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A CIDADE
É NOSSA

E se... As crianças tivessem o poder de transformar o espaço público? 

A sequência de atividades propõe uma imersão dos estudantes na lógica de um projeto participativo de 
intervenção urbana no espaço público. A ideia fundamental da sequência de atividades é estimular a apropriação 
do espaço público e o sentimento de pertencimento, gerando uma oportunidade de as crianças deixarem de 
ser somente usuárias para se converterem em cidadãs. “O espaço público deixa de ser ‘espaço de ninguém’ 
para ser ‘espaço de todos’” (DIAS et al., 2015, p. 126) . Os resultados das atividades permitem conhecer e aplicar 
demandas da infância para o espaço público a partir da perspectiva das próprias crianças.

“A partir da contribuição do seu olhar sensível, de sua voz e ideias, as cidades podem 
transformar-se em um espaço mais equitativo e harmonioso, compartilhado entre adultos 
e crianças, como uma base sólida para a vivência da cidadania. Crianças que participam, 
colaboram, incentivam e vivem efetivamente a cidade têm maiores possibilidades de 
tornarem-se adultos autônomos, engajados e sensíveis à diversidade. Ter a criança como 
uma das referências do planejamento urbano, além de contribuir positivamente para 
seu desenvolvimento cognitivo e emocional, pode fortalecer sua posição como elemento 
integrante na sociedade, já que sua marginalização se configura como uma questão na 
atualidade.” (DIAS et al., p. 130).

Para isso, a metodologia proposta incentiva os estudantes a observarem uma determinada área no entorno 
da escola para identificarem pontos positivos (que podem ser potencializados) e negativos (que podem 
ser transformados), e então discutirem quais são as melhorias possíveis. A partir disso, eles planejam 
colaborativamente como essas melhorias poderiam ser concretizadas. Ao final, caso seja possível, os estudantes 
podem eleger (como em uma assembleia de orçamento participativo) quais melhorias vão de fato implementar 
e/ou reivindicar. São desenvolvidas habilidades de observação, diagnóstico, diálogo e argumentação, co-
criação, planejamento e co-construção de sonhos coletivos. 

A Ação tem aplicação flexível, podendo ser adequada à realidade local no que tange à área de abrangência do 
estudo, à duração e aos anos/faixas que irão participar. Assim, ela pode ser executada na calçada em frente à 
própria escola, em todo o quarteirão ou até mesmo em uma praça localizada no entorno. Pode ter duração de 
poucos dias ou até mesmo ser desenvolvida em etapas, como um projeto ao longo do ano letivo. As atividades 
são compatíveis com diversas competências e habilidades da BNCC, sendo adequadas para aplicação entre os 
anos 2 e 4. Alguns produtos que podem resultar da aplicação desta Ação: mapas de identificação do entorno; 
projeto participativo; simulação de assembleia do orçamento participativo; redação de carta à Prefeitura 
solicitando as melhorias propostas; redação de reportagem denunciando a situação identificada; mutirão de 
urbanismo tático, entre outras.

Visando manter o foco na comunidade escolar, tendo a Escola como palco de transformação social, a sequência 
de atividades é realizada com fundamental colaboração da professora e participação dos estudantes. Na etapa 
final, em que é possível realizar uma intervenção de urbanismo tático, também podem ser mobilizados outros 
estudantes e profissionais da escola, assim como familiares dos estudantes e a vizinhança.
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ATENDIMENTO ÀS PREMISSAS

VALORIZAÇÃO + EFETIVIDADE

A ação é efetiva quanto à valorização da Arquitetura e Urbanismo ao abordar aspectos de projeto e gestão 
de espaços públicos, como qualidade dos passeios/calçadas, acessibilidade universal, segurança viária, 
arborização urbana, limpeza urbana, mobilidade, entre outros. Estes aspectos relacionam-se diretamente 
com os temas Espaço Público e Cidade e Meio Ambiente propostos pelo presente edital, sendo trabalhada a 
escala territorial. O planejamento das intervenções por meio de assembleia, a compreensão das necessidades 
de diferentes pessoas no espaço público e o exercício de estar e ocupar o espaço público estimulam o senso de 
diversidade e cidadania. Ao final, a sugestão de executar um mutirão de urbanismo tático para implementação 
de melhorias proporciona uma experiência real de transformação do espaço, tratando-se também da noção de 
direito à cidade.

