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Considerando a entrega final do "Primeiro Produto Técnico -- Plano de Trabalho", enviado por e-mail
em 29/01/2019 e apresentado por vídeo conferência em 30/01/2019, durante a reunião ordinária da
CPUA-CAU/BR;
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1. Introdução

Por muito tempo, a discussão sobre arquitetura e urbanismo esteve restrita a
profissionais e acadêmicos da área. Pensando na necessidade de trazer a
sociedade civil para a discussão sobre as cidades, e na importância de pensar o
espaço urbano como um lugar de debate e de interação social, faz-se urgente a
criação de materiais sobre o tema que o aproximem do público não
especializado.

A criação de material didático a ser utilizado em escolas do território brasileiro,
de acordo com a proposta exposta por esta consultoria, e tendo como base o
Termo de Referência Educação Urbana do CAU/BR, terá o objetivo de:

i) Levar a discussão urbana para as escolas, entendendo que a cidade pode ser
cenário para diferentes disciplinas escolares;
ii) Desenvolver o olhar crítico dos alunos para o meio urbano;
iii) Compreender a cidade como um espaço com diversas camadas históricas;
iv) Entender como pequenas transformações urbanas podem influenciar a
qualidade de vida;
v) Analisar como o desenho urbano pode permitir (ou restringir) a diversidade
de usos, e incentivar a pluralidade de pessoas com diferentes necessidades
(idosos, jovens, pessoas com dificuldade de locomoção, mulheres, crianças e
primeira infância, entre outros);
vi) Entender que o conhecimento adquirido hoje irá contribuir para a construção
de uma cidade melhor no futuro.

Essa visão está conectada com a Nova Agenda Urbana (NAU), desenvolvida
durante a Habitat 111, realizada em Quito (2016). O artigo 61 da NAU estipula que
as cidades devem se comprometer a:

"(-.) promover o acesso dos jovens à educação, ao
desenvolvimento de competências (-.). Meninas e meninos,
moças e rapazes são agentes fundamentais de mudança na
criação de um futuro melhor e, quando empoderados, têm
grande potencial para advogar em nome de si mesmos e de suas
comunidades. Garantir mais e melhores oportunidades para a
sua participação efetiva é essencial para a implementação da
Nova Agenda Urbana" (UN-Habitat).

Este diagnóstico parte do princípio de que, para que seja efetivo, o projeto não se
restrinja à produção de um produto apenas, finito no tempo. Apostamos no início
de um projeto robusto, complexo e plural que seja referência internacional sobre
o investimento de um conselho de arquitetos na educação de arquitetura e
urbanismo em escolas de ensino fundamental. Apenas assim podemos chegar a
todos os cantos do País.
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iv) as diferentes culturas e faixas etárias dos alunos

A partir dessas premissas, a proposta resultante desta consultoria irá

i) Propor materiais que auxiliem o/a professor/a com materiais extras para a
sala de aula, oferecendo novas maneiras de apresentar o conteúdo didático;
ii) Encontrar formas eficientes de atingir o máximo de escolas em território
brasileiro;
iii) Buscar materiais que sejam estimulantes para o professor e para o aluno de
diferentes culturas;

iv) Pensar em linguagens específicas para diferentes conteúdos pedagógicos.

E importante levar em consideração a dificuldade de penetração de materiais
extras em escolas públicas e a falta de tempo dos professores, evitando que se
criem materiais que fiquem parados nas bibliotecas, sem uso efetivo.
Por isso, esta consultoria engloba a criação de estratégias para garantir a
penetração do projeto em todo o território brasileiro, e que os materiais
produzidos pelo CAU/BR sejam realmente utilizados em sala de aula.

4. Metodologia

Para encontrar as três propostas de material paradidático sobre Educação
Urbanística para crianças que sejam eficientes, levando em conta a diversidade
do território brasileiro, esta consultoria irá partir de quatro métodos. O objetivo,
com isso, é encontrar respostas em diferentes frentes, principalmente sobre
tipos de materiais mais usados, tipos de materiais mais eficientes, e as
estratégias para divulgação do material e uso em sala de aula. Os métodos são: i)
Pesquisa com professores e coordenadores pedagógicos; ii) Pesquisa com
crianças; iii) Estudos de caso e iv) Estudo das Diretrizes Curriculares Nacionais.
Cada um desses métodos estão detalhados abaixo.

i) Pesquisa com professores
Um questionário on-lhe (Anexo 1) incluirá tanto questões objetivas quanto
discursivas. Este método irá auxiliar no entendimento das necessidades dos

professores em sala de aula, quais os tipos de materiais e ferramentas de mais
fácil uso e compreensão, e quais as dificuldades para encontrar materiais
paradidáticos, além da existência (ou não) da abordagem urbana na sala de aula
hoje. As questões objetivas nos darão informações mais diretas e quantitativas
sobre modos de trabalho em sala de aula, possibilitando a comparação de
ferramentas, por exemplo. Já as questões discursivas nos trarão informações
qualitativas sobre as experiências em sala de aula.

