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Apresentação Sumário
O que torna um ambiente agradável? Por que 

há espaços em que nos sentimos bem, confortáveis, 
acolhidos e outros em que sentimos desconforto, 
incômodo? 

O nosso estado de satisfação em um ambiente 
está diretamente relacionado aos aspectos 
arquitetônicos do espaço. Um projeto arquitetônico 
de qualidade fornece boas condições sensoriais e 
psicológicas para a realização de atividades de lazer, 
de trabalho, de descanso, de estudo, etc. Buscando 
sensibilizar os estudantes quanto ao conforto 
ambiental dos espaços que frequentam, esta prática 
pedagógica fornece ferramentas para compreensão 
e intervenção nestes espaços, aumentando a 
qualidade de vida em casa e na escola. 

A prática pedagógica consiste em explorar 
aspectos de conforto ambiental de espaços do 
cotidiano dos alunos, desenvolvendo habilidades de 
percepção, correlação, imaginação e planejamento 
dos espaços edificados, incluindo prática projetual 
de melhoria dos locais analisados.

Ao fim da prática pedagógica, os alunos 
devem ser capazes de compreender o impacto que 
os espaços têm na saúde física e mental dos seus 
habitantes; identificar elementos que contribuem 
para a percepção da qualidade do espaço (ventilação, 
iluminação, espacialidade, etc); e realizar exercício 
de projeto, exercitando representar as melhorias 
pensadas em forma de desenho ou maquete.

A metodologia consiste em apresentação de 
conceitos por meio de aula expositiva; atividade 
de investigação e análise; por fim, aplicação do 
conhecimento adquirido, com representação de 
soluções e ideias de projeto.  

A etapa final, de aplicação, pode ser realizada 
apenas de forma hipotética, com elaboração de 
maquetes e plantas baixas. Sugere-se, entretanto, 
que sejam de fato implementadas algumas das 
melhorias identificadas pelos alunos, agregando a 
materialização das soluções à prática, tornando-a 
mais dinâmica e palpável.

A Prática Pedagógica foi desenvolvida 
para aplicação no 4º ano, uma vez que mobiliza 
e reforça habilidades do 2º ano e desenvolve 
novas habilidades do 4º ano. As habilidades são 
referentes principalmente às unidades temáticas 

de Geometria, Grandezas e Medidas e Formas de 
representação e pensamento espacial, trabalhando 
de forma integrada os componentes Geografia, 
Matemática e Artes Visuais.
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matemática
Localização e 

movimentação: pontos 
de referência, direção e 

sentido

EF04MA16 · Descrever deslocamentos e localização de pessoas e de objetos 
no espaço, por meio de malhas quadriculadas e representações como 

desenhos, mapas, planta baixa e croquis, empregando termos como direita e 
esquerda, mudanças de direção e sentido, intersecção, transversais, paralelas e 

perpendiculares.

Paralelismo e 
perpendicularismo4º

matemática Grandezas 
e medidas

EF04MA20 · Medir e estimar comprimentos (incluindo perímetros), massas 
e capacidades, utilizando unidades de medida padronizadas mais usuais, 

valorizando e respeitando a cultura local.

Medidas de comprimento, 
massa e capacidade: estimativas, 

utilização de instrumentos de 
medida e de unidades de medida 

convencionais mais usuais

4º

geografia Formas de representação e 
pensamento espacial

EF04GE09 · Utilizar as direções cardeais na localização de componentes físicos e 
humanos nas paisagens rurais e urbanas.Sistema de orientação4º

matemática Geometria EF02MA13 · Esboçar roteiros a ser seguidos ou plantas de ambientes familiares, 
assinalando entradas, saídas e alguns pontos de referência.

Esboço de roteiros e de 
plantas simples2º

Grandezas e medidas

EF02MA16 · Estimar, medir e comparar comprimentos de lados de salas 
(incluindo contorno) e de polígonos, utilizando unidades de medida não 

padronizadas e padronizadas (metro, centímetro e milímetro) e instrumentos 
adequados.

