
 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

 

 

REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE 

EXTENSÃO 

 

 

 

 

 



 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Obra para reformas gerais, conserto em telhado, cobertura da quadra da caixa 

de areia e pintura da escola, melhorando a estrutura existente e proporcionando 

melhor acesso aos usuários. É fundamental que todos os acabamentos sejam bem 

efetuados e com uso de material de qualidade.  

O canteiro de obras deve proporcionar facilidade no descarregamento de 

materiais e na retirada de entulhos, além de ser mantido permanentemente limpo. 

Devendo ter-se o devido cuidado com o restante da obra existente, de modo a não 

ocasionar qualquer dano. Deve-se evitar o desperdício de materiais e a perda do 

serviço. 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Limpeza com jato de alta pressão para posterior aplicação de pintura em 

paredes da edificação. 

 

2. ALVENARIA E PAREDES 

Demolição de mureta em alvenaria em canaleta de coleta de água pluvial.  

Execução de viga em concreto armado para canaleta de águas pluviais onde é 

encaixado grelha metálica de proteção, o acabamento com chapisco, emboço 

e reboco. Alvenaria para execução de mureta em divisa e muro de proteção. 

Construção de muro de pedra na calçada voltada para a Rua Carmo José Fehy 

para contenção de águas pluviais. 

Execução de correção na calçada próximo ao portão de acesso a edificação 

que está danificada. 

 

3. PISOS E ACESSIBILIDADE 

Instalação de piso tátil alerta emborrachado no início e final da escada de 

acesso aos demais pavimentos da edificação, seguindo as normas de 

acessibilidade. Também será instalado corrimãos novos na escada conforme 

exigido pela NBR 9050. 

 

4. REVESTIMENTOS 

Remoção e substituição de revestimento cerâmico na escada de acesso aos 

demais pavimentos e substituição de peças quebradas no banheiro da sala da 

direção. 



 

 

Lixamento e aplicação de verniz em piso de tacos de madeira na sala de aula e 

também no corredor do pavimento superior. 

Lixamento, aplicação de fundo preparador e pintura em paredes externas, 

salas de aula e refeitório. 

Pintura com tinta esmalte semibrilho em forros e abas de madeira da 

edificação. 

 

5. ESQUADRIAS 

Serão removidas e substituídas as portas danificadas nas salas de aula 

próximas ao refeitório, assim como a substituição da fechadura de uma das 

portas da sala de aula próxima ao acesso principal da escola. 

Substituição de vidro quebrado e ajuste na janela no refeitório. 

Lixamento e pintura em portões metálicos, portas das salas, e janelas para 

posterior aplicação de pintura esmalte semibrilho. 

 

6. COBERTURA 

Deverão ser feitas correções no telhado para solucionar problemas de 

infiltração, assim como ajuste na calha e substituição de beiral em madeira 

danificado. 

 

7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS 

Na sala da direção deverá ser instalada caixa de descarga, saboneteira e 

papeleira, além de ajustes na tubulação para que o banheiro possa ser 

utilizado. Deverá também ser realizado ajuste em tubulação da calha nos 

fundos da escola. 

 

8.  APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS 

Ao lado da porta da cozinha, dentro do refeitório deverá ser instalada bancada 

oval em Granito, instalada em duas alturas diferentes para apoio de louças e 

alimentos destinados aos alunos.  

 

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Remoção de ventiladores antigos em todas as salas de aula da edificação. 

Proteção de fiação exposta em ducha de higienização. 

 

 



 

 

10.       SERVIÇOS FINAIS 

a. Limpeza geral e permanente durante a obra, incluindo carga, 

transporte e bota-fora de entulhos; 

b. Limpeza geral final após conclusão de todos os serviços, deixando o 

ambiente próprio para o uso. 

 

11.        RECOMENDAÇÕES 

Possíveis dúvidas na execução deverão ser sanadas com o profissional 

responsável pela elaboração do projeto ou equipe técnica desta 

municipalidade. 

 

 

Maravilha, SC, 22 de Fevereiro de 2021. 
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