Para garantir a qualidade das respostas, no que se refere principalmente à
diversidade de experiências, o questionário será distribuído por várias frentes
Escolas serão contatadas por meio de associações especializadas, como a rede
Escolas Transformadoras (Ashoka/plana) e o Instituto Avisa Lá, que trabalha



Encontrar as oportunidades, dentro das diretrizes curriculares, de discutir
aspectos relativos aos temas que são escopo desta consultoria:

i) Moradia (espraiamento das cidades/gentrinicação)
ii) Conforto ambiental (ventilação, iluminação, acústica)
iii) Saneamento básico (lixo, esgoto, água, drenagem)
iv) Paisagismo (permeabilidade, arborização de espaços públicos, praças e
parques)
v) Património histórico e cultural .a
vi) Mobilidade urbana (calçada, trânsito, transporte) /? \,X.}z
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Anexo 1: Questionário para professores e coordenadores
pedagógicos

PESQUISA: ARQUITETURA E URBANISMO APLICADOS NO ENSINO
FUNDAMENTAL

Esta pesquisa tem por objetivo entender:
1) como conceitos relacionados às construções, ao conhecimento do espaço em
que vivemos, à dinâmica das cidades, suas relações espaciais e impactos no dia a
dia dos cidadãos são abordados hoje nas escolas públicas e privadas de todo

2) de que maneira esses conceitos podem ser aplicados no Ensino Fundamental
com mais eficiência, seja por meio de disciplinas ou projetos transversais;
3) quais os métodos mais eficientes de fazer chegar esses conteúdos aos
professores;
4) quais os métodos mais eficientes de transmitir esse conteúdo em sala de aula

País;

Esta pesquisa está sendo realizada pela Pistache Editorial e pelo CAU/BR
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo) como ponto de partida para a produção
de materiais paradidáticos sobre o tema, para uso no ensino fundamental.

OPÇÃO 1: PROFESSOR
OPÇÃO 2: COORDENADOR PEDAGOGICO

OPÇÃO 1: PROFESSOR

NOME:
DATA NASCIMENTO:

INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE TRABALHA
p(JBI.ICA ( ) PRIVAOA ( )
SÉRIES EM QUE LECIONA:
CIDADE:
ESTADO:
CONTATO:

1. Qual seu grau de conhecimento sobre arquitetura?
a. Pouco ou nenhum.
b. Razoável, já vi algumas plantas e entendo alguns conceitos
c. Conheço bastante, a ponto de discorrer a respeito .\v
2. Qual seu grau de conhecimento sobre urbanismo?
a. Pouco ou nenhum.
b. Razoável, já entendo alguns conceitos que regem a organização espacial das
cidades

c. Conheço bastante, a ponto de discorrer a respeito



11. Além dos materiais didáticos ou paradidáticos, existem outras
atividades ou vivências desenvolvidas com os alunos que são relacionadas
a arquitetura e/ou urbanismo? Pode dar algum exemplo de atividade?

12. Quais apoios didáticos considera mais eficiente na transmissão desse
conhecimento aos alunos em sua classe/escola?(pode escolher até duas
opçóesJ

a. Vídeos

b. Podcasts (áudio)
c. Esquemas gráficos interativos
d. Pdfs com conteúdo e exercícios

e. Quadrinhos
f. Oficinas presenciais
g. Atividades fora da sala de aula
h. Livros paradidáticos
i. Outros: Descreva.....

13. Por favor, explique por que selecionou os apoios didáticos na questão
12, e como eles auxiliam na transmissão do conhecimento.

14. Como você procura novos apoios didáticos/conteúdos para a sala de
aulas

a. Internet

b. Coordenador pedagógico
c. Revistas especializadas
d. Sugestões de amigos
e. Não procuro
f. Outros; Descreva: ....

15. Quais websites, livros ou revistas são mais utilizados por você quando
procura novos apoios didáticos/conteúdos para a sala de aula?

16. Que tipo de plataforma você acha mais eficiente para acessar novos
conteúdos pedagógicos?

a. Website/Portal
b. Livros/materiais impressos
c. Pdfs com planos de aula
d. Palestras
e. Outros: Descreva: .y
17. Quais os principais problemas você enfrenta hoje na hora de buscar
novos conteúdos/apoios didáticos?

18. Como professor, você estaria disposto a introduzir de maneira mais
efetiva temas relacionados a arquitetura e urbanismo em sala de aula? Por
quê?
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8. Onde você procura novos apoios didáticos e conteúdos para transmissão
aos professores?

a. Internet: websites, portais e blogs de educação
b. Revistas especializadas
c. Livros e guias
d. Sugestões de amigos
e. Outros: Descreva:

9. Quais websites, livros ou revistas são mais utilizados por você quando
procura novos apoios didáticos para transmissão aos professores?

10. Que tipo de plataforma você acha mais eficiente para acessar novos
conteúdos pedagógicos?

a. Website/Portais especializados
b. Livros/materiais impressos
c. Palestras
e. Outros: Descreva: ....