Medida de comprimento: 
unidades não padroniza-

das e padronizadas (metro, 
centímetro e milímetro)

2ºmatemática

Formas de representação e 
pensamento espacial

EF02GE08 · Identificar e elaborar diferentes formas de representação (desenhos, 
mapas mentais, maquetes) para representar componentes da paisagem dos 

lugares de vivência.

Localização, orientação e 
representação espacial2ºgeografia

Formas de representação e 
pensamento espacial

EF02GE10 · Aplicar princípios de localização e posição de objetos (referenciais 
espaciais, como frente e atrás, esquerda e direita, em cima e embaixo, dentro e 

fora) por meio de representações espaciais da sala de aula e da escola.

Localização, orientação e 
representação espacial2ºgeografia

Artes visuais Materialidades

EF15AR04 · Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, 
pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, 

vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos 
e técnicas convencionais e não convencionais.

2º; 3º;
4º; 5º

arte

componente ano unidade temática objeto de conhecimento habilidade

Base Nacional Comum Curricular
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A prática pedagógica enquadra-se nos 
conceitos “A residência e a família” e “O espaço 
público”. O seu desenvolvimento em duas etapas - 
sendo a primeira no ambiente doméstico e a segunda 
no ambiente escolar (um espaço que, se não público, 
de uso coletivo) - explora também noções de espaço 
pessoal, identidade, espaço coletivo, diversidade e 
alteridade. 

No ambiente escolar, as melhorias do espaço 
coletivo devem ser debatidas e definidas pela 
turma, acolhendo a diversidade de pensamentos 
e considerando que as mudanças propostas terão 
impacto não só na vida daqueles que as idealizaram, 
mas em todos alunos e funcionários que frequentam 
aquele ambiente.

Por meio deste exercício, os alunos 
compreendem o papel do projeto arquitetônico e 
de interiores na qualidade dos espaços, relacionando 
o conforto ambiental a elementos naturais (como 
ventilação e iluminação), que podem (e devem) ser 
usados para proporcionar de forma sustentável a 
satisfação dos habitantes de determinado espaço 
edificado.

Conceitos aplicados

Dimensão lúdica
No projeto, os alunos apropriam-se e 

mobilizam conhecimentos arquitetônicos para 
operar criticamente no espaço que ocupam, com 
atividades de aprendizagem ativa e foco no uso da 
imaginação para resolver problemas. 

Modelos são recursos visuais  interativos 
que despertam interesse, aproximam os alunos e 
favorecem a capacidade de observação e abstração, 
servindo como elemento didático e lúdico ao mesmo 
tempo. O desafio das crianças em confeccionar 

estes modelos (planta baixa e/ou maquete) e utilizá-
los para propor soluções estimula a criatividade e a 
noção espacial, que é importante para o aprendizado 
de geometria, sendo uma ferramenta facilitadora 
do processo de ensino e aprendizagem.

Aula 1 - Apresentação
Aula 2 - Analisar + associar

ensino remoto:

ensino presencial, aplicação reduzida:

ensino presencial ou ensino híbrido:
Aula 3 - Projetar
Aula 4 - Analisar
Aula 5 - Prototipar + associar
Aula 6 - Projetar
Aula 7 - Executar

Flexibilidade
A prática pedagógica possui aplicação flexí-

vel, podendo ser aplicada seja no contexto de aulas 
remotas, seja com aulas presenciais. Para aulas re-
motas, a etapa de investigação da casa propõe aos 

alunos refletir sobre o conforto do ambiente do-
méstico, levando-os a qualificar este ambiente favo-
recendo a concentração, a tranquilidade e a organi-
zação. Já em contexto de aulas presenciais, a prática 

pedagógica pode - e deve - ter como foco o ambiente 
escolar, agregando também a noção de coletividade 
e comunidade. Neste caso, a etapa de investigação 
da casa serve como “aquecimento” das percepções. 

