
 

 

 
 

O “Inventando Cidades: a cidade que conhecemos e a cidade que 

inventamos" é uma ação de aproximação e conscientização da Arquitetura e 

do Urbanismo para crianças em seus anos iniciais de formação e que também 

busca engajar as crianças e seus familiares no planejamento da cidade por meio 

da participação do arquiteto(a) e urbanista no ambiente escolar. O propósito da 

ação é que existam, no futuro, cidades mais igualitárias, justas e inclusivas para 

todos e todas e, para isso, é fundamental a formação de cidadãos que se 

assumam como sujeitos na transformação da realidade, conscientes de que 

nossas cidades não são, estão sendo e a história não é determinismo, mas sim 

possibilidade (FREIRE, 2020). 

Essa ação nasceu como resposta à demanda do Edital CAU-EDUCA, 

entretanto, a convicção da necessidade de levar educação urbanística para 

crianças já estava presente na nossa trajetória profissional e acadêmica. 

Esperamos que, a partir de agora, essa ação ultrapasse nosso imaginário e seja 

compartilhada e construída por outras pessoas que acreditam nesse propósito.  

 De acordo com a professora e pesquisadora Ermínia Maricato (2014), 

há um imenso desconhecimento sobre a realidade das cidades brasileiras, o que 

ela denomina de “analfabetismo urbanístico”. Ermínia destacou que  

 

 
1  Sempre se refere à cidade como ela está, alinhado à perspectiva de Paulo Freire de 

que “O mundo não é. O mundo está sendo”, considerando que a realidade não é 

inexorável (FREIRE, 2020, p. 74).  

“Não é pouco frequente que shoppings centers sejam 

tomados como pontos de referência nas cidades e rios, 

córregos, edifícios históricos, parques, sejam ignorados (...). 

O que não dizer da desinformação sobre a história da 

cidade” (MARICATO, 2014, p.54).  

 

 A autora ressaltou a necessidade de, se não erradicar, ao menos 

minimizar, este problema e criar uma cultura de conhecimento sobre a cidade. 

Ela sugeriu que, para alcançar esse patamar de conhecimento, sejam 

incorporados os temas relacionados às cidades no Ensino Fundamental 

(MARICATO, 2014). O pesquisador João Soares Pena (2019) acrescentou, 

questionando a dificuldade de pensar em uma participação popular efetiva se 

as pessoas desconhecem a realidade da cidade e os impactos das decisões 

tomadas no âmbito do planejamento.  

 A ação “Inventando Cidades: a cidade que conhecemos e a cidade 

que inventamos”, compreendendo a problemática da pouca consciência 

urbana e ambiental por parte dos habitantes da cidade, propõe como 

metodologia dois eixos estratégicos: (1) “A cidade que conhecemos”, que 

consiste em compreender a cidade como ela está1 e (2) “A cidade que 

inventamos”, que se refere a estimular as crianças, público-alvo da ação, a 

inventarem uma nova realidade de cidade. Como metodologia do Eixo 1, a 

ação prevê a aplicação de questionários sobre a cidade a serem respondidos 

pela família das crianças participantes da ação. No Eixo 2, são previstas cinco 

oficinas sobre temáticas relacionadas às cidades, conduzidas por um 

arquiteto(a) e urbanista e realizadas na escola, com as crianças e seu 

professor(a). Enquanto os questionários permitem construir uma leitura sobre 

como a cidade está e conhecer as demandas de seus habitantes, através da 

opinião dos familiares, as oficinas com as crianças irão propor reflexões da 

cidade em que elas vivem e, a partir disso, inventar novas possibilidades e 

desvendar como a cidade poderia ser através da visão da criança. 

 



 

 

Com o objetivo de engajar toda a comunidade escolar, a ação prevê, 

além das oficinas, duas rodas de conversa a serem conduzidas pelo arquiteto(a) 

e urbanista, que incluem, além das crianças e professores, a família das crianças 

participantes. A primeira roda de conversa objetiva apresentar a estrutura, 

duração e o propósito da ação, além de promover um espaço de debate 

democrático. A segunda, encerra a ação, montando uma exposição com os 

produtos gráficos produzidos pelas crianças nas oficinas, além de apresentar a 

sistematização dos resultados, a ser realizada pelo arquiteto(a) e urbanista que 

conduziu todo o processo.  

Como resultado, acredita-se que a reflexão desenvolvida ao longo da 

ação permitirá o fortalecimento de uma consciência urbana e ambiental e a 

formação de cidadãos mais participativos, que são essenciais no processo de 

transformação das cidades em espaços mais igualitários, justos e inclusivos. A 

Teoria da Mudança, ilustrada abaixo, sistematiza como se espera que a 

mudança aconteça, seus resultados e o processo para atingi-los. 

 
Figura 1. Teoria da Mudança da ação. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

 



 

 

COMO O “INVENTANDO CIDADES: A CIDADE QUE 

CONHECEMOS E A CIDADE QUE INVENTAMOS” ATENDE ÀS 

PREMISSAS DAS AÇÕES DE ARQUITETO(A) E URBANISTA NA 

ESCOLA? 

 

Valorização da Arquitetura e Urbanismo, participação do profissional 

arquiteto(a) e urbanista e a coerência com os conceitos propostos 

 

Essa ação valoriza a Arquitetura e o Urbanismo na medida em que 

evidencia para a comunidade, principalmente para as crianças, o papel 

fundamental do arquiteto(a) e urbanista na condução do processo de tomada de 

consciência da realidade da cidade e da possibilidade de transformá-la. A ação 

potencializa a responsabilidade social da profissão do arquiteto(a) e urbanista 

ao permitir que ele participe de um processo de construção coletiva de leitura 

e reflexão sobre a cidade.   

As oficinas propostas exercitam a interdisciplinaridade do campo da 

Arquitetura e Urbanismo ao explorar diferentes temáticas, passando pelos 

temas de (1) Habitação: Habitat, (2) Habitação: Território, (3) Meio Ambiente: 

Paisagem e Saneamento, (4) Espaço Público: Mobilidade e (5) Patrimônio: 

Significado e Pertencimento, as quais foram escolhidas tendo em vista sua 

relevância para o planejamento da cidade. Cada oficina prevê uma atividade, 

chamada de Atividade “Vamos Inventar?”, detalhada na metodologia, a qual 

incentiva as crianças a dar contribuições lúdicas para temáticas concretas do 

planejamento da cidade. Os princípios de igualdade, justiça social e inclusão 

permeiam todas as atividades propostas, buscando desvendar como a cidade 

poderia ser através da visão da criança. Nessa ação, as crianças são 

protagonistas na reflexão, enquanto o arquiteto(a) e urbanista atua como um 

orientador, propondo as reflexões e auxiliando as crianças na representação da 

sua visão de como a cidade poderia ser. 