“O direito à cidade é muito mais que a liberdade individual de ter acesso aos recursos urbanos: 
é um direito de mudar a nós mesmos, mudando a cidade. Além disso, é um direito coletivo 
e não individual, já que essa transformação depende do exercício de um poder coletivo para 
remodelar os processos de urbanização. A liberdade de fazer e refazer as nossas cidades, 
e a nós mesmos é, a meu ver, um dos nossos direitos humanos mais preciosos e ao mesmo 
tempo mais negligenciados.” - David Harvey.

“O Direito à Cidade é um direito humano e coletivo, que diz respeito tanto a quem nela vive 
hoje quanto às futuras gerações. O direito de habitar, usar, ocupar, produzir, governar e 
desfrutar das cidades de forma igualitária.” - Instituto Pólis.

ARQUITETA + PROFESSORA

A profissional de Arquitetura e Urbanismo e a professora devem atuar de forma complementar, de modo que as 
atividades sejam aproveitadas ao máximo pelos estudantes. A profissional de Arquitetura e Urbanismo tem papel 
de apoio técnico para as etapas de mapeamento, diagnóstico, elaboração de propostas, processo participativo e 
execução do mutirão. Sempre com auxílio da professora, cabe a ela explicar os conceitos próprios da Arquitetura 
e do Urbanismo trabalhados durante a Ação, tais como acessibilidade universal e conforto térmico. Caso seja 
desenvolvida a etapa de intervenção de urbanismo tático, caberá à arquiteta e urbanista dar apoio técnico para 
a execução das propostas dos estudantes.

A professora participará de toda a ação, desde a sua adaptação para a realidade da turma em que será desenvolvida 
até uma possível intervenção no espaço público. Além de seu fundamental papel enquanto referência para a 
turma, a educadora fará a facilitação da Ação e colaborará com a “tradução” dos termos técnicos, sempre que 
necessário. 
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DIA 1

APLICABILIDADE

As atividades propostas podem acontecer no entorno de qualquer escola do território nacional, em escolas 
públicas ou privadas. A área de estudo pode resumir-se a um trecho de passeio em frente à entrada da escola, 
todo passeio público do quarteirão no qual a escola se localiza, ou ainda uma praça ou parque localizado 
próximo à escola. Fica à cargo da equipe pedagógica que implementar a Ação definir qual local se adequa 
melhor à realidade da escola em questão. Sempre que possível, as eventuais alterações da Ação para atender às 
necessidades de adaptação de cada aluno devem ser realizadas com o auxílio de uma psicopedagoga.Importante: 
caso seja vetada a possibilidade de realizar a Ação em área do entorno da escola, ela poderia ser adaptada para 
realização em uma área aberta dentro do espaço escolar, ainda que isso diminua a riqueza da experiência 
pedagógica de cidadania e diversidade possibilitada pela vivência no espaço público.

COMPETÊNCIAS BNCC

“Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos 
e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e 
fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 
autonomia, consciência crítica e responsabilidade.”

“Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo 
a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar 
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive 
tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.”

PRODUTOS

Alguns produtos que podem resultar da aplicação desta Ação: mapas de identificação do entorno; projeto 
participativo; simulação de assembleia do orçamento participativo; redação de carta à Prefeitura solicitando 
as melhorias propostas; redação de reportagem denunciando a situação identificada; mutirão de urbanismo 
tático, entre outras.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
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A seguir são apresentados os passos da sequência didática, com sugestão de divisão em aulas e estimativa 
de tempo de realização. Cada etapa conta com a exploração de diferentes habilidades, podendo ter papel de 
reforçá-las (caso já tenham sido trabalhadas) ou então de introduzi-las.