Possibilidades de aplicação da prática pedagógica em diferentes contextos:
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AULA 2  

(1) Analisar 

A(o) docente propõe que os estudantes façam uma reflexão sobre suas casas, quartos ou local onde 
moram.  A reflexão parte das perguntas:

Cada estudante deve escolher um ambiente ou espaço do local onde vive para ser seu ambiente de 
análise do conforto ambiental.

A(o) docente segue instigando os estudantes a refletir sobre o ambiente escolhido, agora focando 
em questões mais específicas de conforto térmico, conforto lumínico, conforto acústico, proporção e 
dimensão, biofilia e outros, podendo usar as sugestões de reflexões deste material. Os estudantes podem 
ir registrando as perguntas e suas respostas por escrito em uma folha pautada, enquanto a conversa se 
desenrola.

Qual é a parte da sua casa em que você se 
sente mais confortável?

Qual é a parte da sua casa em que você se sente 
mais desconfortável?

O que você costuma fazer nesses lugares?

A prática vai consistir nos passos
(1) analisar; (2) associar; (3) projetar.

Apresentação e conceituação
A(o) docente explica para os alunos que estamos iniciando uma atividade: vamos analisar nossa 

casa e depois nossa escola, para descobrir o que torna os lugares confortáveis ou desconfortáveis. Depois 
que descobrirmos isso, vamos pensar em maneiras de melhorar esses espaços. No fim, vamos fazer uma 
oficina para melhorar nosso ambiente escolar. Aqui, são apresentados alguns conceitos.

AULA 1 Passo a passo

(2) Associar

Para finalizar a Aula 2, a(o) docente encaminha os estudantes para uma tarefa de casa, que consiste 
em registrar as impressões de conforto ambiental do espaço escolhido, fazendo um exercício de asso-
ciação destas impressões com elementos/características do espaço (orientação solar, posição da janela, 
uso de cor, presença de vegetação, etc). Lembrar que os elementos podem ser aqueles que ajudam ou 
aqueles que prejudicam o conforto ambiental.

Para facilitar a compreensão dos alunos e prover a turma com um exemplo, a(o) docente pode fazer 
um modelo no quadro, discutindo as impressões, sensações e contribuições. 

Aplicação avançada: A(o) docente pode 
solicitar que os estudantes façam uma maquete do 
espaço escolhido (usando caixas de papelão, papel, 

cartolina, sucata, etc), que servirá de base para 
a etapa final, na qual os estudantes vão elaborar 

pequenos projetos de melhorias do espaço.

É importante ter sensibilidade para identificar 
possíveis casos de precariedade habitacional, 

adaptando a linguagem da atividade de modo a 
não constranger estudantes que vivam em co-

habitações, abrigos, assentamentos, etc.

clique para ir

Projeto Minha Casa
clique para ir

o que tem neste espaço 
que contribui para isto?

sensação de 
conforto

tipo de 
conforto

térmico

luminoso

acústico

biofilia

cores

agradável

média

desagradável

média

agradável

tem uma janela que entra 
um vento gostoso

bate muito sol na escrivani-
nha, mas é bem iluminado

escuto o barulho do trânsito

não tem nenhuma planta, 
mas consigo ver as nuvens

gosto da cor da parede lilás 
que me traz tranquilidade

modelo para a tarefa de casa:
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“Se você pudesse mudar algo desses elementos para o 
cômodo ficar mais agradável, o que você mudaria e como?”

O produto final desta etapa pode ser decidido pela(o) docente de acordo com a disponibilidade 
de tempo, engajamento da turma, materiais disponíveis, etc. A ideia é que os estudantes explorem for-
mas de representar modificações que melhorem o espaço estudado, em um exercício de projeto. A(o) 
docente pode escolher um dos métodos de representação descritos ao lado ou deixar livre para que cada 
estudante use o método preferido.