Além de aproximar temáticas relacionadas à Arquitetura e ao 

Urbanismo nas oficinas, a ação busca consolidar o sentimento de 

pertencimento destas crianças, empoderando-as para que se tornem atores em 

processos de transformação do espaço em que vivem. Essa consolidação do 

sentimento de pertencimento pretende fortalecer a cidadania e fazer com que 

as crianças se percebam como sujeitos inseridos em um território e uma 

comunidade, o que os tornam cidadãos de direito e deveres.  

 

“O fato de me perceber no mundo, com o mundo e com os 

outros me põe numa posição em face do mundo de não é de 

quem não tem a ver com ele. Afinal, minha presença no 

mundo não é a de quem a ele se adapta mas a de quem nele 

se insere. É posição de quem luta para não ser apenas objeto, 

mas sujeito também da história” (FREIRE, 2020, p.53, grifo 

do autor).  

 

Cabe destacar que, embora cada oficina se inicie com a reflexão sobre 

a cidade em que a criança vive, a Atividade “Vamos Inventar?” é uma proposta 

lúdica que as fazem imaginar cidades não somente para si, mas para 

personagens fictícios, explorados na metodologia, os quais, muitas vezes, 

apresentam necessidades diferentes daquelas vivenciadas pela criança. Neste 

sentido, a ação permite que as crianças compreendam a diversidade e exercitem 

a empatia ao olhar para diferentes realidades e perceber que todos devemos ter 

os mesmos direitos na cidade. 

 

Foco na comunidade escolar, com a escola como palco de transformação 

social  

 

Conforme adiantado, a ação coloca a criança como protagonista na 

reflexão sobre as cidades com objetivo de seu empoderamento, alinhado com 

os princípios da Nova Agenda Urbana, a qual ressalta que 

 

“Meninas e meninos, mulheres e homens jovens são agentes 

de mudança fundamentais na criação de um futuro melhor 

e, quando empoderados, têm grande potencial para defender 

seus próprios interesses e os de suas comunidades” (ONU, 

2017, p.18).  

 

Acredita-se também que esse empoderamento não deve se restringir 

somente à criança, dessa forma, a ação foi pensada para permitir a participação 

dos familiares e professores durante todo o processo com o objetivo de criar 



 

 

uma cultura de conhecimento sobre a cidade (MARICATO, 2014). Essa 

participação é viabilizada através das rodas de conversa e da aplicação dos 

questionários, promovendo um espaço de sociabilidade e debate democrático, 

contemplando os diversos atores: crianças, seus familiares, professores e o 

arquiteto(a) e urbanista.  

Desta forma, a escola se torna palco de transformação social, cabendo 

destacar a seguinte afirmação de Paulo Freire (1989):  

 

“A qualidade dessa escola deverá ser medida não apenas 

pela quantidade de conteúdos transmitidos e assimilados, 

mas igualmente pela solidariedade de classe que tiver 

construído, pela possibilidade que todos os usuários da 

escola - incluindo pais e comunidade - tiverem de utilizá-la 

como um espaço para a elaboração de sua cultura” 

(FREIRE, 1989, p.8).  

 

Aplicabilidade através de atividades em escolas, no território nacional, em 

escolas públicas ou privadas 

 

Por explorar temas que são inerentes ao planejamento de todas as 

cidades, a ação se aplica e se adapta a diferentes realidades territoriais, 

podendo, portanto, ser disseminada por todo o território nacional. Além disso, 

as atividades propostas nas oficinas não propõem a intervenção e 

transformação de territórios específicos, como a casa em que a criança vive ou 

o seu bairro, mas trabalha com personagens fictícios e conduz a criança a 

imaginar elementos da cidade para esses personagens, permitindo desvendar 

como a cidade poderia ser através da visão da criança. 

Além de sua aplicabilidade em diferentes territórios, a ação é aplicável 

tanto em escolas das redes pública ou privada, pois, de modo geral, independe 

de uma infraestrutura prévia para que aconteça, necessitando apenas de um 

espaço amplo para a realização das rodas de conversa e determinadas oficinas. 

No mais, as atividades são simples e não demandam muitos recursos, podendo 

ocorrer na própria sala de aula, tendo como principal instrumento a criatividade 

das crianças.  

 

Estratégia de envolvimento do professor(a) na ação  

 

O processo de concepção das oficinas teve o cuidado de atender 

também às habilidades e aos conceitos das disciplinas básicas do ensino 

fundamental - anos iniciais. Dessa forma, o envolvimento do professor(a), 

juntamente com o arquiteto(a) e urbanista, é facilitado, pois a atividade de cada 

oficina dialoga com uma ou mais disciplinas da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC). Será detalhado posteriormente na metodologia, quais são 

as oficinas e quais são as disciplinas correlatas, além disso, será descrito, para 

cada oficina, uma sugestão de engajamento do professor(a) durante a 

realização da atividade.  

No caso das escolas que possuírem um professor(a) para cada 

disciplina, sugere-se que cada oficina seja realizada no dia da disciplina que 

lhe é correlata, permitindo a participação de todos os professores na ação. Além 

disso, a partir dessa vivência, o professor(a) será sensibilizado de que as 

temáticas relacionadas às cidades são transversais a todas as disciplinas, 

estimulando-o a inserir essas temáticas nas suas aulas.  

 

METODOLOGIA: PASSO A PASSO DA AÇÃO 

 

O esquema abaixo indica as principais etapas da ação, incluindo os 

objetivos, temas e participantes. Em seguida, descreve-se o passo a passo para 

a realização das etapas.  

 



 

 

 
Figura 2. Estrutura da ação. 

Fonte: Elaboração própria. 

● PASSO 1: Convidando os participantes 

 

A ação, embora tenha como público-alvo as crianças, objetiva também 

sensibilizar e engajar a comunidade em geral, sendo assim, o primeiro passo 

para sua realização é convidar a comunidade escolar para participar da primeira 

roda de conversa proposta, incluindo as crianças e seus familiares, professores 

e demais interessados.  

 

● PASSO 2: Roda de Conversa Inicial - “Quem é você e qual é a sua 

relação com a cidade?”  

 

A Roda de Conversa Inicial - “Quem é você e qual é a sua relação com 

a cidade?” será conduzida pelo arquiteto(a) e urbanista e apresenta a estrutura, 

duração e o propósito da ação. Deverá ser mencionado que, a cada oficina 

temática realizada com as crianças, essas receberão um questionário que 

deverá ser entregue aos seus familiares sobre o mesmo tema explorado em sala 

de aula, com o objetivo de refletir sobre a cidade em que vivem. Para reforçar 

a importância desta metodologia, é essencial que, neste primeiro contato, o 

arquiteto(a) e urbanista ressalte a importância do conhecimento sobre a 

realidade da cidade e da participação cidadã para sua transformação. Ademais, 

a roda de conversa permitirá verificar o engajamento da comunidade e o 

interesse em participar de discussões sobre a cidade.   