11. Que tipo de plataforma você acha menos eHlciente para acessar novos
conteúdos pedagógicos?

a. Website/Portal
b. Livros/materiais impressos
c. Palestras
e. Outros: Descreva:

12. Quais os principais problemas você enfrenta hoje na hora de buscar
novos conteúdos/apoios didáticos?

13. Como coordenador pedagógico, estaria disposto a introduzir de
maneira mais efetiva temas relacionados a arquitetura e urbanismo aos
professores? Por quê?

14. Como coordenador pedagógico, quais apoios didáticos considera mais
eficiente na transmissão de conteúdo aos alunos em sua classe/escola?
(pode escolher até duas opções)

a. Vídeos

b. Podcasts (áudio)
c. Esquemas gráficos interativos
d. Pdfs com conteúdo e exercícios

e. Quadrinhos
f. Oficinas presenciais
g. Atividades fora da sala de aula
h. Livros paradidáticos
i. Outros: Descreva...



Anexo 2: Oficinas com crianças

Teste de ferramentas e materiais paradidáticos

Este teste tem por objetivo entender o quão amigáveis e eficientes são
determinados tipos de materiais paradidáticos no trato com crianças, e o quanto
servem de apoio ao ensino aprendizagem desenvolvido em instituições de
ensino

Vamos expor crianças dos segundos e terceiros anos do Ensino Fundamental de
uma escola pública e outra privada a quatro formatos de materiais paradidáticos
e avaliar a reação delas quanto a esses estímulos, todos relacionados a áreas de
conhecimento lógico espacial. Os quatro formatos são:

Programa no computador
Por meio de desafios digitais presentes em plataformas de apoio pedagógico, as
crianças testarão suas habilidades de dedução de caminhos lógicos e intuitivos,
lidando com figuras geométricas e deduções, além de avaliarem o quão
amigáveis são determinados formatos digitais em relação a outros.

Blocos de montar
Os blocos de montar foram idealizados por Friedrich Froebel (1782/1852),
precursor de sistemas educativos inovadores. O pesquisador desenvolveu um
sistema de jogos que permitiam, através da sua combinação, construir um
número infinito de formas, todas de características geométricas controladas e
determinadas, desenvolvendo na criança uma capacidade compositiva chegando
até a exercícios de valor arquitetõnico. Hoje em dia, os blocos são importantes no
desenvolvimento cognitivo de crianças e adolescentes, e se caracterizam como
sistemas lúdicos e interativos. O desafio irá abranger questões relacionadas a
estruturas, sistemas de forças, diferentes dimensões e organização espacial.

Folha de exercícios com desafios problema
Nessas folhas, as situações-problemas serão descritas de maneira objetiva,
exigindo soluções que passeiem por questões de acessibilidade, lateralidade,
organização espacial e raciocínio lógico, usando como base plantas e desenhos
em três dimensões.

Jogos de tabuleiro
São ideais para desenvolvimento de capacidades cognitivas, de concentração e
de estratégias, e considerados grandes atividades socializadoras. Eles trabalham J.
o raciocínio lógico espacial, além de simbolizarem qualidades do mundo real, de ' '\
modo que permitem o reconhecimento dessas qualidades em um sistema
fechado e controlado de possibilidades. O jogo trabalhará questões espaciais e de
localização nos ambientes já reconhecidos pelas crianças, como casa, escola e
f'i rl n rl a



Já nas escolas privadas, a diversidade de métodos pedagógicos é maior, portanto
a segunda escola será pertencente à rede privada de ensino da cidade de São
Paulo (onde a consultoria está baseada). Selecionaremos uma escola que siga os
preceitos das escolas Reggio Emitia na ltália, um método de ensino que promove
autonomia, emancipação, respeito às diferenças e um projeto político pedagógico
baseado no saber artístico, na convivência e na construção coletiva do
conhecimento. O contato será feito da mesma maneira: via telefone e reunião

presencial.
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1. Introdução

Por muito tempo, a discussão sobre arquitetura e urbanismo esteve restrita a
profissionais e acadêmicos da área. Pensando na necessidade de trazer a
sociedade civil para a discussão sobre as cidades, e na importância de pensar o
espaço urbano como um lugar de debate e de interação social, faz-se urgente a
criação de materiais sobre o tema que o aproximem do público não
especializado.

A criação de material didático a ser utilizado em escolas do território brasileiro,
de acordo com a proposta exposta por esta consultoria, e tendo como base o
Termo de Referência Educação Urbana do CAU/BR, terá o objetivo de;

i) Levar a discussão urbana para as escolas, entendendo que a cidade pode ser
cenário para diferentes disciplinas escolares;
ii) Desenvolver o olhar crítico dos alunos para o meio urbano;
iii) Compreender a cidade como um espaço com diversas camadas históricas;
iv) Entender como pequenas transformações urbanas podem influenciar a
qualidade de vida;
v) Analisar como o desenho urbano pode permitir (ou restringir) a diversidade
de usos, e incentivar a pluralidade de pessoas com diferentes necessidades
(idosos, jovens, pessoas com dificuldade de locomoção, mulheres, crianças e
primeira infância, entre outros);
vi) Entender que o conhecimento adquirido hoje irá contribuir para a construção
de uma cidade melhor no futuro.

