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Nos últimos anos observamos uma grande mudança na educação. Novas maneiras de ensinar são
diariamente discutidas e experimentadas. As instituições, cada dia mais profissionalizadas, pesquisam e
propõem novos modelos considerando que o aluno de hoje vai viver em um mundo de mudanças cada vez
mais velozes, no qual não sabemos exatamente quais capacidades serão exigidas dele. Apesar das incertezas, o trabalho colaborativo é sem dúvidas uma qualidade necessária para a construção de um futuro
melhor.
A constante busca por uma rotina escolar mais dinâmica gera uma demanda crescente por ambientes com
mais flexibilidade, que acompanhe essa mudança. Os espaços precisam auxiliar professores e alunos neste
processo de evolução da educação. Já está claro que o aprendizado não se restringe às quatro paredes de
uma sala de aula com alunos organizados em fileiras `a frente do professor. O conteúdo de hoje surge e se
multiplica a partir da integração entre todos os atores deste cenário.
A tendência do ensino híbrido, que já vem sendo trabalhada há alguns anos, se estabeleceu com a pandemia.
Os espaços devem estruturar as atividades presenciais e, junto com o uso de tecnologias remotas, desenvolver ao máximo o potencial único de cada pessoa e sua sensação de pertencimento ao grupo.

www.novidario.com.br
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BIBLIOTECA

A biblioteca é o coração da escola. Local onde o
conhecimento é adquirido e compartilhado.

Cadeira Pólen

Poltrona Pólen
Propomos diferentes formas de se acomodar
para ler: na mesa, realizando pesquisas individuais ou em grupo; mais relaxado em uma poltrona
para uma leitura individual; ou, até mesmo,
sentado no tapete.

81,5 cm

30 cm

46 cm*

87 cm

assento 41 cm

50 cm
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50 cm

52 cm

77,5 cm
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Estante Própolis

Expositor de Livro Própolis

Várias formas de exposição dos livros e periódicos tornam o ambiente convidativo. Os livros
podem estar expostos com a capa para a frente
auxiliando na escolha. As caixas permitem
agrupar, categorizar e transportar os livros,
facilitando a organização e estimulando a
leitura.

Biblioteca Pólen

90 cm

www.novidario.com.br

45 cm

Caixa: 47 cm

90 cm

45 cm

100 cm

Caixa: 16 cm

DOWNLOAD

47,5 cm

77,5 cm

130 cm

180 cm

100 cm

28 cm

Biblioteca Mel

45 cm

100 cm

45 cm
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LABORATÓRIO MAKER

103 cm

O laboratório Maker é um ambiente ativo que
deve envolver os alunos no processo de
aprender a conhecer, aprender a fazer,
aprender a conviver e aprender a aprender.
A organização do espaço e o uso da tecnologia integram o professor e o aluno, criando
uma cultura de aprendizado

61,5cm

44cm

Módulo Maker
Carrinho Pólen

94 cm

81 cm
Altura da bancada: 94 cm

182 cm

altura útil da lousa: 125 cm

90 cm

43 cm

*painel de ferramentas

DOWNLOAD
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SALA DE AULA ATIVA
As salas de aula se apresentam como um ambiente
ativo, com várias possibilidades de configuração que
estimulam o debate e troca de informação.
O professor pode explorar as diferentes tipologias de
móveis para propor trabalhos individuais ou em
grupo.

Carrinho Pólen Duplo

Lousa Divisória Própolis
Mesa Rebatível

Conjunto de Pufes Mel
Mesa Trapezoidal Empilhavel

DOWNLOAD
www.novidario.com.br
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AUDITÓRIO
Cadeiras e longarinas empilháveis possibilitam que os auditórios possam se adequar a
diferentes usos.

Longarina Colméia

Púlpito Própolis

Cadeira Colméia

07

45 cm

41 cm

84 cm

180 cm

46 cm

mc 64

DOWNLOAD

assento 42cm

84 cm

114 cm

assento 45 cm

57 cm

54 cm
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PÁTIO E ÁREAS COMUNS
A Integração entre os espaços internos e externos da escola garante uma
fluidez entre os conteúdos trabalhados e atividades realizadas, levando
em consideração que todos os
ambientes da escola educam.
Ocupar as áreas comuns com móveis
multifuncionais quebram a barreira
entre o aprender e o lazer.

Módulos

Módulo Z

Módulo A

Módulo G

A arquibancada tem muitos usos além da sua função
primeira.
Em composição com bancos e banquetas se transforma em mesa e bancada, e ainda pode ser usada como
superfície de exposição de trabalhos.

Arquibancada
40 cm
50 cm

45 cm

117 cm

38 cm

81 cm

202 cm

64 cm

46 cm

46 cm

76 cm

38 cm

164 cm
90 cm

www.novidario.com.br
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CONTATO

Endereço
Rua Costa Carvalho, 97

(11) 94021-6247

Pinheiros São Paulo - SP

contato@novidario.com.br

CEP 05429-130
+55 11 3476-4488
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Comercial

anacaetano@novidario.com.br
patricia.furtado@novidario.com.br

WWW.NOVIDARIO.COM.BR