 Como esta roda de conversa tem caráter introdutório e de aproximação 

de todos os conceitos que serão explorados nas oficinas, ela não apresenta 

nenhum roteiro pré-definido, com o intuito de que o arquiteto(a) e urbanista 

tenha liberdade de conduzir da maneira que julgar pertinente. Além disso, 

sugere-se que seja realizada aos sábados para que se possa contar com a maior 

participação de familiares e que tenha duração de aproximadamente duas 

horas. 

Considerando que os questionários são elementos fundamentais para 

estruturação do Eixo 1, “A cidade que conhecemos”, para finalizar esta roda 

de conversa e para introduzir os familiares à metodologia, é proposto que eles 

respondam ao Questionário Inicial: “Quem é você e qual é a sua relação com 



 

 

a sua cidade?” (ver pág. 16), com o objetivo de conhecer o perfil dos 

participantes e de seu núcleo familiar e sua relação com a cidade em que vivem.  

 

● PASSO 3: Oficinas 1 a 5  

 

Finalizada esta primeira etapa, deverá ser dada sequência com a 

realização das cinco oficinas a serem conduzidas pelo arquiteto(a) e urbanista 

e realizadas com as crianças, com acompanhamento de seu professor. Essas 

oficinas acontecerão quinzenalmente ao longo do semestre letivo e terão 

duração prevista de aproximadamente 4 horas cada, o que equivale a um 

período escolar. É sugerida essa frequência de realização das oficinas para 

permitir um maior tempo de reflexão entre uma temática e outra, tanto no 

âmbito da criança quanto em seu ambiente familiar. 

Cada oficina terá uma temática, conforme demonstrado na Figura 2. 

Ainda que as temáticas sejam diferentes, as oficinas seguem momentos em 

comum: Apresentação, Aproximação ao Tema, Atividade “Vamos Inventar?”, 

Finalizando e Refletindo em Casa, conforme definidos no esquema abaixo:  

 
Figura 3. Momentos das oficinas. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

 

 



 

 

Esses momentos das oficinas foram elaborados de maneira a propiciar 

um método de aprendizagem ativa com base nas diretrizes da chamada Escola 

Nova. Nesse tipo de metodologia, a criança é protagonista na sua 

aprendizagem, pois é engajada na realização de atividades práticas que 

permitem que ela crie, pense e construa conhecimentos sobre os conteúdos 

abordados nas atividades (BACICH; MORAN, 2018).  

 

O pensamento da Escola Nova converge com as ideias de 

Freire (1996) sobre a educação dialógica, participativa e 

conscientizadora, que se desenvolve por meio da 

problematização da realidade, na sua apreensão e 

transformação. Na ótica do trabalho pedagógico com a 

metodologia da problematização, ensinar significa criar 

situações para despertar a curiosidade do aluno e lhe 

permitir pensar o concreto, conscientizar-se da realidade, 

questioná-la e construir conhecimentos para transformá-la, 

superando a ideia de que ensinar é sinônimo de transferir 

conhecimento (BACICH; MORAN, 2018, p.78). 

 

Demonstra-se abaixo uma adaptação da Pirâmide da Aprendizagem de 

William Glasser, relacionando-a com os momentos propostos nas oficinas:  

 
Figura 4. Adaptação da Pirâmide da Aprendizagem de Willian Glasser. 

Fonte: Adaptado de Er e Dag (2015). 

● Cartilha do Arquiteto(a) e Urbanista 

 

O arquiteto(a) e urbanista terá como ferramenta uma cartilha para cada 

oficina (ver págs. 11-12), contendo diretrizes relacionadas à realização dos 

momentos descritos na Figura 3, os recursos necessários para cada atividade e 

uma sugestão de organização do tempo. Embora seja recomendado seguir a 

metodologia proposta nas cartilhas, elas são flexíveis para que o arquiteto(a) e 

urbanista possa adaptar ou acrescentar questões e reflexões de acordo com as 

necessidades verificadas durante a vivência com as crianças.  

 

● Cartilha da Criança 

 

A criança também terá como ferramenta uma cartilha para cada oficina 

(ver págs. 13-15), contendo a descrição da Atividade “Vamos Inventar?”, 

diretrizes do Finalizando e orientações para o Refletindo em Casa. Com o 

intuito de promover maior envolvimento e estimular a imaginação, a Cartilha 

da Criança possui um caráter lúdico e conta a história de uma família fictícia, 

a família do João, que se desdobra nas diferentes atividades de cada oficina.  

As oficinas apresentam uma linha de raciocínio que, em um primeiro 

momento, partem de olhar para a cidade em que a criança vive ao aproximá-

las ao tema e, no segundo momento, busca estimulá-la a inventar uma nova 

realidade de cidade através da Atividade “Vamos Inventar?”. Cada oficina tem 

como título uma pergunta que instiga as crianças a refletirem sobre a temática 

durante a atividade proposta, fazendo com que elas imaginem elementos da 

cidade para os personagens da história. As atividades são sequenciais e 

avançam nos conceitos: primeiro, a criança conhece a história da família do 

João para pensar em como poderia ser sua casa; em seguida, expande a escala 

e passa a pensar no território onde está inserida esta habitação, no meio 

ambiente e no espaço público de circulação da cidade. Por fim, a história 

finaliza na temática do patrimônio com o encontro simbólico entre a cidade 

inventada e a cidade real, representado, respectivamente, pela figura do João e 

da criança, trazendo a simbologia de que a cidade inventada poderia se 

transformar em realidade. O objetivo é fazer com que a criança desenvolva a 

empatia ao pensar na cidade para outras pessoas, representadas pelos 



 

 

personagens, e que também possa imaginar se ela pode, no futuro, viver em 

uma cidade como a que ela está inventando.  

Para a realização das atividades “Vamos Inventar?”, propõe-se que a 

sala seja dividida em cinco grupos e cada grupo receberá a história da família 

do João com diferentes personagens para que reflitam não só sobre as cidades, 

mas que também respeitem e valorizem as diferenças. A criança deverá seguir 

a história e as necessidades da família do João que lhe foi atribuída e 

compartilhar com seu grupo suas reflexões sobre a atividade, cabendo destacar 

que algumas dessas atividades serão realizadas, em parte ou em sua totalidade, 

de maneira individual ou com a sala toda.  

Recomenda-se que a ação seja realizada, preferencialmente, com 

crianças do 5º ano em função da profundidade das reflexões propostas. No 

entanto, isso não impede que ela seja realizada com crianças dos demais anos 

iniciais, mas, nesse caso, podem ser necessárias adaptações ou simplificações, 

por exemplo: é possível que se trabalhe com os mesmos personagens da família 

do João para toda a sala, a quantidade de perguntas de Aproximação ao Tema 

pode ser reduzida ou os produtos podem ser simplificados (Exemplo: na 

Oficina 3, as crianças devem criar uma notícia de jornal, a qual pode ser 

adaptada para a criação de um cartaz).  

