,65m

22,00m

Social: 167,05m²

Quarto 01

Quarto 03

Quarto 04

Quarto 05

Banheiro 01 à 03 
Banheiro PNE 04 e 05  
Banheiro Berçario

32,50m

29,65m

24,00m

25,00m

4,32m

5,25m

5,25m

Íntimo: 188,85m²

Quarto 0225,00m

Quarto 0624,00m

Planta baixa
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