Essa visão está conectada com a Nova Agenda Urbana (NAU), desenvolvida
durante a Habitat 111, realizada em Quito (2016). O artigo 61 da NAU estipula que
as cidades devem se comprometer a:

"(.-) promover o acesso dos jovens à educação, ao
desenvolvimento de competências (-.). Meninas e meninos,
moças e rapazes são agentes fundamentais de mudança na
criação de um futuro melhor e, quando empoderados, têm
grande potencial para advogar em nome de si mesmos e de suas
comunidades. Garantir mais e melhores oportunidades para a
sua participação efetiva é essencial para a implementação da
Nova Agenda Urbana" (UN-Habitat).

Este diagnóstico parte do princípio de que, para que seja efetivo, o projeto não se
restrinja à produção de um produto apenas, finito no tempo. Apostamos no início
de um projeto robusto, complexo e plural que seja referência internacional sobre
o investimento de um conselho de arquitetos na educação de arquitetura e
urbanismo em escolas de ensino fundamental. Apenas assim podemos chegar a
todos os cantos do País.



iv) as diferentes culturas e faixas etárias dos alunos

A partir dessas premissas, a proposta resultante desta consultoria irá

i) Propor materiais que auxiliem o/a professor/a com materiais extras para a
sala de aula, oferecendo novas maneiras de apresentar o conteúdo didático;
ii) Encontrar formas eficientes de atingir o máximo de escolas em território
brasileiro;
iii) Buscar materiais que sejam estimulantes para o professor e para o aluno de
diferentes culturas;

iv) Pensar em linguagens específicas para diferentes conteúdos pedagógicos.

E importante levar em consideração a dificuldade de penetração de materiais
extras em escolas públicas e a falta de tempo dos professores, evitando que se
criem materiais que fiquem parados nas bibliotecas, sem uso efetivo.
Por isso, esta consultoria engloba a criação de estratégias para garantir a
penetração do projeto em todo o território brasileiro, e que os materiais
produzidos pelo CAU/BR sejam realmente utilizados em sala de aula.

4. Metodologia

Para encontrar as três propostas de material paradidático sobre Educação
Urbanística para crianças que sejam eficientes, levando em conta a diversidade
do território brasileiro, esta consultoria irá partir de quatro métodos. O objetivo,
com isso, é encontrar respostas em diferentes frentes, principalmente sobre
tipos de materiais mais usados, tipos de materiais mais eficientes, e as
estratégias para divulgação do material e uso em sala de aula. Os métodos são: i)
Pesquisa com professores e coordenadores pedagógicos; ii) Pesquisa com
crianças; iii) Estudos de caso e iv) Estudo das Diretrizes Curriculares Nacionais.
Cada um desses métodos estão detalhados abaixo.

i) Pesquisa com professores
Um questionário on-lhe (Anexo 1) incluirá tanto questões objetivas quanto
discursivas. Este método irá auxiliar no entendimento das necessidades dos

professores em sala de aula, quais os tipos de materiais e ferramentas de mais
fácil uso e compreensão, e quais as dificuldades para encontrar materiais
paradidáticos, além da existência (ou não) da abordagem urbana na sala de aula
hoje. As questões objetivas nos darão informações mais diretas e quantitativas
sobre modos de trabalho em sala de aula, possibilitando a comparação de
ferramentas, por exemplo. Já as questões discursivas nos trarão informações
qualitativas sobre as experiências em sala de aula.

h

Para garantir a qualidade das respostas, no que se refere principalmente à
diversidade de experiências, o questionário será distribuído por várias frentes
Escolas serão contatadas por meio de associações especializadas, como a rede
Escolas Transformadoras (Ashoka/Alana) e o Instituto Avisa Lá, que trabalha



Encontrar as oportunidades, dentro das diretrizes curriculares, de discutir
aspectos relativos aos temas que são escopo desta consultoria:

i) Moradia (espraiamento das cidades/gentrificação)
ii) Conforto ambiental (ventilação, iluminação, acústica)
iii) Saneamento básico (lixo, esgoto, água, drenagem)
iv) Paisagismo (permeabilidade, arborização de espaços públicos, praças e
parquesJ
v) Património histórico e cultural
vi) Mobilidade urbana (calçada, trânsito, transporte)
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Anexo 1: Questionário para professores e coordenadores
pedagógicos

PESQUISA: AKQUITETUKA E URBANISMO APLICADOS NO ENSINO
FUNDAMENTAL

Esta pesquisa tem por objetivo entender:
1) como conceitos relacionados às construções, ao conhecimento do espaço em
que vivemos, à dinâmica das cidades, suas relações espaciais e impactos no dia a
dia dos cidadãos são abordados hoje nas escolas públicas e privadas de todo

2) de que maneira esses conceitos podem ser aplicados no Ensino Fundamental
com mais eficiência, seja por meio de disciplinas ou projetos transversais;
3) quais os métodos mais eficientes de fazer chegar esses conteúdos aos
professores;
4) quais os métodos mais eficientes de transmitir esse conteúdo em sala de aula.