Como os princípios de igualdade, justiça social e inclusão permeiam 

todas as atividades propostas, acredita-se que será despertado um olhar crítico 

nas crianças em relação à cidade em que vivem. Esses princípios fazem com 

que a cidadania e diversidade sejam temas transversais a toda ação, auxiliando 

a criança no desenvolvimento de novas formas de relação com o mundo, 

pautadas no respeito e valorização das diferenças. 

 

● PASSO 4: Refletindo em Casa - questionários de encerramento de 

cada oficina 

 

Ao final de cada oficina, a criança receberá um questionário para que 

seus familiares respondam e possam continuar a reflexão sobre o mesmo tema 

abordado na oficina em suas casas. Na próxima oficina, os questionários 

deverão ser entregues ao arquiteto(a) e urbanista para posterior sistematização. 

Esses questionários são fundamentais para a construção do Eixo 1, “A cidade 

que conhecemos” e complementação do Eixo 2, “A cidade que inventamos”, 

permitindo uma posterior sistematização do que falta às nossas cidades para 

que elas sejam mais próximas daquilo que as crianças inventaram. 

Os questionários contêm perguntas que foram pontuadas, de maneira 

mais simples, durante a etapa de Aproximação ao Tema nas oficinas. Isso 

possibilita que a criança, com seu conhecimento, auxilie seus familiares a 

responderem aos questionários, contribuindo para a horizontalidade dos 

saberes.  

 

● PASSO 5: Sistematização dos produtos das oficinas 

 

Após o término das oficinas temáticas, teremos dois produtos gerados: 

(1) a leitura sobre como a cidade está e as demandas de seus habitantes através 

dos questionários e (2) novas formas de como a cidade poderia ser com base 

no que inventaram as crianças, fornecidas pelas atividades lúdicas das oficinas. 

Dessa forma, o próximo passo é que o arquiteto(a) e urbanista realize a 

sistematização dos produtos em um documento intitulado “Inventando 

Cidades: a cidade que conhecemos e a cidade que inventamos”.  

O conteúdo dessa sistematização dependerá dos resultados obtidos nas 

oficinas e nos questionários, mas também resulta das observações empíricas 

do arquiteto(a) e urbanista durante a vivência com as crianças. Além disso, 

recomenda-se que o professor(a) contribua para essa sistematização, visto que 

possuirá seu ponto de vista ao ter acompanhado e participado ativamente da 

ação. Sugere-se que sejam utilizados recursos gráficos, como tabelas e 

gráficos, para apresentar os dados obtidos nos questionários e fotos dos 

modelos e desenhos desenvolvidos pelas crianças nas oficinas. 

 Acredita-se que cada escola participante da ação, ao gerar esse 

documento, contribuirá na construção acadêmica do campo da educação 

urbanística no Ensino Fundamental. A união de diversos documentos, 

produzidos em distintas escolas e contextos territoriais, resultará em um vasto 

repertório referente ao imaginário das crianças sobre a cidade. Considerando a 

imensa diversidade regional e cultural que o nosso país apresenta: De Norte a 

Sul do Brasil, será que todas as crianças inventam o mesmo tipo de cidade?  

 



 

 

● PASSO 6: Roda de Conversa Final - “Como é a cidade que 

conhecemos e a cidade que inventamos?” 

 

A Roda de Conversa Final - “Como é a cidade que conhecemos e a 

cidade que inventamos?” será conduzida pelo arquiteto(a) e urbanista e deverá 

encerrar a ação. Seu objetivo é apresentar a sistematização dos resultados da 

ação e montar uma exposição com os produtos gráficos produzidos pelas 

crianças nas oficinas, promovendo um espaço aberto de discussão sobre como 

os princípios de igualdade, justiça social e inclusão, que permeiam as temáticas 

das atividades, podem transformar a cidade real.  

Assim como na primeira roda de conversa, sugere-se que ela seja 

realizada ao sábado para que conte com a maior participação dos familiares, 

além das crianças e professores, e não há nenhum roteiro pré-definido, 

permitindo liberdade na condução pelo arquiteto(a) e urbanista. Ao final, 

recomenda-se que seja aplicado o Questionário Final: “Como avaliamos o 

Inventando Cidades: a cidade que conhecemos e a cidade que inventamos?” 

(ver pág. 19), que repete algumas questões presentes no primeiro questionário, 

relacionados ao grau de conhecimento sobre a cidade, ao grau de motivação de 

participar do seu planejamento e o quanto os participantes acreditam serem 

capazes de transformar a cidade em que vivem. A escolha dessa metodologia 

permite avaliar o impacto da ação no conhecimento sobre a cidade, no 

engajamento e no interesse da comunidade em participar de discussões sobre 

a cidade. 

Com o objetivo de aproximar a concretização da cidade inventada pelas 

crianças, sugere-se que a última roda de conversa conte com a participação de 

um representante do poder público municipal e que esse receba uma cópia do 

documento de sistematização. Desse modo, o resultado da ação poderá se 

disseminar para além da comunidade escolar, podendo auxiliar o poder público 

municipal na formulação de políticas públicas através do conhecimento e 

leitura da cidade e das demandas do ponto de vista de seus habitantes, 

especialmente das crianças.  

De acordo com o Estatuto da Cidade, o planejamento urbano deve ser 

objeto de controle social, devendo superar o desafio da gestão democrática e 

permitir ampla participação dos seus habitantes na definição do futuro das 

cidades (INSTITUTO PÓLIS, 2004). Nesse sentido, a professora e 

pesquisadora Débora Nunes (1999) afirmou que um dos maiores desafios das 

práticas participativas está relacionado à dificuldade de implementação 

continuada. Acredita-se que, caso a ação ocorra com uma frequência anual, por 

exemplo, essa dificuldade poderia ser superada, pois a participação social seria 

estimulada através de um processo contínuo de consulta da população e de 

construção de uma leitura sempre atualizada sobre a cidade. Dessa forma, a 

ação seria capaz de promover a valorização do planejamento urbano e o 

fortalecimento do elo entre o poder público municipal e a comunidade através 

da atuação do arquiteto(a) e urbanista na escola. 

Embora o encontro encerre a ação, não deve ser entendido que o 

processo de tomada de consciência sobre a cidade se encerra neste momento, 

mas a ação deve ser entendida como um marco nesse processo contínuo de 

reflexão. A singularidade dessa ação consiste justamente no seu potencial de 

empoderamento tanto das crianças, quanto da comunidade em geral, visto que 

todos serão, em algum momento, engajados e convidados a participar da ação. 

O empoderamento faz com que o aprendizado não se encerre nele mesmo, mas 

que se torne um instrumento para propor transformações da realidade.  

