
Pesquisa: Design e Arquitetura de Creches 

Roteiro de Visita e Observação 

 

1. Informações sobre a creche 

Nome da creche  

Entidade mantenedora  

Contato pessoal  

Endereço  

Telefones  

E-mails  

  

2. Informações sobre pessoas 

Adultos / profissionais ___ Administração / CP ___ Cozinha / Limpeza  ___ Atendimento crianças 

Serviços terceirizados  

Crianças __  0-1 ano __  1-2 anos __  2-3 anos __  3-4 anos __  4-5 anos __  5-6 anos 

Agrupamentos       

Crianças / Agrupamento       

       

Adultos / Agrupamento       

 

3. Informações sobre o prédio e seus espaços 

Data de construção  

Projeto arquitetônico  

Reformas ou manutenções  

Áreas: Área do Terreno Área construída Área externa 

 

Considerações 

 

 

 

 



 

4. Analisando espaços externos: 

- Observar soluções de uso dos espaços externos: distribuição proporcional dos espaços  

- Perguntar motivo dos espaços serem onde estão. Saber do critério para escolha dos equipamentos e 

playgrounds.  

- Analisar segurança dos adultos e crianças.  

- Quais brincadeiras podem ocorrer nestes espaços – quais brincadeiras não podem ocorrer.  

- Observar brinquedos de playground: segurança, quais atividades motoras estes brinquedos estimulam 

escalar, balançar, escorregar, equilibrar, girar, subir, estar no alto, bricadeiras de casinha, etc... 

- Áreas permeáveis X áreas impermeáveis: proporção e diferentes usos 

- Verificar segurança de quem esta na rua: dá para ver as crianças dentro? Tem portão da rua? Porteiro 

eletrônico? Como é recebido? 

- Verificar sinalização do prédio: tem placa da prefeitura? Tem identificação?  

- Como é a chegada e saída dos pais e crianças? Pais deixam na porta? Entram até a sala? 

- Como é a Sinalização de avisos para os pais? Tem quadro de avisos? Local é visível? O que tem de avisos? 

Cardápio do dia esta na entrada da creche? 

- Creche possui mais de um entrada? 

- Tem vaga para estacionamento de carros dos pais?  

- A rua é movimentada? A saída é segura? Calçada é larga?  

-  

 

Espaços Externos (área de uso comum): 

- Entrada  

 

 

- Recepção  

 

 

- Lavanderia 

 

 

 

Espaços Externos (área de uso das crianças): 

- Jardim 

 



 

- Tanque de Areia 

 

 

- Playground 

 

 

- Solário 

 

 

- Pátio Coberto 

 

 

 

 

5. Analisando espaços internos: 

> Verificar elementos arquitetônicos: Janelas, telhado, piso, paredes (cor das paredes, barrado).  

> Iluminação natural e artificial, ventilação, aquecimento, acústica, acessibilidade, intra-estrutura de elétrica, 

hidráulica (água potável), bombeiros, multi-midia,  

> Mobiliário: adultos e crianças: resistência, durabilidade, cor, acabamento, materiais empregados. 

tamanhos e formatos das mesas, alturas, acessibilidade, etc. 

> Como guardam os brinquedos e demais materiais (tipo colchonete, televisão, etc).  

> Quantidade de elementos decorativos.  

> Cuidados com higiene e limpeza / lavagem dos espaços.  

 

Espaços Internos de uso dos adultos  

- Banheiro / vestiário 

 

- Sala de reuniões / descanso / estudo 

 

- Sala administração / Coordenação (juntas ou separadas) 

 

- Cozinha / despensa / lactário 



 

 

Espaços Internos de uso das crianças e adultos  

- Salas (berçário) 

 

 

- Salas (2-3 anos) 

 

 

- Salas (3-6 anos) 

 

 

- Refeitório  

 

 

 

 

6. Projeto pedagógico e sua relação com os espaços. 

Projeto Pedagógico  

 

 

Referências 

 

 

Critério para escolha dos materiais, brinquedos e atividades? 

 

 

Relação arquitetura/design X projeto pedagógico? 

 

 

 