País;

Esta pesquisa está sendo realizada pela Pistache Editorial e pelo CAU/BR
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo) como ponto de partida para a produção
de materiais paradidáticos sobre o tema, para uso no ensino fundamental.

OPCÃO 1: PROFESSOR

OPÇÃO 2: COORDENADOR PEDAGOGICO

OPÇÃO 1: PROFESSOR

NOME:
DATA NASCIMENTO:

INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE TRABALHA
PÚBHCA ( ) PRIVADA C )
SERIES EM QUE LECIONA:
CIDADE:
ESTADO:
CONTATO:

1. Qual seu grau de conhecimento sobre arquitetura?
a. Pouco ou nenhum.

b. Razoável, já vi algumas plantas e entendo alguns conceitos
c. Conheço bastante, a ponto de discorrer a respeito

2. Qual seu grau de conhecimento sobre urbanismo?
a. Pouco ou nenhum.
b. Razoável, já entendo alguns conceitos que regem a organização espacial das
cidades

c. Conheço bastante, a ponto de discorrer a respeito

Ü
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11. Além dos materiais didáticos ou paradidáticos, existem outras
atividades ou vivências desenvolvidas com os alunos que são relacionadas
a arquitetura e/ou urbanismo? Pode dar algum exemplo de atividade?

12. Quais apoios didáticos considera mais eficiente na transmissão desse
conhecimento aos alunos em sua classe/escola? (pode escolher até duas
opçoesJ

a. Vídeos

b. Podcasts (áudio)
c. Esquemas gráficos interativos
d. Pdfs com conteúdo e exercícios
e. Quadrinhos
f. Oficinas presenciais
g. Atividades fora da sala de aula
h. Livros paradidáticos
i. Outros: Descreva...

13. Por favor, explique por que selecionou os apoios didáticos na questão
12, e como eles auxiliam na transmissão do conhecimento.

14. Como você procura novos apoios didáticos/conteúdos para a sala de
aula'/

a. Internet
b. Coordenador pedagógico
c. Revistas especializadas
d. Sugestões de amigos
e. Não procuro
f. Outros: Descreva:

15. Quais websites, livros ou revistas são mais utilizados por você quando
procura novos apoios didáticos/conteúdos para a sala de aula?

16. Que tipo de plataforma você acha mais eficiente para acessar novos
conteúdos pedagógicos?

a. Website/Portal
b. Livros/materiais impressos
c. Pdfs com planos de aula
d. Palestras
e. Outros: Descreva:

'\ 17. Quais os principais problemas você enfrenta hoje na hora de buscar
novos conteúdos/apoios didáticos?

18. Como professor, você estaria disposto a introduzir de maneira mais
efetiva temas relacionados a arquitetura e urbanismo em sala de aula? Por
quê?

13



8. Onde você procura novos apoios didáticos e conteúdos para transmissão
aos professores?

a. Internet: websites, portais e blogs de educação
b. Revistas especializadas
c. Livros e guias
d. Sugestões de amigos
e. Outros: Descreva: ....

9. Quais websites, livros ou revistas são mais utilizados por você quando
procura novos apoios didáticos para transmissão aos professores?

10. Que tipo de plataforma você acha mais eficiente para acessar novos
conteúdos pedagógicos?

a. Website/Portais especializados
b. Livros/materiais impressos
c. Palestras
e. Outros: Descreva:

11. Que tipo de plataforma você acha menos eficiente para acessar novos
conteúdos pedagógicos?

a. Website/Portal
b. Livros/materiais impressos
c. Palestras
e. Outros: Descreva: ....

12. Quais os principais problemas você enfrenta hoje na hora de buscar
novos conteúdos/apoios didáticos?

13. Como coordenador pedagógico, estaria disposto a introduzir de
maneira mais efetiva temas relacionados a arquitetura e urbanismo aos
professores? Por quê?

14. Como coordenador pedagógico, quais apoios didáticos considera mais
eficiente na transmissão de conteúdo aos alunos em sua classe/escola?
(pode escolher até duas opções)

a. Vídeos

b. Podcasts (áudio)
c. Esquemas gráficos interativos
d. Pdfs com conteúdo e exercícios

e. Quadrinhos
f. Oficinas presenciais
g. Atividades fora da sala de aula
h. Livros paradidáticos
i. Outros: Descreva.....



Anexo 2: Oficinas com crianças

Teste de ferramentas e materiais paradidáticos

Este teste tem por objetivo entender o quão amigáveis e eficientes são
determinados tipos de materiais paradidáticos no trato com crianças, e o quanto
servem de apoio ao ensino aprendizagem desenvolvido em instituições de
ensino.