 

“A capacidade de aprender, não apenas para nos adaptar 

mas sobretudo para transformar a realidade, para nela 

intervir, recriando-a” (FREIRE, 2020, p. 67).  
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APRESENTAÇÃO 
 

MATERIAIS: Papel, lápis, lápis colorido e 

canetinhas. 

DISCIPLINAS: Ciências da Natureza e Língua 

Portuguesa 

ENGAJANDO O PROFESSOR(A): O professor 

pode auxiliar as crianças a desenvolver ações para 

melhorar a qualidade de vida individual, coletiva e 

socioambiental. Além disso, explicar a finalidade e 

formatação de um texto jornalístico. 
 

APROXIMAÇÃO AO TEMA   

 

• Existe coleta de lixo no seu bairro? 

• Qual é o destino do lixo produzido na sua casa? 

• Vocês fazem separação de lixo para reciclagem nas 

suas casas? 

• Existe lixão no seu bairro? 

• Qual é a condição dos rios da sua cidade? 

• Há ocorrência de alagamentos no seu bairro?  

• O que é saneamento básico?  

• Qual é a relação entre saneamento básico e saúde? 

• Como podemos cuidar do meio ambiente para 

preservar a nossa saúde e a qualidade de vida da 

nossa cidade? 

 
ATIVIDADE “VAMOS INVENTAR?”  

 

Vamos inventar uma história de 

cuidado com o meio ambiente? 

 
FINALIZANDO 

 
REFLETINDO EM CASA 

 

 

APRESENTAÇÃO 
 

MATERIAIS: Papel, lápis colorido, tinta, pincel, 

canetinhas, régua e instrumentos de desenho. 

DISCIPLINAS: Artes e Matemática 

ENGAJANDO O PROFESSOR(A): O professor 

pode auxiliar as crianças na percepção de espaço e na 

sua representação, contemplando noções de 

proporcionalidade e simetria.  

 

 
APROXIMAÇÃO AO TEMA   

 

• O que é morar? 

• Todos têm direito a uma casa?    

• Vocês acreditam que todos podem pagar por uma 

casa? 

• Quais são as formas de representação de uma casa? 

• Quais são os espaços de uma casa? 

• Quais são elementos que toda casa deve ter?  

• O que você mais gosta na sua casa? 

• Você mudaria algo na sua casa? 

• Quantas pessoas moram na sua casa? 

• Se mais pessoas morassem com você, sua casa 

precisaria de mudanças? 

 
 

ATIVIDADE “VAMOS INVENTAR?”  

 

Vamos inventar uma casa? 

 

 
FINALIZANDO 

 
REFLETINDO EM CASA 

 

 

APRESENTAÇÃO 
 

MATERIAIS: Papel kraft, bucha vegetal, isopor, cola, 

tesoura, tinta, pincel e materiais recicláveis (caixa de 

leite, fósforo ou sabonete, etc.). 

DISCIPLINA: Geografia 

ENGAJANDO O PROFESSOR(A): O professor 

pode auxiliar as crianças a pensar espacialmente, 

desenvolvendo o raciocínio geográfico e 

compreendendo aspectos de localização e distribuição 

dos elementos construídos. 
 

APROXIMAÇÃO AO TEMA   

 
• Além de morar, o que fazemos na cidade? 

• Quais são os principais elementos que compõem um 

bairro?       

• Todos os bairros da cidade são iguais? 

• Existe algum ponto de referência no seu bairro?  

• O que você mais gosta no seu bairro? 

• Quais são os lugares que você frequenta no seu 

bairro?  

• Todos os espaços que você frequenta são construídos?   

• Existem praças ou parques no seu bairro? 

• Existe algo que você gostaria que fosse diferente no 

seu bairro? 

 
ATIVIDADE “VAMOS INVENTAR?”  

 

Vamos inventar um bairro?  

 

 
FINALIZANDO 

 
REFLETINDO EM CASA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 
 

MATERIAIS: Barbante, fitas, cabos de vassoura, 

bicicleta, cadeira de rodas e carrinho de bebê. 

DISCIPLINA: Educação Física 

ENGAJANDO O PROFESSOR(A): O professor 

pode auxiliar na promoção das interações entre as 

crianças e na construção de valores relativos ao respeito 

às diferenças e no combate aos preconceitos de 

qualquer natureza. 

 
APROXIMAÇÃO AO TEMA   

 
• Qual é o meio de transporte que vocês mais utilizam? 

• Seu bairro é atendido por transporte público?  

• Qual meio de transporte vocês utilizam para ir à 

escola?  

• Quanto tempo demora até vocês chegarem à escola?  

• Vocês se sentem seguros de andar a pé ou de 

bicicleta?  

• Quais são os principais elementos de uma rua?  

• Vocês atravessam a rua na faixa de pedestre? 

• Como são as calçadas do seu bairro?  

• Você teria dificuldade para andar nas calçadas do seu 

bairro se tivesse alguma necessidade especial? 
 
 

ATIVIDADE “VAMOS INVENTAR?”  

 

Vamos inventar uma rua? 

 

 
FINALIZANDO 

 
REFLETINDO EM CASA 

 

 

APRESENTAÇÃO 
 

MATERIAIS: Papel, lápis colorido, tinta, pincel e 

canetinhas. 

DISCIPLINA: História 

ENGAJANDO O PROFESSOR(A): O professor 

pode auxiliar as crianças a trabalhar com as memórias 

individuais e coletivas, observando que cada grupo 

produz suas memórias como elemento que impulsiona 

o estabelecimento de identidades. 
 

 
APROXIMAÇÃO AO TEMA   

 

• O que é patrimônio?  

• O que é patrimônio da cidade?  

• Vocês conhecem algum elemento significativo para a 

história da sua cidade, bairro ou país? 

• Vocês conseguem identificar qual é o bairro mais 

antigo da sua cidade? 

• Os edifícios históricos da sua cidade estão em bom 

estado de conservação? 

• Existem festas tradicionais na sua cidade? 

• O que faz com que algo tenha significado? 

• O que te faz ser pertencente a um lugar? 

• De quem é a responsabilidade de preservar a história 

da cidade? 
 

ATIVIDADE “VAMOS INVENTAR?”  

 

Vamos inventar um patrimônio? 

 

 
FINALIZANDO 

 
REFLETINDO EM CASA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo das próximas semanas, iremos refletir sobre a cidade e alguns de seus 

elementos como as casas, o bairro, o meio ambiente, as ruas e a sua história. Além 

de refletirmos sobre a nossa realidade, vamos também imaginar e inventar 

cidades para que todos possam viver melhor no futuro.  

 

Para começar esta aventura, vocês acabam de receber a história da família do 

João, que irá nos acompanhar ao longo dessa jornada. João é um garoto de 10 

anos, muito esperto e curioso. Para aumentar o nosso desafio, cada grupo receberá 

a história da família do João contada de uma maneira diferente para que vocês 

reflitam não só sobre as cidades, mas também respeitem e valorizem as 

diferenças de cada pessoa. 