Exemplos de modificações: instalar cortina em quarto com muita incidência solar, posicionar es-
crivaninha mais próxima à janela para ter luz natural nos estudos, colocar uma planta na sala, pintar a 
parede do dormitório de um tom mais calmo para favorecer o relaxamento.

(1) Analisar

A segunda parte da prática pedagógica consiste em realizar uma tarefa semelhante à anterior, des-
ta vez, entretanto, o espaço estudado deve ser uma parte do ambiente escolar: biblioteca, cantina, sala 
de aula, área externa, etc. Inicia-se com as perguntas:

Métodos de representação: 
TEXTO: descrever as alterações que poderiam 
ser feitas no espaço, explicando os motivos por 

trás delas e como irão melhorar o conforto do 
ambiente;

DESENHO: comparando antes e depois do 
espaço, explicando com legendas e textos 

auxiliares quais modificações foram propostas;

MAQUETE: modelo feito com caixa de papelão, 
papel, cartolina, sucata, etc, representando 

as modificações propostas. Se tiver sido 
confeccionada na etapa anterior, usar a mesma 

maquete, modificando-a. 

AULA 4 Projeto Minha Escola

(3) Projetar

Os alunos apresentam os resultados da tarefa de casa da etapa anterior. Após os estudantes terem 
analisado uma parte da sua habitação e associado com elementos que favorecem ou prejudicam o con-
forto ambiental, chegou a hora de pensar em como seria possível melhorar esse espaço.  

A(o) docente questiona os estudantes: 

As etapas da prática são: 
(1) analisar; (2) prototipar;

(3) associar; (4) projetar; (5) executar.

Considerando os aspectos de conforto ambiental 
estudados, onde você se sente mais confortável?

Considerando os aspectos de conforto ambiental 
estudados, onde você se sente mais desconfortável?

O que você costuma fazer nesses lugares? 
(ler, escrever, brincar, desenhar, etc)

Caso a docente opte por realizar a atividade em uma área de uso comum da escola, os estudantes, 
divididos em grupos, vão escolher ambientes da escola para fazer o estudo.

Analisar os aspectos de conforto ambiental do espaço: a lista de sugestões de reflexões pode ser 
utilizada novamente para conduzir os estudantes à reflexão. Registrar as respostas.

Observação:  A sala de aula pode oferecer 
mais possibilidades de mudanças uma vez que 

interfere no funcionamento apenas da turma em 
questão, porém oferece menos desdobramentos 

possíveis; para realizar a atividade tendo como 
área de estudo um dos espaços de uso comum 

da escola, deve-se primeiramente verificar a 
possibilidade junto à direção da Escola.

AULA 3 

clique para ir
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(3) Associar

Em uma roda de conversa, os estudantes devem utilizar o conhecimento adquirido na tarefa an-
terior para indicar na planta baixa ou maquete os elementos que expliquem as sensações agradáveis 
ou desagradáveis que o ambiente proporciona. Os estudantes podem explicar as relações estabelecidas 
entre os elementos da planta baixa ou maquete com os itens investigados (temperatura, iluminação, 
som, proporção), em um exercício de correlação.

(2) Prototipar

Os estudantes, divididos em grupos, elaboram um protótipo do ambiente escolhido, partindo do 
desenho da planta baixa, seguindo os passos abaixo:

Aplicação avançada: 
Criar uma maquete do espaço em escala, a 

partir da planta baixa desenhada. O protótipo 
em 3 dimensões pode trazer percepções mais 

aprofundadas sobre os elementos arquitetônicos.

Exemplos: 
Identificar a parte mais iluminada da sala devido 

à janela, a parte mais quente por estar longe do 
ventilador, a mais barulhenta por estar perto da 

porta, etc.

Dica:
Os móveis soltos do ambiente podem ser feitos de 
papel recortado, tampinhas de garrafa, caixinhas 

de fósforo, clipes, etc.