01 PREPARAR

A professora e a Arquiteta devem analisar juntas o entorno imediato da Escola, bem como a realidade da turma, 
a fim de definir qual será a área de análise (espaço público) para a Ação, por exemplo: a quadra da Escola, uma 
praça em frente à Escola, trecho de calçada em frente à Escola, etc. Recomenda-se que a Arquiteta prepare 
mapa ou planta da área de análise como material de apoio.

02 INTRODUZIR

DIA 1 | 15 minutos

A professora explica aos alunos a atividade que vai ser desenvolvida e apresenta a arquiteta e urbanista para 
a turma. Essa é uma oportunidade para a arquiteta falar sobre a sua profissão e sobre como ela vai ensinar e 
aprender com a turma ao longo da Ação.

03 LEMBRAR

DIA 1 | 35 minutos

A professora e a arquiteta começam a atiçar a memória e a curiosidade das crianças questionando o que tem 
no entorno da escola. Tem calçada? Tem árvore? Tem banco pra sentar? Tem brinquedo? Tem praça? A arquiteta 
e urbanista apresentar um mapa e/ou planta baixa da área de estudo, fazendo um exercício de identificação e 
interpretação dos símbolos e convenções utilizados. O mapa ou a planta serão utilizados pelos estudantes para 
fazer anotações na próxima atividade.

HABILIDADES

● Relembrar, listar, localizar, descrever, citar.

● (EF02GE09) Identificar objetos e lugares de vivência (escola e moradia) em imagens aéreas e mapas (visão
  vertical) e fotografias (visão oblíqua).

PASSO A PASSO
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04 INVESTIGAR

DIA 1 | 50 minutos

A professora e a arquiteta e urbanista saem com a turma para visitar a área escolhida para a Ação, com a 
tarefa de observar com atenção os elementos do entorno.  Os estudantes podem registrar o que observarem 
com textos, símbolos e desenhos em folhas de papel ou em mapa/planta baixa da área. Complementarmente, 
podem fazer registros  fotográficos.

SUGESTÃO DE ASPECTOS A INVESTIGAR

 

Importante! Se houver aluno PcD na turma, dar especial atenção aos aspectos de acessibilidade universal.

HABILIDADES 

● Reconhecer, investigar, explicar.

● (EF03HI09) Mapear os espaços públicos no lugar em que vive e identificar suas funções.

05 REGISTRAR

DIA 1 | 50 minutos

De volta para a sala de aula, a professora fixa um mapa grande no quadro ou coloca-o no chão e, com base em 
seus próprios levantamentos, os alunos criam um mapa coletivo da área de estudo. Para isso, a Arquiteta deve 
auxiliar a turma a criar convenções: como a gente representa uma árvore, uma rampa, um semáforo, etc?

HABILIDADES

● Demonstrar, categorizar, diferenciar, explicar.

● (EF02GE08) Identificar e elaborar diferentes formas de representação (desenhos, mapas mentais, maquetes) 
  para representar componentes da paisagem dos lugares de vivência.
● (EF03GE06) Identificar e interpretar imagens bidimensionais e tridimensionais em diferentes tipos de 
  representação cartográfica.
● (EF03GE07) Reconhecer e elaborar legendas com símbolos de diversos tipos de representações em diferentes 
  escalas cartográficas.

● Largura e condições da calçada
● Travessias seguras
● Trânsito seguro
● Presença de sombra
● Presença de vegetação

● Limpeza
● Iluminação
● Acessibilidade universal
● Conforto térmico
● Etc.
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06 ANALISAR

DIA 2 | 50 minutos

A professora e a arquiteta questionam os estudantes sobre os elementos que observaram no espaço público.  
Os estudantes discutem quais dos elementos que perceberam no entorno são bons e quais são ruins, dividindo-
os entre positivos, negativos ou neutros. Esses itens são anotados no quadro/lousa ou em uma cartolina.

SUGESTÕES DE ANÁLISE

HABILIDADES

● Defender, comparar, diferenciar, explicar, calcular, demonstrar.