Vamos expor crianças dos segundos e terceiros anos do Ensino Fundamental de
uma escola pública e outra privada a quatro formatos de materiais paradidáticos
e avaliar a reação delas quanto a esses estímulos, todos relacionados a áreas de
conhecimento lógico espacial. Os quatro formatos são:

Programa no computador
Por meio de desafios digitais presentes em plataformas de apoio pedagógico, as
crianças testarão suas habilidades de dedução de caminhos lógicos e intuitivos,
lidando com figuras geométricas e deduções, além de avaliarem o quão
amigáveis são determinados formatos digitais em relação a outros.

Blocos de montar
Os blocos de montar foram idealizados por Friedrich Froebel (1782/1852),
precursor de sistemas educativos inovadores. O pesquisador desenvolveu um
sistema de jogos que permitiam, através da sua combinação, construir um
número infinito de formas, todas de características geométricas controladas e
determinadas, desenvolvendo na criança uma capacidade compositiva chegando
até a exercícios de valor arquitetânico. Hoje em dia, os blocos são importantes no
desenvolvimento cognitivo de crianças e adolescentes, e se caracterizam como
sistemas lúdicos e interativos. O desafio irá abranger questões relacionadas a
estruturas, sistemas de forças, diferentes dimensões e organização espacial.

Folha de exercícios com desafios problema
Nessas folhas, as situações-problemas serão descritas de maneira objetiva,
exigindo soluções que passeiem por questões de acessibilidade, lateralidade,
organização espacial e raciocínio lógico, usando como base plantas e desenhos
em três dimensões.

Jogos de tabuleiro
São ideais para desenvolvimento de capacidades cognitivas, de concentração e
de estratégias, e considerados grandes atividades socializadoras. Eles trabalham
o raciocínio lógico espacial, além de simbolizarem qualidades do mundo real, de
modo que permitem o reconhecimento dessas qualidades em um sistema
fechado e controlado de possibilidades. O jogo trabalhará questões espaciais e de
localização nos ambientes já reconhecidos pelas crianças, como casa, escola e
cidade.



Já nas escolas privadas, a diversidade de métodos pedagógicos é maior, portanto
a segunda escola será pertencente à rede privada de ensino da cidade de São
Paulo (onde a consultoria está baseada). Selecionaremos uma escola que siga os
preceitos das escolas Reggio Emitia na ltálía, um método de ensino que promove
autonomia, emancipação, respeito às diferenças e um projeto político pedagógico
baseado no saber artístico, na convivência e na construção coletiva do
conhecimento. O contato será feito da mesma maneira: via telefone e reunião

presencial.
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2. Resumo do trabalho

Para criar um material didático que seja duradouro, plural e seja utilizado por
professores/as de todo o território brasileiro, é necessário compreender as
diferentes necessidades das escolas, a realidade dos alunos, as ferramentas mais
utilizadas na atualidade, as maneiras com que se acessam os materiais didáticos.
Além disso, é preciso entender as Diretrizes Curriculares Nacionais (MEC) para
verificar as oportunidades de inserção do conteúdo proposto no cotidiano
escolar

Parte-se da ideia, também, de que o produto final não será um material isolado
em si, mas que faça parte de um projeto mais robusto do CAU/BR de incentivar o
ensino da arquitetura e do urbanismo a crianças e jovens a médio e longo prazo-
A partir dessas constatações, e baseada no Termo de Referência, a consultoria
incluirá pesquisa com professores, pesquisa com estudantes, entrevistas com
atores-chave, análise das diretrizes curriculares nacionais.

Com base na análise de dados das pesquisas e entrevistas, esta consultoria irá
criar a base do projeto de Ensino de Urbanismo para Crianças do CAU/BR,
sugerindo materiais, possíveis plataformas e propondo maneiras de o projeto
evoluir com o tempo, com medidas a curto, médio e longo prazo A consultoria
também inclui a proposta de três opções de projeto-piloto, que funcionará como
um teste para o projeto de Ensino de Urbanismo para Crianças do CAU/BR e
como ponto de partida para parcerias. Por fim, inclui a apresentação de
estratégias de disseminação em todo o território brasileiro de cada um dos três
formatos do projeto-piloto.

O cronograma seguirá os prazos e entregas existentes no Termo de Referência e,
assim como assinalado no TdR, poderão ser alterados por conveniência técnica,
mediante consulta e em comum acordo entre o CAU/BR e a Contratada. Os
serviços consistirão em 4 etapas (preliminares e definitivas).

Este documento refere-se à entrega final do la Produto Técnico, chamado "Plano
de Trabalho". Inclui a metodologia utilizada para o desenvolvimento da
consultoria e o cronograma, considerando o calendário oficial do CAU/BR.
Também apresentamos as principais referências bibliográficas e os anexos
contendo os questionários e detalhamentos da metodologia utilizada.

3. Metas e objetivos

A consultoria terá como objetivo encontrar a melhor solução para a produção de
material didático sobre urbanismo, que garanta a eficácia de sua aplicação em
sala de aula, sendo de fácil acesso e uso. Por isso, levará em consideração:

q

J

i) a diversidade de projetos pedagógicos existentes em territórios nacional e
internacional;
ii) a diversidade de realidades escolares no território brasileiro;
iii) a dimensão continental do País;



com capacitação de professores da rede estadual. Outra frente serão as
secretarias de educação em diferentes cidades, além de players/multiplicadores
ligados ao tema de educação e arquitetura para crianças, para que ambos nos
sugiram escolas. Por fim, o questionário será divulgado nas redes sociais do
projeto Casacadabra e do CAU/BR.

