
PRAÇA TAKESHI HONDA



O projeto começou quando um grupo de moradores do 
Jardim Paulista se reuniu com o intuito de transformar 
uma praça em um espaço público de convivência para 
seus filhos.

Foi projetado um lugar onde as crianças possam gastar 
energia, brincar, estar ao ar livre e se relacionarem com 
a natureza, com o bairro e com as outras crianças da 
vizinhança. Um lugar onde os moradores do bairro possam 
ter um espaço aberto para lazer e descanço.

Acreditamos que a apropriação do espaço público pelos 
moradores traz benefícios para as crianças e para toda a 
comunidade ao redor. A convivência entre nós fortalece 
as relações de vizinhança e traz força e coesão à nossa 
comunidade.

Escolhemos a Praça Takeshi Honda, que fica próxima 
à Av. Brasil entre a Rua Marechal Bitencourt e a Rua Dr. 
David Campista, e por meio do Programa “Adote uma 
Praça” conseguimos autorização junto à Prefeitura para 
implementar nosso projeto.

Agora que o projeto e o processo de aprovação junto aos 
orgãos municipais e estaduais foram concluídos contamos 
com a sua ajuda para transformar esse sonho em realidade.

O PROJETO...



Precisamos agora  captar os recursos necessários para 
construir a praça de acordo com o projeto aprovado. 
Estamos buscando contribuições de qualquer pessoa 
ou empresa, morador do bairro ou não, que possa doar 
valores em dinheiro, produtos ou também serviços.

Além do projeto de arquitetura foram aprovados 
também o projeto de paisagismo, a instalação de 
brinquedos, a instalação dos equipamentos urbanos 
de apoio e a parte de obras dos pisos e canteiros.

Temos um orçamento aprovado junto à Prefeitura 
Municipal de São Paulo de R$ 195.378,00 (Cento e 
noventa e cinco mil trezentos e  setenta e oito reais) 
para a construção da praça. Esse é o valor mínimo que 
precisamos arrecadar, porém não estamos limitados a 
esse valor pois acreditamos que todo o tipo de ajuda é 
muito bem vinda!

Atualmente já contamos com o apoio da AME Jardins 
(Associação dos Moradores dos Jardins América, 
Europa, Paulista e Paulistano) que vem realizando a 
manutenção do espaço e após a construção será nossa 
parceira responsável pela manutenção da praça.

NOSSA PARTICIPAÇÃO ...



AS PRINCIPAIS INTERVENÇÕES ...

* Remoção de canteiros e muretas existentes;

* Remoção de piso e calçada existentes;

* Instalação de piso novo de passeio e calçada;

* Construção 6 floreiras novas (árvores da calçada) ;

* Instalação de piso emborrachado no playground;

* Recolocação de totem da prefeitura existente em 
novo local;

* Instalação de gradil de 1m de altura no perímetro 
da área de playground;

* Instalação de brinquedos do playground;

* Instalação de mobiliário urbano;

* Instalação do paisagismo e dos canteiros;
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NOSSO OBJETIVO...
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LOCALIZAÇÃO...
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O PROJETO APROVADO...



O PROJETO APROVADO...



AS APROVAÇÕES...

Órgão: Prefeitura Municipal de São Paulo



AS APROVAÇÕES...
Órgão: Condephaat



PRAÇA TAKESHI HONDA

Contato:
praca.jardimpaulista@gmail.com