 

Olá, inventores de cidades! 
 

VAMOS INVENTAR CIDADES? 
 

 

VAMOS CONHECER A FAMÍLIA DO JOÃO? 

GRUPO 1 - João mora com suas mães, Ana e Mariana. Mariana conseguiu um 

emprego em outra cidade e toda a família irá se mudar.  

 
GRUPO 2 - João mora com seus pais, Ana e Pedro, e sua irmã de um ano, Beatriz. 

Ana irá começar uma nova faculdade em outra cidade e toda a família irá se 

mudar.  

 
GRUPO 3 - João mora com seus avós, Joaquim (70 anos) e Olga (65 anos). Como 

João está crescendo e a casa é pequena, eles irão se mudar para outra casa. 

 
GRUPO 4 - João é uma criança com deficiência visual e utiliza uma bengala para 

se locomover. Ele mora com seus pais, Ana e Pedro. Pedro conseguiu um 

emprego em outra cidade e toda a família irá se mudar.  

 
GRUPO 5 - João é portador de necessidades especiais e utiliza uma cadeira de 

rodas para se locomover. Ele mora com sua mãe, Ana, que decidiu se mudar para 

perto dos avós de João. 

Olá, inventores de cidades! 
 

VAMOS INVENTAR UMA CASA? 

Quais são as necessidades da família de João? 

A família de João está procurando uma nova casa para se mudar e essa é uma 

tarefa desafiadora. Vamos ajudar essa família?  

 

Em grupo, façam uma lista das necessidades dessa família, por exemplo, o 

tamanho da casa, quais elementos e espaços essa casa deve ter. Será que a família 

de João possui alguma necessidade especial que precisa ser levada em 

consideração para escolha dessa nova casa?  

 
Conversando sobre suas ideias... 

Apresente aos colegas a história da família do João que seu grupo recebeu e as 

necessidades que vocês listaram.  

 
Mãos à obra! 

Agora cada um de vocês deve fazer um desenho de uma casa para a família do 

João. Uma sugestão é pensar no que você mais gosta na sua casa. O que você acha 

que João poderia gostar de ter na casa dele? 

 

 FINALIZANDO 
Vamos olhar os desenhos de todos os colegas? As necessidades de diferentes 

famílias são iguais? Você gostou do desenho de algum colega que está diferente 

do seu?   

Como é sua família e suas necessidades? Sua casa atende às necessidades de todos 

seus moradores? Reflita em casa com seus familiares, respondendo ao 

Questionário 1 - Como é a sua casa? 

REFLETINDO EM CASA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olá, inventores de cidades! 
 

VAMOS INVENTAR UM BAIRRO? 
 

 Tão importante quanto ter uma casa com conforto e segurança é a localização 

dessa casa, pois, além de morar, precisamos de mercados para comprar nossa 

comida, lugares para trabalhar, estudar e nos divertir. Que bom seria se tudo isso 

ficasse pertinho da nossa casa, não é mesmo? Vamos ajudar o João a escolher um 

bairro para morar com sua família?  

 

Mãos à obra! 

Em grupo, construam uma maquete de um bairro que vocês gostariam que o 

João e sua família morassem. Quais são os principais elementos de um bairro? 

Quais são os espaços mais importantes que devem existir perto da casa de João?  

 
Que tal uma dica? 

Primeiro, desenhe as ruas e depois defina onde estarão localizadas as casas, 

comércios, como mercados e padarias, escolas e também os lugares em que o João 

possa brincar com seus amigos, como praças e parques. Utilize caixinhas de 

fósforo ou de sabonete para representar as construções e, para deixar sua maquete 

ainda mais bonita, pinte cada tipo de construção de um cor. 

FINALIZANDO 

REFLETINDO EM CASA 

Vamos olhar as maquetes dos colegas? Você consegue observar algum elemento 

que esteja presente em todos os bairros criados pelos grupos? Algum grupo 

construiu um bairro totalmente diferente? 

Como é o seu bairro? Seus familiares estão satisfeitos com ele? Reflita em casa 

com seus familiares, respondendo ao Questionário 2 - Como é o seu bairro? 

 

Olá, inventores de cidades! 
 

VAMOS INVENTAR UMA HISTÓRIA DE CUIDADO  

COM O MEIO AMBIENTE? 
 

É dever de todos os moradores cuidar da cidade em que vivem. Infelizmente, no 

bairro que inventamos para João, alguns moradores depositaram lixo em uma 

praça, ilustrada na figura. João ficou muito triste e, com sua família e amigos, 

criou uma associação de bairro para discutir a falta de cuidado com o meio 

ambiente. Juntos, eles conseguiram transformar a praça no espaço que tanto 

sonharam. Um jornal quer fazer uma matéria sobre isso. Vamos ajudá-lo nessa 

tarefa?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mãos à obra! 

Em grupo, criem uma notícia de jornal contando quais foram as atitudes da 

associação de bairro para transformar essa praça e como os moradores podem 

mantê-la preservada. Vamos fazer também um desenho ilustrando o resultado 

dessa transformação? 

FINALIZANDO 
Vamos ver as notícias de jornais criadas pelos colegas? Algum grupo imaginou 

atitudes diferentes do seu grupo para preservar o meio ambiente? 

REFLETINDO EM CASA 
Como está a situação do meio ambiente e do saneamento do seu bairro? Reflita 

em casa com seus familiares, respondendo ao Questionário 3 - Como está o meio 

ambiente em que você vive? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olá, inventores de cidades! 
 

VAMOS INVENTAR UMA RUA? 

A praça do bairro do João se transformou em um ótimo espaço de lazer e todos 

estão animados para aproveitar. Para se deslocar até a praça, todos utilizarão as 

ruas do seu entorno. Você já parou para pensar que todos devem ter seu espaço 

nas ruas: os automóveis, as bicicletas e os pedestres? Mas qual é o tamanho do 

espaço que cada um de nós precisa para usar a rua com segurança e conforto? 

Vamos construir uma rua segura e acessível a todos? 

 

Cada grupo receberá uma situação sugerida e deverá refletir como podemos 

construir espaços e elementos para que todos possam utilizar a rua com segurança 

e conforto. 
 

GRUPO 1 -  João quer andar de bicicleta nas ruas do entorno da praça.  

GRUPO 2 - João quer passear com sua irmã Beatriz. Como ela é ainda muito 

pequena, a família utiliza um carrinho de bebê para ir caminhando até a praça.  

GRUPO 3 - João quer passear com seus avós, Joaquim e Olga, na praça. 

GRUPOS 4 e 5 - João quer passear sozinho na praça.  

 
Mãos à obra! 

Toda a sala deve encontrar um espaço amplo na escola para imaginar uma rua em 

tamanho real. Estiquem barbantes ou fitas para delimitar os espaços destinados 

aos automóveis, bicicletas e pedestres. Nosso desafio é construir uma rua onde 

todos os familiares de João em todas as situações propostas possam circular com 

segurança e conforto. 

