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Resumo: A Fundação Casa dos Sonhos trata-se de uma instituição sociocultural, sem fins
lucrativos, localizada na cidade de Gravataí. Atende hoje mais de 76 crianças e adolescentes entre 5
e 15 anos em situação de vulnerabilidade sócio, cultural e econômica. Observa-se que a Instituição
no que tange a área de Arquitetura de manutenção predial previstas pela NBR 15575- Norma de
Desempenho carece de reformas e de conhecimento técnico, sendo assim pretende-se realizar um
estudo de caso e, além disso, ajudar no levantamento de necessidades, memorial descritivo e
orçamentos de mão de obra. O projeto tem como objetivo propor sugestões de melhorias
emergenciais para auxiliar na captação de recursos para execução das mesmas. Além disso, fazer
com que as estruturas físicas existentes possam melhorar suas condições de uso considerando as
necessidades dos usuários e atraindo ainda mais a comunidade para o projeto. Outro objetivo é de
adequação dos acessos e espaços à NBR 9050 – Norma de acessibilidade. Até o momento
foram realizadas sete visitas e cinco reuniões In Loco para levantamento de necessidades e foi
apresentado sugestões

de

melhorias. Em

todas as

visitas

foram

usadas

Trenas

Laser

e convencional, prancheta para croquis e máquina fotográfica para registro. Ao longo deste período
foi possível propor uma reforma nos banheiros, pois se constatou um grande vazamento, além disso,
foi proposta uma melhoria nos muros de divisa (Projeto Civil) para conter o escoamento da água da
Chuva que é um dos problemas verificados. Foi realizado um memorial descritivo e apresentado
orçamentos para construção de dois banheiros com acessibilidade no pavilhão 5 no valor de
18.255,00, além de orçamento de mão de obra para o fechamento lateral deste no valor de
17.500,00. Realizou-se levantamento e memorial descritivo para orçamento do fechamento
lateral da quadra Poli Esportiva no valor de 16.000,00 reforma esta, recentemente realizada. Os
projetos de adequação à NBR 9050 estão em andamento no que tange a pavimentação, larguras de
portas e acessos locais, além do projeto de um banheiro acessível para PNE.
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