07 PROPOR

DIA 2 | 50 minutos

A turma é dividida em grupos pequenos para criar propostas. Cada grupo é encarregado de alguns itens que 
foram discutidos na atividade anterior. Os alunos então elaboram ideias para melhorar a área analisada durante 
um intervalo de tempo determinado pela professora. A arquiteta, juntamente com a professora, passa pelos 
grupos para tirar dúvidas ou induzir à reflexão, com perguntas como: “O que pode ser feito para que as coisas 
boas fiquem ainda melhores? O que pode ser feito para transformar o que é ruim?”

APLICAÇÃO AVANÇADA

01 Cada grupo pode categorizar as propostas em temáticas: natureza, arte, brincadeiras, trânsito e pedestres, 
qualidade da calçada, etc.

02 Os grupos podem classificar as propostas, por exemplo:

● Fácil, Médio, Difícil;
● Nós podemos fazer / a Prefeitura tem que fazer / um vizinho pode ou deve fazer;
● Temos / não temos os materiais para fazer;
● Precisa / não precisa de dinheiro;
● Etc.

EXEMPLOS DE PROPOSTAS

● Pintar faixa de segurança em frente à escola para aumentar a segurança na travessia da rua;

● Tem faixa de segurança?
● Tem poste de iluminação?
● Tem sombra de árvores?
● Tem lixeira?
● Tem arte?

● Tem brinquedos ou brincadeiras?
● Tem lugar de descanso?
● Qual é a largura da calçada?
● Qual é o pavimento da calçada?
● Etc.
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FÁCIL

PROPOSTA 1

NÓS

MÉDIO

PROPOSTA 2

VIZINHO

MÉDIO

PREFEITURA

PROPOSTA 3

PCD

RÁPIDO

INTERVENÇÃO
PRÁTICA

CARTA À VIZINHANÇA CARTA À PREFEITURA
E/OU REPORTAGEM

● Criar rampas nas calçadas para as pessoas com deficiência  poderem se locomover com autonomia;
● Plantar árvores para criar sombra e melhorar o aspecto da calçada;
● Pintar amarelinha na calçada para brincar.

HABILIDADES

● Elaborar, resolver, produzir, idear, inventar.

08 DEBATER

DIA 2 | 50 minutos

Os grupos devem apresentar as propostas elaboradas, que vão sendo anotadas em folhas e fixadas em um 
painel pela professora e/ou pela arquiteta, para que todos possam acompanhar. Sugere-se o uso de folhas de 
papel com fita, que possam ser fixadas e movimentadas pelo painel conforme a turma debate.

Os estudantes devem debater, com argumentos, quais melhorias são mais importantes e por quê. Para 
hierarquizá-las, podem ser usados critérios como: quem será beneficiado, fácil/difícil, rápido/demorado, 
conseguimos/não conseguimos recursos, precisamos de ajuda de outras pessoas, etc. Os critérios podem ser 
escritos com cores variadas em folhas ou post-its e colados nas propostas. Após o debate, os alunos votam 
em quais melhorias gostariam de focar. Exemplo: é prioridade melhorar a calçada e construir rampas, pois 
beneficia diretamente as pessoas com deficiência e os idosos, que vão poder se locomover com mais autonomia. 
Importante: a arquiteta deve atuar como consultora para a turma escolher as propostas, conforme viabilidade 
de execução, no caso de conclusão da Ação em mutirão.

HABILIDADES

● Explicar, justificar, comparar, defender, classificar.
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09 EXECUTAR

DIA 3 | a definir

A atividade de conclusão da Ação vai depender do grau de engajamento da turma, dos recursos disponíveis, 
do tempo para execução, etc. Idealmente, sugere-se realizar ambas atividades, sendo a Conclusão 1 para as 
propostas que estão na alçada da turma e a Conclusão 2 para as propostas que são de responsabilidade de 
terceiros, como a Prefeitura ou a vizinhança.