 
 

FINALIZANDO 

Vamos olhar a rua que vocês construíram? Vocês acreditam que essa rua é segura, 

confortável e acessível a todos? 

Como é a sua rua? Ela é segura e acessível a todos? Reflita em casa com seus 

familiares, respondendo ao Questionário 4 - Como é a sua rua? 

 

Olá, inventores de cidades! 
 

VAMOS INVENTAR UM PATRIMÔNIO? 

Nossa aventura está chegando ao fim! Nós ajudamos o João e sua família a 

encontrar uma casa em um bom lugar para morar, ajudamos a contar a sua história 

na melhoria das condições do meio ambiente e também a construir uma rua segura 

e acessível para todos! Que incrível não é mesmo?  

 

Agora imagine que o João ficou tão feliz com sua ajuda que deseja conhecer a sua 

cidade! Quais são os lugares mais significativos da sua cidade que você deseja 

que João conheça?  

 
Conversando sobre suas ideias... 

Em grupo, façam uma lista dos lugares mais significativos da sua cidade para 

que João possa visitar com sua família e apresente aos colegas. O que faz com 

que esses lugares sejam tão significativos? Os outros colegas pensaram em 

lugares diferentes do seu grupo?  

 
Mão à obra! 

Agora imagine que, finalmente, você irá conhecer o João e ele pediu que 

escolhesse o lugar mais significativo da cidade para você: um lugar que você 

gostaria que fosse patrimônio na sua cidade. Qual seria esse lugar? Por que ele é 

importante para você? Desenhe seu encontro com o João nesse lugar.  

FINALIZANDO 

Vamos olhar os desenhos de todos os colegas? Seus colegas pensaram em lugares 

diferentes? Vocês conhecem esses lugares? O que faz com que um lugar seja tão 

importante para algumas pessoas? 

REFLETINDO EM CASA 

 

REFLETINDO EM CASA 

Sua família conhece a história da sua cidade? Reflita em casa com seus familiares, 

respondendo ao Questionário 5 - Como é a história da sua cidade? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Qual é o seu grau de satisfação em relação aos 

serviços públicos prestados na cidade? 

 

       

       

       

 

Saúde 

Educação  

Transporte público 

Oferta de emprego  

Custo de vida  

Segurança  

Limpeza urbana  

Cultura 

Esporte e lazer  

Meio ambiente  

 

12. Qual das temáticas abaixo você acredita que o 

poder público municipal deveria dar mais atenção 

nesse momento?  

 

(     ) Saúde 

(     ) Educação  

(     ) Transporte público  

(     ) Oferta de emprego  

(     ) Custo de vida  

(     ) Segurança  

(     ) Limpeza urbana  

(     ) Cultura 

(     ) Esporte e lazer  

(     ) Meio ambiente  

 

 

 

 

 

Olá, conhecedores da cidade! 

  

É muito importante que conheçamos nossa cidade e 

que sejamos cidadãos participativos para sua 

transformação. Ao longo da ação “Inventando 

Cidades: a cidade que conhecemos e a cidade que 

inventamos” iremos conversar e refletir sobre a 

cidade e alguns de seus elementos como as casas, o 

bairro, o meio ambiente, as ruas e a sua história.  

Gostaríamos de conhecer mais sobre você e sua 

relação com a cidade.  

 

Vamos começar? 

 

1. Em qual bairro você mora? 

___________________________________________ 

 

2. Qual é o seu grau de conhecimento hoje sobre a sua 

cidade?  
 

(     ) Muito alto            (     ) Baixo  

(     ) Alto                         (     ) Muito baixo 

(     ) Razoável 

 

3. Qual é o seu grau de motivação hoje para participar 

do planejamento da sua cidade?  
 

(     ) Muito alto            (     ) Baixo  

(     ) Alto                         (     ) Muito baixo 

(     ) Razoável 

 

4. Em uma escala de 1 a 5, o quanto você acredita ser 

capaz de contribuir para a transformação da sua 

cidade?  

(1= Não acredito e 5= Acredito muito) 
 

(     ) 1        (     ) 2        (     ) 3        (     ) 4        (     ) 5 

5. Você já participou de debates, audiências ou 

consultas públicas na sua cidade? 

 

(     ) Sim                           (     ) Não 
 

Se não, existe algum motivo? ___________________ 

 

6. Há quanto tempo você mora na cidade?  
 

(     ) Menos de 1 ano           (     ) 6 a 10 anos  

(     ) 1 a 2 anos          (     ) Mais de 10 anos 

(     ) 3 a 5 anos 

 

7. Qual é a sua faixa etária?  
 

(     ) Até 18 anos                 (     ) 45 a 54 anos  

(     ) 19 a 24 anos                (     ) 55 a 64 anos          

(     ) 25 a 34 anos                (     ) 65 ou mais 

(     ) 35 a 44 anos     

 
8. Como você se define em relação a sua cor?  
 

(     ) Branca                        (     ) Amarela                                    

(     ) Negra                          (     ) Indígena                                   

(     ) Parda                           (     ) Prefiro não responder                                   

 

9. Como você se identifica em relação ao gênero?  
 

(     ) Masculino                    (     ) Mulher transgênero                                    

(     ) Feminino                      (     ) Não-binário                                   

(     ) Homem transgênero     (     ) Prefiro não responder                                   

 

10. Qual é o seu grau de escolaridade?  
 

(     ) Sem escolaridade 

(     ) Ensino fundamental incompleto 

(     ) Ensino fundamental completo 

(     ) Ensino médio incompleto 

(     ) Ensino médio completo  

(     ) Curso superior incompleto 

(     ) Curso superior completo 

(     ) Curso de pós-graduação incompleto 

(     ) Curso de pós-graduação completo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Em qual bairro você mora? 

___________________________________________ 

 

2. Quantas pessoas moram na sua casa?  
 

(     ) 1 a 2 pessoas           (     ) 6 a 10 pessoas  

(     ) 3 a 5 pessoas            (     ) Mais de 10 pessoas 

 

3. Há pessoas portadoras de necessidades especiais na  

sua casa? 
 

(     ) Sim                           (     ) Não  

 

4. Assinale o seu grau de satisfação em relação aos 

itens abaixo de acordo com a legenda:  

 

 

 

a. Sua casa oferece bons padrões de ventilação 

natural?  

 

 

b. Sua casa oferece bons padrões de iluminação 

natural?  

 

 
 

c. O tamanho da sua casa atende às necessidades 

básicas de todos os moradores? 

 

 
 

5. Você considera que os gastos com a sua casa estão  

dentro do seu orçamento?  