Exemplos: 
A lousa poderia ser em outra parede para ficar 

mais iluminada; trocar os lugares das classes 
para ter mais integração entre os alunos; a janela 
poderia ter sido construída virada para o sul, etc.

(4) Projetar

A partir das relações estabelecidas, os grupos de estudantes devem criar uma proposta de 
modificação para tornar o ambiente mais confortável. As modificações devem ser testadas no protótipo 
(planta baixa ou maquete). Argumentar aspectos positivos e negativos de cada proposta.

Esquematizar um esboço da planta-baixa do espaço com os principais elementos (paredes, porta, 
janela, etc);

Medir o espaço e anotar as dimensões no esboço. Pode ser usada trena, fita métrica ou a professora 
pode distribuir para os alunos pedaços de barbantes com 1m de comprimento;

Calcular a escala do desenho: quantas vezes é necessário diminuir o tamanho do espaço para que 
o desenho caiba na cartolina. Anotar as medidas e a escala do desenho;

Desenhar, em uma cartolina, a planta baixa do espaço em proporção. Para ajudar, podem usar 
régua e esquadro;

Localizar na planta baixa os principais elementos fixos do espaço: medir e desenhar as portas, 
janelas, lousa, etc.

Os móveis soltos não devem ser desenhados na cartolina, mas feitos com papel recortado ou suca-
ta, para que seja possível mexer no modelo testando novas formas de organização espacial. 

1

2

3

4

5

6

Na escala 1.200, cada metro é desenhado com 0,5 cm
Na escala 1.100, cada metro é desenhado com 1 cm
Na escala 1.50, cada metro é desenhado com 2 cm

escala do desenho

Que elementos móveis (classes, mesas, cadeiras, 
lixeira, estantes, armários, etc) poderiam ser mudados 

de lugar para trazer mais conforto?

Que elementos fixos (lousa, ventilador, portas, 
janelas, etc) poderiam ter sido melhor pensados, 

para que o ambiente fosse mais confortável? 

AULA 5

AULA 6
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(5) Executar

Ao final da sessão de projeto coletivo, os estudantes podem realizar uma oficina de melhorias no 
ambiente estudado. Caso a atividade tenha sido feita em ambientes de uso comum da Escola, é possível 
que cada grupo execute de fato alguma pequena melhoria com aprovação prévia da direção da Escola. 
Na sala de aula, é possível testar novas disposição das classes por um dia, modificar a posição dos mó-
veis, solicitar instalação de cortinas, etc.

AULA 7

Observação:  Caso seja necessário 
aprovação da coordenação da Escola, é possível 
utilizar a maquete desenvolvida como material 

de apoio à argumentação para justificar as 
propostas.

· Folha pautada 
· Lápis
· Borracha
· Papel sulfite ou folha de ofício*
· Lápis de cor*
· Caixa de papelão**
· Cartolina**
· Sucata**
· Tesoura**
· Cola**

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional 
Comum Curricular. Brasília, 2018.

AMAG! ARCHITECTURE MAGAZINE FOR 
CHILDREN. Design the room of your dre-
ams by Hanna Kapanen, Educational Cura-
tor, Design Museum, Helsinki, Finland: 
Amag! Issue #02_Art#5_ Art. 05: Home. 2013. 
Álbum digital de fotografias. Disponível em: 
https://www.flickr.com/photos/amagazine/al-
bums/72157638633387393/with/11351594036/. Aces-
so em: 22 mar. 2021.

TEMPO DE CRECHE. A importância da mode-
lagem 3d pra crianças. In: Tempo de Creche. [S. 
l.], 2013. Disponível em: https://tempodecreche.
com.br/relacao/qual-o-lugar-da-modelagem-no-
-desenvolvimento-das-criancas/. Acesso em: 22 
mar. 2021.