O objetivo é receber um mínimo de 50 questionários preenchidos que tenham
um equilíbrio entre escolas públicas e privadas, professores de diferentes áreas
de conhecimento, e experiências de todas as regiões do País. Além de professores
do ensino fundamental, iremos contatar coordenadores pedagógicos,
profissionais responsáveis pela formação de professores.

ii) Pesquisa com crianças
Será realizado um workshop com dois grupos de alunos/as, um da rede pública e
outro da rede privada. São duas horas de conversa e atividades CAnexo 2).

O objetivo é entender quais suportes paradidáticos instigam mais os alunos e
estimulam seu aprendizado.

iii) Estudos de caso
Análise de pelo menos três projetos de educação urbanística que envolvam
conselhos de arquitetura em outros países. A análise terá como objetivo absorver
informações em três aspectos: as ferramentas escolhidas para a difusão do
conteúdo urbanístico; as parcerias realizadas para viabilizar os projetos; as
estratégias de divulgação dos conteúdos gerados.

Os três casos a serem estudados serão

Proxecto Terra, do Colégio Oficial dos Arquitetos da Galícia, na Espanha.
C http ://p boxe ctote rra.coam.es/) ;

Arqui.Escola, do Colégio de Arquitetos da Catalunha (COAC), na Espanha.
C
educatiu).
National Schools Programme, do Royal Institute of British Architects (RIBA), no

Reino Unido. (!!ttnsl// tecture.com/education-cnd-and-
careers/lea rn in g/riba-nabo nal-schools-n rogramme) .

Além de estudar o material disponibilizado nos sites, haverá conversas e
entrevistas por videoconferência com profissionais envolvidos nos projetos
ÍAnexo 3).

iv) Estudo das Diretrizes Curriculares Nacionais

Identificar, dentro das diretrizes curriculares nacionais, as possibilidades de
inserção de material relacionado à arquitetura e ao urbanismo, para que a
utilização do material proposto seja recorrente e efetiva.
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3. Como professor você já abordou em sala de aula algum tema relacionado
à arquitetura?
a. Nunca
b. Sim, mas muito por cima
c. Sim, de maneira bem aprofundada e/ou por meio de projetos.

4. Em caso positivo, quais conceitos foram abordados, em quais anos
escolares e em quais disciplinas? Por favor, discorda com detalhes e, se
possível, dê exemplos.

5. Em quais disciplinas você acha que conceitos sobre arquitetura podem
ser inseridos?

6. Como professor, você já abordou em sala de aula algum tema
relacionado à urbanismo? (entenda urbanismo como o estudo das relações
espaciais das cidades, tanto físicas quanto sociais)
a. Nunca

b. Sim, mas muito por cima
c. Sim, de maneira bem aprofundada e/ou por meio de projetos.

7. Em caso positivo, quais conceitos foram abordados, em quais anos
escolares e em quais disciplinas? Por favor, discorra com detalhes e, se
possível, dê exemplos.

8. Em quais disciplinas você acha que conceitos sobre urbanismo podem
ser inseridos?

9. Em quais anos do Ensino Fundamental esses temas já podem começar a
ser introduzidos?
a. 1, 2 e 3
b. 4. 5 e 6
c. 7, 8 e 9
d. Todos

10. Quando a abordagem sobre arquitetura ou urbanismo é feita, ela é
baseada em que tipos de materiais?

a. Livro didático

b. Livro paradidático
c. Oficinas
d. Atividades fora da sala de aula

e. Conteúdo digital (vídeos, podcasts, programas de computador, jogos
interativos)
f. Outros. Descreva:.........

®



19. Questão aberta: deixe aqui suas dúvidas e sugestões sobre como tratar
o tema de arquitetura e urbanismo em sala de aula e as eficiências das
ferramentas/plataformas que você utiliza (ou gostaria de utilizar), tanto
para o acesso pelo professor/aluno quanto para a melhor aprendizagem
dos alunos.

OPÇÃO 2: COORDENADOR PEDAGÓGICO

NOME:
DATA NASCIMENTO:

INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE TRABALHA
PUBnCA ( ) PRivADA ( )
SERIES EM QUE LECIONA:
CIDADE:
ESTADO:
CONTATO:

1. Qual seu grau de conhecimento sobre arquitetura?
a. Pouco ou nenhum.

b. Razoável, já vi algumas plantas e entendo alguns conceitos
c. Conheço bastante, a ponto de discorrer a respeito

2. Qual seu grau de conhecimento sobre urbanismo?
a. Pouco ou nenhum.

b. Razoável, já entendo alguns conceitos que regem a organização espacial das
cidades

c. Conheço bastante, a ponto de discorrer a respeito

5. Em quais disciplinas você acha que conceitos sobre arquitetura podem
ser inseridos? Por quê?

6. Em quais anos escolares você acha que conceitos sobre arquitetura
podem ser tratados? Por quê?

7. Como coordenador pedagógico, qual a melhor plataforma para se
capacitar sobre o tema arquitetura e urbanismo:

a. Palestras/aulas
b. Livros e guias
c. Internet: websites, portais e blogs de educação
d. Vídeos
e. Podcasts
f. Outros: Descreva.....
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15. Por favor, explique por que selecionou os apoios didáticos na questão
14, e como eles auxiliam na transmissão do conhecimento.

