
PROPOSTA DO PROJETO
Considerando-se que o envelhecimento da população é uma

realidade constatada em nosso país, sabe-se que nesta idade surgem
várias limitações, fazendo com que os idosos se sintam, de certo modo,

descartados da sociedade e do mercado de trabalho.
 Propôs-se para a cidade de Formiga um Centro de convivência do

tipo Centro Dia, um local preparado para receber os idosos durante o
dia, onde eles poderão mostrar suas habilidades, se divertirem e
conviverem com pessoas da mesma faixa etária, oferecendo-lhes
atividades que garantirão melhorias em sua qualidade de vida, e ao
término do dia, retornarem para o seus convívios familiares.
Esta é uma forma de não institucionalizar, nem isolar o idoso, visto
que é preciso valorizar o contato e o carinho assistido pela família e ao
mesmo tempo manter a convivência com pessoas da mesma faixa etária

para a socialização.

ÁREA DO PROJETO
O município de Formiga está situado no

Centro-Oeste de Minas Gerais, com uma área
de 1.502,443 Km² e possuí 68.040

habitantes.
Aproximadamente 15% da população da cidade,
são da terceira idade e o município conta com
apenas um asilo: O Lar São Francisco de Assis.

O terreno está em uma
área de grande relevância.

Devido a proximidade
com o centro,

a fácil localização e a
presença de pontos referenciais

próximos.
Devido a isso foi escolhido.
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TERRENO DO PROJETO

Sol nascente para fachada da
Rua Ana Parreira Barbosa.

Sol poente para a fachada da
Rua Dr. Teixeira Soares.

Vento dominante: Sudeste - Noroeste

FACHADAS DO TERRENO

Possui
área de
4.465m² e
desnível
de cinco
metros.

A área escolhida para projeto está localizada no Bairro Jardim América.

Para esta área foram
desconsideradas algumas
edificações.

Possui dois acessos sendo
pela

Rua Dr. Teixeira Soares
e pela

Rua Ana Parreira
Barbosa.
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CONCEITO
"FELICIDADE não é questão de intensidade, mas de equilíbrio,

ordem, ritmo e harmonia". Thomas Merton
Ou seja para que a felicidade aconteça, para que tudo dê certo tem

que haver um equilíbrio, seja ele entre esforços, entre sentimentos, entre
situações ou outros.

Como a ênfase do Centro Dia Espaço Vida é promover melhorias na
qualidade de vida dos idosos, esse conceito de equilíbrio foi escolhido,
para que neste local as pessoas se sintam acolhidas, confortáveis,
saudáveis, ativas, felizes, enfim equilibradas, e tudo isso através da
arquitetura, utilizando elementos que remetem a este equilíbrio, ao bem
estar, como cores claras, áreas verdes, espelho d'água, linhas retas e outros.

PARTIDO ARQUITETÔNICO
A partir do tema do projeto, qualidade de vida para

terceira idade e o conceito de equilíbrio, foi pensado
em um partido arquitetônico que tivesse total
interação os mesmos, e então que se escolheu uma

palavra que uniu-se a eles: Longevidade.
A longevidade, do latim longaevus 'que vive muito

tempo'.
Devido a estes aspectos mencionados o partido
arquitetônico foi inspirado nas retas, que são linhas

infinitas, do símbolo da longevidade.

PROGRAMA DE NECESSIDADES E
FLUXOGRAMA

ENTRADA PRINCIPAL CENTRO DIA ESPAÇO VIDA

Programa de
necessidades
para atender
50 idosos e
20 funcionários.


