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UM PROJETO DE POLÍTICA URBANA – CPUA-CAU/BR



Implantar um Programa de Educação
Urbanística a longo prazo para a construção de 

uma consciência urbana e ambiental nas
escolas de Ensino Fundamental, contribuindo

com a formação de cidadãos e de cidades e 
comunidades melhores em todo o país.

CPUA/BR

OBJETIVOS



CPUA/BR

ODS



NOVA AGENDA 
URBANA (NAU), 
DESENVOLVIDA 

DURANTE A 
HABITAT III. 

As cidades devem se 

comprometer a

“( . . . )  PROMOVER O ACESSO 

DOS JOVENS A ̀ EDUCAC ̧A ̃O, 

AO DESENVOLVIMENTO DE 

COMPETENCIAS(. . . ) .  

MENINOS E MENINAS, 

MOÇAS E RAPAZES SÃO 

AGENTES FUNDAMENTAIS 

DE MUDANÇAS NA CRIAÇÃO 

DE UM FUTURO MELHOR, E 

QUANDO EMPODERADOS, 

TEM GRANDE POTENCIAL 

PARA ADVOGAR EM NOME 

DE SI MESMOS E DE SUAS 

COMUNIDADES

GARANTIR MAIS E 

MELHORES

OPORTUNIDADES PARA 

A SUA PARTICIPAC ̧A ̃O 

EFETIVA E ́ ESSENCIAL 

PARA A 

IMPLEMENTAC ̧A ̃O DA

NOVA AGENDA URBANA” 

(ARTIGO 61, NAU, UN-

HABITAT).



Metodologia utilizada

Oficina com crianças;

Estudo da BNCC (Base 
Nacional Comum

Curricular)

Estudos de caso / 
experiências internacionais

Conversa com profissionais
brasileiros

Pesquisa com professores



HÁ DEMANDA
Existe o interesse de professores
e coordenadores em introduzir a 

temática de arquitetura e 
urbanismo

95,5% 



FAIXA ETÁRIA
Materiais/projetos sobre o tema

podem ser aplicados desde o 
primeiro ano do Ensino

Fundamental.



DIFERENTES FRENTES DE 
TRABALHO

As experiências internacionais
demonstram que é possível ter

diferentes frentes de trabalho que 
se complementem, como: 

programas de parcerias entre 
escolas e arquitetos, programa de 

formação de professores, um 
website com o material

paradidático de acesso livre.



A análise da BNCC, sugere diferentes
formas de abordar os temas desse

diagnóstico em todas as disciplinas escolares,
alguns de forma direta, outras de maneira

transversal. 

ARQUITETURA + URBANISMO EM 
TODAS AS A ́REAS DE 
CONHECIMENTO



PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS

ARQUITETO E 
URBANISTA NA 

ESCOLA

CAPACITAÇÃO DE 
PROFESSORES

PROGRAMA CAU EDUCA
SITE

CAU EDUCA





PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS

OBJETIVO

FACILIDADE

Auxiliar os professores no 
planejamento das aulas, trazendo
sugestões de atividades
para serem realizadas em classe

Materiais educativos curtos e 
diretos, fáceis de serem baixados
pelos professores, e
também fáceis de serem
encontrados por eles.

CONTEU ́DOS CRIATIVOS
formatos diferentes, mais
eficiência na transmissão do 
conhecimento. Exemplos: passo a 
passo para oficinas, experiências
fora da sala de aula, um jogo ou
uma atividade lúdica.



OBJETIVO

Aproximar os profissionais de 
arquitetura e de urbanismo das 
escolas.

Projetos de 
arquitetos/urbanistas a 
serem aplicados nas
escolas: 
- Atividades lúdicas = 

incentivar
aprendizagem, 
atividades fora da sala;

- Capacitação de 
professores, presença
de profissional na
escola

ARQUITETO E
URBANISTA NA 
ESCOLA



CAPACITAÇÃO DE 
PROFESSORES
-Material específico nos temas
urbanos e de arquitetura
disponíveis on line,
com ideias de como eles podem
ser desenvolvidos em sala, aliados
aos PLANOS DE AULA.

-Presença do Profissional
arquiteto urbanista na Escola ( 
parcerias CAU-instituições para , 
palestras, cursos com este fim)



Plano de cooperação dos
CAU/UF com secretarias de 

educação e/ou instituições de 
Ensino.

IMPLANTAÇÃO

Essas iniciativas podem se inserir
no programa de promoc ̧a ̃o de 

atividades culturais de
CAU/UF interessados.



PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS

AÇÕES DE 
ARQUITETOS E 

URBANISTAS NA 
ESCOLA

HOTSITE CAU EDUCA

CONCURSO NACIONAL



















OBRIGADA

PROJETO
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