16. Questão aberta: deixe aqui suas dúvidas e sugestões sobre como tratar
o tema de arquitetura e urbanismo em sala de aula e as eficiências das
ferramentas/plataformas que você utiliza (ou gostaria de utilizar), tanto
para o acesso pelo professor/aluno quanto para a melhor aprendizagem
dos alunos.

16



Detalhamento da oficina
Com o uso das quatro possibilidades paradidáticas, serão montadas estações nas
salas de aula. Cada estação irá se configurar em um desafio para as crianças, com
tempo de resolução pré-definido. Após explicado o objetivo de cada etapa, elas
deverão escolher as estações por ordem de preferência até que todas tenham
passado por todos os desafios, sendo que deverão resolver as propostas em
pares, possibilitando interações e diálogos. Por fim, cada criança irá responder
individualmente questões sobre a experiência para averiguarmos quais desafios
e afinidades encontraram.

Questões:
Qual estação você gostou mais?
Com qual material você aprendeu mais sobre organização espacial?
Em qual estação você se divertiu mais?
Qual material (ou materiais) apresentaram o maior desafio?
Com qual material (ou materiais) foi mais fácil de atingir o objetivo proposto?

Escolha das turmas

Para a realização dos workshops definimos classes pertencentes aos anos iniciais
do Ensino Fundamental (do le ao 5Q ano) onde a alfabetização e a estrutura de
pensamento lógico matemático é consolidada, inclusive com aulas de geometria
onde abordam as retas, figuras, sólidos, planificações, vértices, arestas, faces dos
sólidos, perímetro e áreas. Em algumas escolas, a partir do segundo ano, os
alunos aprendem sobre localização espacial, desenho de planta, e evoluem até as
relações espaciais presentes na cidade onde moram.

Seguindo esse critério, a escolha recaiu sobre classes do 4Q ano do ensino
fundamental, formado por alunos de 9 anos de idade, teoricamente já
alfabetizados e com raciocínio geométrico tridimensional - é a fase em que
aprendem sobre os sólidos. Além disso, esses aunos já avançaram além da meia
idade dentro da faixa etária desse ensino, que vai de 6 a 10 anos, e obtiveram
ganhos importantes com relação à convivência social, entre eles próprios, entre
eles e os adultos representativos e entre eles e a cidade, mantendo ainda
características infantis importantes, como a busca da ludicidade

Seleção das escolas
A escolha específica das escolas irá considerar a diversidade de metodologias
pedagógicas. O método tradicional conteudista impera na maioria das escolas
públicas e privadas, principalmente em São Paulo. Nesse método, as salas de aula
são organizadas de maneira tradicional, dispostas em fileiras paralelas, e o
professor é considerado um transmissor de conhecimento que será
posteriormente acumulado pelos alunos.

Para ilustrar esse modelo, escolheremos uma escola pública da rede estadual de
ensino da cidade de São Paulo com índices médios de Ideb (índice de
desenvolvimento da educação básica), indicadores de aprendizado (Prova Brasil)
e fluxo Caprovação). O contato será feito por meio telefónico e posterior reunião
com coordenadores pedagógicos e direção, para apresentação da consultoria e
possível interesse da escola em participar do projeto.

18



Anexo 3: Conversa com estudos de caso: programas
internacionais de ensino de arquitetura em escolas

Três casos

Proxecto Terra, do Colégio Oficial dos Arquitetos da Galícia, na Espanha
c );
Arqui.Escola, do Colégio de Arquitetos da Catalunha (COAC), na Espanha.

C
educatiul.

National Schools Programme, do Royal Institute of British Architects (RIBA),
no Reino Unido. (

).

Questões

1. Quais as ferramentas utilizadas para transmitir o conteúdo de
arquitetura/urbanismo nas escolas? Como essas ferramentas foram escolhidas?
Quais os resultados obtidos com elas até agora?

2. Vocês mudariam algumas das linhas/ferramentas/plataformas que utilizam
hoje? Por quê? O que fariam diferente?

3. Vocês têm retorno das escolas? Como é o material é recebido pelos
professores? Sabem quais são mais utilizados?

4. Como é o contato com as escolas? De que forma o conteúdo foi divulgado entre
os professores?

5. Quais parcerias foram importantes na implantação do projeto?

6. Vocês fizeram planos a curto, médio e longo prazo? Quais foram as
prioridades, e por que estipulou-se dessa maneira?

7. Como vocês pensam o projeto no futuro?

q
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