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    onsiderando os locais para lazer de crianças em Formiga/MG, o tema deste trabalho

constituiu na proposta de requalificação de uma fazenda próxima à cidade, surgindo a partir da

necessidade de um local com melhor estrutura. A requalificação de um ambiente consiste na

mudança de função deste. O trabalho visou desenvolver um ambiente com atividades de recreação

rurais e educacionais, sendo este um meio de levar às crianças um aprendizado divertido e

integrado com a natureza, sem equipamentos com tecnologia avançada, visto que "roubam" das

crianças a verdadeira infância em meio as coisas mais simples que a natureza oferece. O

complexo pretende atender crianças de Formiga e região.
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Objeto de estudo

"Fazenda Encosta da Ponte Alta", ou a
antiga "Fazenda do Campo" é o objeto de
estudo do trabalho. Possui uma casa sede e
algumas edificações de apoio, que
antigamente serviam de dormitório para
funcionários. Foi construída no ano de
1918, e permanece na mesma família até
hoje. A produção da fazenda conta com o
plantio de eucalipto em suas mediações e

pequena criação de gado de leite. É um
ambiente que possui  vegetação densa, com

árvores de copas cheias e/ou frutíferas. O
local poderá contar muito para a realização
das aitividades de recreação para crianças
que se deseja, uma vez que está em total
contato com a natureza. O acesso da
cidade de Formiga até a fazenda é pela
rodovia MG-050 e uma estrada rural.
Possui um trajeto de aproximadamente 25

quilômetros saindo do UNIFOR/MG. A área
escolhida da fazenda abrangerá apenas
onde estão as edificações.

O terreno

   área delimitida para constiuir o

terreno do projeto equivale a

5.736m². Das edificações existentes,

somente a Casa Sede foi

considerada. Assim, pode-se

aproveitar uma grande área para

concluir o programa de

necessidades e melhor atendê-lo ao

terreno da proposta.  Esta antiga

fazenda possui dois acessos de

estrada rural, porém somente o

acesso principal foi preservado. Na

implantação do terreno é possível

observar as modificações dos níveis.

Sua orientação solar permite que no

fim do dia, aos fundos da fazenda, os

visitantes do complexo infantil

contemplem um lindo pôr-do-sol, junto

a paisagem do relevo predominante da

cidade de Formiga e densa vegetação.
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Acesso principal (entrada) Jardim externo
Fundos da Casa Sede

Campolândia: proposta de requalificação de uma fazenda em

Formiga/MG para um complexo de lazer infantil
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