· Folha pautada
· Lápis
· Borracha
· Trena (ou barbantes cortados de 1 em 1 metro) 
· Cartolina para desenhar a planta baixa
· Régua
· Esquadro
· Papel para desenhar os móveis
· Tesoura
· Caixa de papelão**
· Cartolina**
· Sucata**
· Tesoura**
· Cola**

projeto minha casa projeto minha escola

*para desenho
**para maquete

Referências 
bibliográficas

Materiais 
necessários
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Para a fixação de conceitos, caso 
necessário, é ideal que sejam feitas atividades 
engajadoras. Abaixo, algumas sugestões, 
adaptáveis à realidade da sala de aula:

Passeio pela escola com discussão e 
relembrando conceitos:

Quais as salas que são mais confortáveis? 
Por quê? Como é a incidência de sol? Quais 
as vantagens de estar próximo ou longe de 
diferentes espaços da escola, como a sala da 
diretoria, a cantina, os banheiros, etc?

Enquete sobre as experiências da turma em 
anos anteriores: 

Como eram as salas em que estudaram 
anteriormente? O que gostavam ou não 
gostavam lá? Apresente os conceitos em forma 
de tabela e peça aos alunos que deem notas 
a cada sala de acordo com os critérios de 
conforto ambiental, térmico, luminoso,  etc. 
Em seguida, compare.

Anexo A CONCEITOS UTILIZADOS CONFORTO AMBIENTAL Termo que descreve o estado de satisfação do ser humano em um determinado espaço. 
Um espaço com conforto ambiental é aquele que fornece boas condições psicológicas, térmicas, acústicas, visuais, 
de qualidade do ar, etc para a realização de uma atividade de lazer, de trabalho, de descanso ou de estudo. Na 
arquitetura, um projeto deve prever espaços e edificações com boas condições de conforto ambiental, ou seja, que 
permitam a melhor relação da pessoa com o espaço.

material auxiliar para docentes

CONFORTO LUMINOSO Satisfação em 
relação à iluminação do ambiente. Impactam 
no conforto luminoso a iluminação natural, que 
é mais confortável do que iluminação artificial, 
a orientação solar (pois pode proporcionar luz 
do sol direta), a cor das lâmpadas (quentes, mais 
amareladas, ou frias, mais azuladas) e intensidade 
da luz (abajures têm luz mais suave, luminárias 
de teto têm luz mais intensa). Atividades que 
demandam atenção pedem luz mais intensa e 
mais fria, enquanto atividades de descanso pedem 
iluminação suave e de tom quente (amarelado).

CONFORTO ACÚSTICO Sensação de bem estar 
em relação aos sons do ambiente para executar as 
atividades necessárias. Ruídos de trânsito, obra, 
eventos prejudicam a concentração e o descanso, 
enquanto sons de natureza favorecem. A ausência 
de sons depende do nível de isolamento acústico 
do ambiente.

CONFORTO TÉRMICO Satisfação em relação à 
temperatura e umidade do ar, ou seja: sem sentir 
frio nem calor. É favorecido pela ventilação natural, 
pela ventilação cruzada (quando há mais de uma 
janela em paredes diferentes do cômodo), pela 
orientação solar (pois pode evitar ou proporcionar 
aquecimento do ambiente), pela presença de 
elementos como ventilador ou ar-condicionado. 

PROPORÇÕES Sensações de amplitude ou de 
claustrofobia não depende apenas da área de 
um ambiente, mas da relação entre as dimensões 
de um ambiente (altura, largura, profundidade). 
Ambientes com teto muito alto e pouca área podem 
trazer a sensação de “fundo de poço”, assim como 
ambientes muito amplos com teto baixo podem 
parecer nos oprimir, etc.

CROMOTERAPIA Cores e sua influência no 
estado emocional das pessoas. Cores vibrantes/
quentes trazem energia, enquanto tons suaves/
frios induzem ao relaxamento. 

