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PROJETO DE EXTENSÃO À COMUNIDADE - JARDIM ORATÓRIO 

 

 

1. RESUMO 

 

O presente trabalho trata sobre um projeto de melhoria e mudança na residência 

de um morador de comunidade, situada no Jd. Oratório – Mauá – SP. Para saber 

como está atualmente visitamos a casa do morador, onde fizemos o levantamento 

fotográfico e métrico e também uma pesquisa com o morador para saber quais as 

mudanças que ele gostaria de fazer em sua residência. Não poderíamos mexer na 

estrutura da casa, portanto tínhamos que ser bem cautelosos quanto a isso, já que 

às vezes o morador deseja fazer certas mudanças que não podemos intervir. 

Conversamos com o morador chamado Mauro residente com sua esposa e seu filho 

em quatro cômodos, e ele nos falou sobre o sonho da reforma da casa e de como 

desejava que ela ficasse. Após essa primeira fase, montamos as propostas e nossas 

ideias foram além do esperado pela família, deixando os dormitórios mais 

reservados, e uma ampla área de lazer. Como a família não tem recursos 

financeiros, não sabemos quando elas podem realizar tal reforma, porém 

elaboramos o projeto dos sonhos desta residência, buscando atende-los da melhor 

forma possível. 

Palavras chave: Comunidade, morador, projeto. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O trabalho tem mera importância pois todos sonhamos em dar o melhor para 

nossa família e ter um lar no qual tenhamos conforto e que também seja um lugar 

que seus parentes e amigos sintam-se bem e confortáveis ao ir em uma simples 

visita. Tivemos que pensar não só em beleza mas também em conforto, em 

ventilação e em bem estar, sem sair dos padrões pedidos pelo Sr. Mauro. Ao deixar 

bem claro de como queria a casa, procuramos melhorar suas ideias, e na aprovação 

final ele gostou da nossa proposta e reconheceu que algumas ideias pensadas 

anteriormente não seriam viáveis para o novo projeto. 
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3. OBJETIVOS 

 

Os objetivos gerais são, proporcionar conforto, melhoria e bem estar ao nosso 

cliente, levando em consideração suas expectativas. Os específicos são também os 

mesmos já citados acima além de que, iremos levantar também nossa proposta para 

que melhore o seu pensamento e que lhe traga ainda mais conforto e privacidade no 

seu lar. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

Os métodos considerados foram o levantamento métrico e fotográfico da casa, 

visando apurar dados da situação atual, para assim propor as melhorias 

necessárias. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Nossa pesquisa se iniciou visitando primeiramente o local e observando a 

qualidade de vida que o cliente tem hoje, a situação que se encontrava a casa, o 

local em que mora, a vizinhança, se há mais casas no local de moradia e como são. 

A casa se encontra atualmente da seguinte forma: 

 

 

Figura 1: Planta Levantamento 
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A residência divide o terreno com mais duas casas, tem quatro cômodos, sendo 

apenas quarto, cozinha e banheiro com piso acabado, e apenas o banheiro com laje, 

o restante tem cobertura com telha de fibrocimento.  

  

       Figura 2: Escada de acesso                         Figura 3: Primeiro cômodo vazio 

 

  

                   Figura 4: Lavanderia                                          Figura 5: Cozinha 

 

      

       Figura 6: Banheiro                     Figura 7: Banheiro                    Figura 8: Quarto 
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                      Figura 9: Quarto                                                Figura 10: Quarto 

 

Também foi feita uma pesquisa com o morador para saber quais eram a 

necessidade de melhoria que ele previa. 

 

Necessidades do morador: O mesmo queria que nos dois cômodos vazios na 

entrada da casa, o primeiro fosse a lavanderia em que dividiria a mesma com a irmã, 

e o segundo a sala da família, a cozinha e banheiro continuaria do mesmo jeito, 

apenas melhoraria a aparência da mesma e, no quarto ficasse apenas o casal. 

Subiria um segundo pavimento para o quarto do filho e também no andar superior 

uma área onde a esposa e a irmã dele estenderiam as roupas. 

O grupo também sugeriu algumas mudanças. 

 

Necessidades que o grupo encontrou: Encontramos a necessidade de que a 

família deveria ter mais privacidade do que um simples quarto apenas para o casal, 

e que deveria ter também uma área de serviço em que a esposa do Sr. Mauro 

poderia lavar e secar suas roupas tranquilamente. Pensamos também na ventilação, 

iluminação e conforto, sempre visando melhorar o que o morador já havia pensado e 

mostrado para o grupo como ele gostaria que fosse a sua nova casa. 

 

Diante do levantamento e oportunidades de melhoria o grupo elaborou três 

propostas para o morador, uma exatamente igual ele indicou, outra de acordo com 

as necessidades encontradas pelo grupo e uma última intermediaria, mesclando as 

duas visões. Levamos para o morador e a proposta aprovada foi a de número 2, 

mas com algumas alterações sugeridas pelo mesmo. 
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Figura 11: Proposta 1 apresentada ao morador 

 

 

 
Figura 12: Proposta 2 apresentada ao morador 
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Figura 13: Proposta 3 apresentada ao morador 

 

6. RESULTADOS 

Chegamos à conclusão de que a casa tem espaços que podem ser melhor 

aproveitados, e analisando a proposta do cliente e seus anseios, sem frustrar seus 

sonhos, pensamos em um projeto onde, além de realizá-los poderia lhe trazer 

melhoria na qualidade de vida, com um lugar mais arejado e sua tão esperada 

privacidade. 

O projeto final foi apresentado da seguinte maneira: 
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Figura 13: Projeto Final aprovado 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados são verdadeiramente significantes, e além de surpreender o 

próprio morador, o grupo ficou muito satisfeito quanto ao resultado final. A proposta 

que apresentamos ao nosso cliente foi aprovada, apenas com algumas ressalvas, 

mas nada que prejudicasse o projeto como um todo, assim o Sr. Mauro nos 

proporcionou o prazer de continuar com o projeto. As análises obtidas foram que: o 

sonho do nosso cliente é reformar sua casa, mudando também sua vida, tendo 

melhor aproveitamento familiar, em lazer e convivência, num ambiente agradável. 

Podemos observar como resultado final de nosso projeto, que além de uma casa                                

aconchegante obtivemos também uma ótima ventilação já existente na casa e que 

foi aprimorada. Preservamos ainda a privacidade da família superando as 

expectativas esperadas pelo Sr. Mauro. 

Concluímos que conseguimos atingir o objetivo esperado, de ajudar uma família 

da comunidade a projetar o sonho de sua casa finalizada. O Sr. Mauro informou que 

melhorando suas condições e havendo possibilidade de executar a reforma, ela será 

do modo como projetamos. 
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