 

(     ) Sim                           (     ) Não 

 

6. O imóvel em que reside é:  
 

(     ) Próprio       (     ) Alugado    (     ) Outro ______ 

1. Em qual bairro você mora? 

___________________________________________ 

 

2. Você consegue identificar o centro da cidade?  

 

(     ) Sim                           (     ) Não 

 

3. Seu bairro se localiza próximo ao centro da cidade? 

 

(     ) Sim          (     ) Não        (     ) Não sei responder 

 

4. Assinale o seu grau de satisfação em relação aos 

itens abaixo de acordo com a legenda:  

 

 

 

 

a. Quantidade de comércios e serviços no seu bairro: 

 

 

b. Quantidade de áreas verdes e livres no seu bairro:  

 

 
 

c. Quantidade de equipamentos públicos no seu 

bairro: (Creches, escolas, postos de saúde, 

bibliotecas, etc.) 

 
 

 

5. Com que frequência semanal você precisa se 

deslocar para outros bairros da cidade? 

 

(     ) 1-2 dias na semana  

(     ) 3-4 dias na semana  

(     ) 5-7 dias na semana  

(     ) Nenhuma frequência   

 

 

6. Caso você precise se deslocar para outros bairros 

da cidade, indique o principal motivo: 
 

(     ) Trabalho  

(     ) Comércios e serviços  

(     ) Atendimento de saúde 

(     ) Educação  

(     ) Cultura 

(     ) Esportes e lazer 

(     ) Outros. Indique:_________________________ 

 

7. No seu bairro existe associação de moradores ou 

algum tipo de organização da sociedade civil que 

promova discussões sobre o bairro ou mesmo sobre a 

cidade?  

 

(     ) Sim          (     ) Não        (     ) Não sei responder 

 

Se sim, cite o nome da associação ou organização da 

sociedade civil: 

___________________________________________

___________________________________________ 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Em qual bairro você mora? 

___________________________________________ 

 

2. Sua casa é provida de esgotamento sanitário? 

 

(     ) Sim                           (     ) Não 

 

3. Sua casa é abastecida por água potável? 
 

(     ) Sim                           (     ) Não 

 

4. Há coleta de lixo no seu bairro? 
 

(     ) Sim                           (     ) Não 

 

5. Há presença de rios ou córregos contaminados ou 

poluídos no seu bairro? 
  

(     ) Sim                           (     ) Não 

  

6. Há ocorrência de alagamentos no seu bairro? 
 

(     ) Sim                           (     ) Não 
 

7. Assinale o seu grau de satisfação em relação aos 

itens abaixo de acordo com a legenda: 

 

       

        
 

a. Qualidade da água que chega até sua casa: 

 

 
 

b. Quantidade de arborização no seu bairro: 

1. Em qual bairro você mora? 

___________________________________________ 

 

2. A rua da sua casa é pavimentada? 
 

(     ) Sim                           (     ) Não 

 
3. Assinale o seu grau de satisfação em relação aos 

itens abaixo de acordo com a legenda:  

 

 

 

 

a. Sinalização da sua rua:  

(Existência de placas, semáforos, faixas de pedestres)  

 
 
 

b. Qualidade das calçadas do seu bairro: 

 

 

c. Iluminação pública do seu bairro: 

 

 

d. Oferta de transporte público no seu bairro: 

 
 

 

 

4. Qual é o seu principal meio de deslocamento?  
 

(     ) Viagens a pé 

(     ) Bicicleta  

(     ) Transporte público (Ônibus, trem, metrô, etc.)  

(     ) Veículo individual 

(     ) Outro. Indique: __________________________ 

 

  

 

1. Em qual bairro você mora? 

__________________________________________ 

 

2. Qual é o seu grau de conhecimento sobre a história 

da sua cidade? 
 

(     ) Muito alto            (     ) Baixo  

(     ) Alto                         (     ) Muito baixo 

(     ) Razoável 

 

3. Os monumentos presentes na cidade representam 

a história da cidade e de seu povo?  

 

(     ) Sim     (     ) Não  (     ) Não sei responder 

 

4. Você acredita ser importante preservar a memória 

e a cultura da cidade? 

 

(     ) Sim                           (     ) Não 

 

5. Os edifícios ou monumentos históricos na sua 

cidade encontram-se em bom estado de conservação 

e preservação?  
 

(     ) Sim     (     ) Não  (     ) Não sei responder 

 

6. Você costuma frequentar museus, espaços de 

cultura e bibliotecas na cidade?  

 

(     ) Sim                           (     ) Não 

 

7. Você costuma participar das festas e celebrações 

populares que acontecem na sua cidade? 
 

(     ) Sim                           (     ) Não 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olá, conhecedores da cidade! 

  

A ação “Inventando Cidades: a cidade que 

conhecemos e a cidade que inventamos” está 

chegando ao fim, mas acreditamos que o processo de 

reflexão sobre a cidade e o desejo de transformá-la 

está apenas se iniciando. Para que possamos continuar 

engajando mais pessoas a refletirem e a participarem 

do planejamento de suas cidades, sua avaliação é 

muito importante para nós. 

  

Vamos começar?  

 

1. Em qual bairro você mora? 

___________________________________________ 
 

2. Após a ação “Inventando Cidades: a cidade que  

conhecemos e a cidade que inventamos”, como você  

avalia o seu grau de conhecimento sobre a sua cidade? 
 

(     ) Muito alto            (     ) Baixo  

(     ) Alto                         (     ) Muito baixo 

(     ) Razoável 

 

3. Após a ação “Inventando Cidades: a cidade que  

conhecemos e a cidade que inventamos”, como você  

avalia o seu grau de motivação para participar do 

planejamento da sua cidade?   
 

(     ) Muito alto            (     ) Baixo  

(     ) Alto                         (     ) Muito baixo 

(     ) Razoável 

4. Após a ação “Inventando Cidades: a cidade que 

conhecemos e a cidade que inventamos”, em uma 

escala de 1 a 5, o quanto você acredita ser capaz de 

contribuir para a transformação da sua cidade?  

(1= Não acredito e 5= Acredito muito) 
 

(     ) 1        (     ) 2        (     ) 3        (     ) 4        (     ) 5 

 

5. Após a ação “Inventando Cidades: a cidade que 

conhecemos e a cidade que inventamos”, em uma 

escala de 1 a 5, o quanto você acredita que as crianças 

aprenderam as temáticas relacionadas à cidade?  

(1= Não acredito e 5= Acredito muito) 
 

(     ) 1        (     ) 2        (     ) 3        (     ) 4        (     ) 5 

 

6. Em uma escala de 1 a 5, como você avalia a ação 

“Inventando Cidades: a cidade que conhecemos e a 

cidade que inventamos”? 

(1= Avalio muito negativamente e 5= Avalio muito 

positivamente) 
 

(     ) 1        (     ) 2        (     ) 3        (     ) 4        (     ) 5 

 

7. Como é a cidade que você gostaria de viver no futuro 

(daqui há 10 anos)? Escreva livremente:  

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