BIOFILIA Sensação de bem estar por estar em 
contato com a natureza. Pode ser aplicada na 
arquitetura por meio da presença de vegetação, 
uso de materiais naturais como madeira e pedras 
em pisos ou móveis, ambientes com vista para o 
exterior, presença de água, formas arredondadas 
em vez de apenas formas retas, etc. 

OUTROS ELEMENTOS Elementos decorativos 
podem trazer sentimentos de bem estar, 
contribuindo para o conforto psicológico de um 
ambiente. A decoração pode trazer bem estar 
seja pela satisfação estética, seja pelas memórias 
afetivas associadas a estes elementos como 
fotografias, lembranças de viagens, coleções, itens 
que nos lembram nossa infância, itens herdados, 
etc.
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Anexo B SUGESTÃO DE REFLEXÕES
material auxiliar para docentes

A temperatura é agradável?
Como a temperatura varia ao longo do dia? 
Você fica com a mesma roupa o dia inteiro na escola? 
O que costuma mudar?
Nós usamos o mesmo tipo de roupa para ir para a escola o ano inteiro? 
Como é o tipo de roupa que se usa no começo do ano? 
E nas férias de inverno? 
E nas férias de verão?
Como a temperatura varia ao longo do ano?
Esse cômodo tem ventilação?
De onde vem o vento?
Tem piso quente ou geladinho?
É seco ou úmido demais?

ASPECTOS DE CONFORTO TÉRMICO - QUENTE/FRIO - SECO/ÚMICO

Esse cômodo é silencioso ou barulhento? 
Como você se sente quando está muito barulhento?
Qual o melhor som ambiente para se dormir?
Barulhento ou silencioso? 
Que tipo de sons combinam com dormir?
Qual o melhor som ambiente para se estudar?
Qual o melhor som ambiente para uma festa? 
Qual a sensação do som alto?
De onde vem o som?
Consigo me concentrar para estudar, ler ou brincar aqui?

ASPECTOS DE CONFORTO ACÚSTICO - SILÊNCIO/RUÍDO

Esse cômodo é espaçoso ou apertado?
Consigo caminhar e brincar neste espaço?
Qual a altura do teto deste espaço?
Qual a altura do teto de uma igreja? 
Qual a altura do teto de um shopping?
Qual a altura do teto de um quarto de dormir?

ASPECTOS DE PROPORÇÕES E DIMENSÕES - ESPAÇOSO/APERTADO

Qual ou quais as cores desse espaço? 
Como você se sente com essa cor? 
Que cores trazem animação, tranquilidade, alegria ou outros sentimentos?

ASPECTOS DE CROMOTERAPIA - USO DE CORES

Tem alguma outra coisa que faça com que esse cômodo seja especial?
Tem algum elemento de decoração?
Tem alguma coisa que você ache muito bonita?
Tem algum item que você ganhou de alguém especial?
Tem alguma foto de família, de amigos?
Tem algum item que te lembre um dia ou época muito legal da sua vida?
Tem alguma lembrança de um passeio ou viagem?

OUTROS ELEMENTOS

Tem plantas nesse espaço? 
Como você se sente com plantas ao redor? 
Qual a vantagem de ter plantas por perto?
Consigo ver o céu quando estou neste espaço? 
O que eu vejo neste espaço me traz sensações boas?
Qual é o material dos móveis, do piso, das paredes (madeira, metal, plás-
tico, etc)? 
Qual a sensação desses materiais na pele?

BIOFILIA - CONTATO COM A NATUREZA

Esse lugar tem luz natural? 
Como é a sensação dessa luz?
Como é a sensação da luz de um shopping?
E de um hospital? 
E de um supermercado? 
Parece com a luz de casa? 
Parece com a luz da escola?
Bate sol nesse lugar?
De onde vem a luz?
Qual é a orientação solar?

ASPECTOS DE CONFORTO LUMINOSO - CLARO/ESCURO
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