CONCLUSÃO 1: MUTIRÃO DE URBANISMO TÁTICO

A arquiteta deve auxiliar no planejamento do mutirão, prevendo os materiais e ferramentas necessários, 
orçamento, etc. A intervenção pode ser, por exemplo: construção e instalação de um banco, confecção e 
instalação de placas para sinalização urbana, pintura de brincadeiras como amarelinha na calçada, etc. Esta 
atividade pode envolver mais alunos e professores da escola, pais, vizinhos e até comércio local. É uma 
oportunidade de mobilizar a comunidade escolar e a do entorno em prol de um bem comum!

APLICAÇÃO AVANÇADA

É possível realizar oficinas para ensinar aos estudantes e professores novas habilidades que podem utilizar para 
concretizar as propostas. Por exemplo, se os estudantes propuserem a criação de um painel com arte, uma 
artista pode lhes ensinar uma técnica de pintura; para criar plaquinhas com os nomes das espécies das árvores, 
uma professora de biologia ou alguém que entende de botânica pode ajudar a identificá-las; algum grupo ou 
coletivo que atue em intervenções urbanas na cidade pode ensinar os estudantes a criarem seus próprios 
mobiliários brincantes, etc.

HABILIDADES

● Produzir, prototipar, traçar, inventar, idear, desenhar.

CONCLUSÃO 2: REDAÇÃO OU CARTA

Para as propostas cuja concretização não está na alçada da turma, os alunos podem escrever cartas à prefeitura 
- cobrando melhorias - ou à vizinhança - solicitando colaboração para a manutenção espaço público. Também 
podem produzir reportagens sobre a situação para publicar no jornal da escola e/ou enviar para jornais locais.

HABILIDADES

● Elaborar, produzir, idear, inventar, defender, justificar, explicar.

● (EF05GE12) Identificar órgãos do poder público e canais de participação social responsáveis por buscar
  soluções para a melhoria da qualidade de vida e discutir as propostas implementadas por esses 
  órgãos que afetam a comunidade em que vive.
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RECURSOS NECESSÁRIOS

ETAPA 03 - LEMBRAR
● Imagem aérea, mapa e/ou planta baixa da área de estudo em tamanho grande para mapeamento coletivo 
(sugestão: A1).

ETAPA 04 - INVESTIGAR
● Imagem aérea, mapa e/ou planta baixa da área de estudo em tamanho reduzido para mapeamento em 
pequenos grupos (sugestão: A4). Preferencialmente, usar o mesmo recorte espacial do mapa grande;
● Prancheta;
● Material para escrever/desenhar;
● Opcional: trena/régua para medir elementos urbanos.

ETAPA 05 - INVESTIGAR
● Imagem aérea, mapa e/ou planta baixa da área de estudo em tamanho grande para mapeamento coletivo 
(sugestão: A1), utilizado na Etapa 03: Lembrar;
● Material para escrever/desenhar;
● Post-its, papéis coloridos, adesivos, etc.

ETAPA 07 - PROPOR
● Cartolinas coloridas;
● Material para escrever/desenhar.

ETAPA 08 - DEBATER
● Post-its e/ou papéis coloridos e fita adesiva;
● Material para escrever.

ETAPA 09 - EXECUTAR
● Materiais diversos para a intervenção de urbanismo tático (conforme proposta elaborada pelos estudantes).
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EXEMPLO DE INTERVENÇÕES

RECIFE/PE
Coletivo Massapê, organização social que trabalha com intervenções em espaços públicos. Abaixo, imagens dos 
Projetos Pulsa Bairro (2021) e Meu Bairro Brincante (2020).

Meu Bairro Brincante (Recife/PE, 2020)Pulsa Bairro (Recife/PE, 2021)

MARAGOGI/AL, 2017
Intervenção realizada pela Prefeitura de Maragogi/AL em parceria com a Urb-i, start-up de soluções urbanas.

CAMPINAS/SP, 2019

Projeto “Trânsito Feliz”, implantado pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) no 
entorno da EMEF Professor Vicente Ráo em 2019.
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