


CIDADE PARA CRIANÇAS



CURSO DE OFICINAS EDUCATIVAS



Aprendizagem espacial é essencial para o desenvolvimento das crianças. O 
espaço e o ambiente onde estamos inseridos determinam em muitas medidas 
nossa visão de mundo. 

Pensando nisso, o Ateliê Navio criou o projeto Cidade para Crianças para 
desenvolvimento dessas habilidades, com o uso de oficinas e dinâmicas que 
tratam sobre o espaço com abordagens diversas.

A ideia é dar instrumentos que possam aproximar as crianças da compreensão 
de seus lugares de convívio e seu meio ambiente construído. 

Desenvolvendo assim, por meio do domínio da linguagem espacial, o poder 
de interagir, compreender e propor pensamentos sobre o lugar, seja ele a 
casa, a escola ou a cidade. 



CASA DOS SONHOS
AULA 1



PARTE I
RECONHECIMENTO DA CASA ARQUETÍPICA 

Objetivos

Aflorar o imaginário das crianças a respeito da moradia. O que elas entendem por uma casa, e o que elas entendem por sua casa. Há 
diferenças entre a casa arquetípica e a casa real que podem ser expressas através do desenho? Quais são estas diferenças e como 
podemos compreendê-las e discuti-las.

Atividade 

1. Desenhar uma casa. Pedir para as crianças desenharem, com papel, lápis, recorte e colagem, de forma livre, uma casa.
2. Desenhar a sua casa. Pedir para as crianças desenharem, com papel, lápis, recorte e colagem, de forma livre, a sua casa.
3. Pendurar os desenhos em um varal com pregadores, um ao lado do outro, para uma conversa com todos sobre as diferenças e 
semelhanças dos dois desenhos.

Materiais
- Canetinha
- Giz de cera
- Lápis e lápis de cor
- Folhas para desenhar
- Papeis coloridos e recortes
- Barbante
- Pregador de roupa de madeira

AULA 1 :: CASA DOS SONHOS

Nesta aula sairemos do desenho bidimensional para o reconhecimento do tridimensional terminando com uma 
maquete da casa ideal para as crianças. Essa etapa é necessária por ser a casa a primeira medida de espaço 
afetivo para elas. 

Duração 2hs



PARTE II
CASA DOS SONHOS

Objetivos

Em continuação com a primeira parte, após aproximar a crianças das questões espaciais do morar, vamos exercitar sua imaginação e 
incentivar a criatividade das crianças na criação espacial. Durante a montagem das maquetes, discutir sombras, aberturas, estrutura. 

Atividade 

1. Apresentação de imagens de casas em várias partes do mundo e diferentes formas de morar. Interação com os alunos: o que cada 
criança vê, discussões sobre as formas de morar.
2. Cada criança monta a maquete de sua casa dos sonhos com material reciclável trazido pelo grupo.
3. Depois de finalizadas as maquetes, abrimos o espaço da sala e colocamos todas as maquetes dispostas no chão a as crianças têm a 
oportunidade de contarem umas pras outras sobre o que fizeram. 
4. Discutimos as escalas, a proporção das diferentes construções, o que mais gostam e porque.
5. Finalizada a oficina, as crianças podem levar sua maquete para casa.

Materiais
- Materiais recicláveis como papel, caixas de papelão, embalagens plásticas, garrafas plásticas etc.
- Grampeador + grampos
- Tesouras
- Fita adesiva
- Fita crepe fina e grossa
- Cola branca
- Régua
- Rolo de papel kraft
- Papéis coloridos
- Lápis e lápis de cor
- Canetinha grossa
- Giz de cera
- Projetor



TEIA DA ARANHA
AULA 2



Objetivos

Compreender a dimensão da construção no mundo animal. Explorar o espaço se utilizando das habilidades corporais, traçando paralelos 
entre o entorno e o próprio corpo por meio da experimentação livre. Exercitar a composição e a construção coletiva. 

Atividade 

1. Conversar sobre as diferentes casas dos animais. De que maneira e com que material eles constroem suas casas.
2. Desenvolver uma teia coletiva com elásticos coloridos.
3. Experimentar o espaço criado coletivamente com o corpo. Correr, pular, agachar, desviar.
4. Desmontar a teia.

Materiais
- Elásticos coloridos. 

AULA 2 :: TEIA DA ARANHA

Esta aula traz a experimentação do corpo no espaço e relação entre os diferentes corpos. Nesta etapa são 
desenvolvidas noções básicas de construção espacial e construção coletiva de maneira lúdica e livre. Seguimos 
com a ideia do desenho espacial, agora já na escala 1:1. 

Duração 1,5hs



A CABANA 
AULA 3



Objetivos

Estimular a aprendizagem espacial das crianças no exercício de construção de uma cabana em escala real. 
Exercitar as noções de construção, de escala, estrutura e volume de maneira lúdica e ativa.
Trabalhar a atividade em equipe e construir colaborativamente.

Atividade
Construção de uma cabana se utilizando de barras, nós e tecidos.

1. Introdução. Construções primitivas, casas de animais, conchas, peles, refúgios que se transportam, refúgios no gelo, embaixo da 
água, em cima da árvore. Imagens e conversa. 
2. Prática. Construção coletiva de refúgios utilizando varetas, nós e tecidos. 
3. Fechamento. Conversa sobre resultados. Desmonte das cabanas.

Materiais
- Projetor
- Kit com barras e nós 
- Tecidos

AULA 3 :: A CABANA – A CONSTRUÇÃO DE UM REFÚGIO

Um dos sentimentos mais arcaicos de construção do ser humano é o refúgio, a cabana primitiva. Desde que 
começamos a habitar a terra, temos necessidade de construir, de nos proteger, de nos relacionar com o espaço 
na medida e escala humana. O nosso meio ambiente hoje, engloba o ambiente construído. Nesta etapa 
reconhecemos a dimensão do homem, desenvolvemos a participação, além da noção estrutural e de 
funcionamento dos materiais. A aprendizagem espacial passa pela relação próxima entre corpo e espaço, além 
de ser mais bem compreendida na dimensão do fazer. 

Duração 1,5hs



MINI EXPEDIÇÃO FOTOGRÁFICA
AULA 4



PARTE I
RECONHECIMENTO DO ENTORNO E REGISTRO

Objetivos

Como as crianças percebem a cidade e o entorno onde estão inseridas? 
As crianças vivem e experienciam a cidade, são cidadãos. Uma cidade sem crianças é uma cidade mais triste e mais insegura. Nós 
queremos que as crianças participem do dia a dia da cidade, que possam se locomover com tranquilidade e confiança. Para isso,
precisamos que toda a comunidade, todo o bairro, se conscientize e tome conta das nossas crianças. 
O objetivo é reconectar as crianças com seu entorno urbano, que elas possam conhecer sua história e possam apreciar sua paisagem. 
A ideia é que comecem, desde cedo, a desenvolver seu olhar às questões urbanas para entender seus problemas e desafios.

Atividade 

1. Conversa sobre a história do bairro e pontos importantes que serão visitados.
2. Criação coletiva de mapa que orientará a expedição fotográfica. Com objetivo de localizar os participantes dentro da trama urbana.
3. Saída para Mini Expedição Fotográfica com educadores e pais.
4. Volta para o IAB.

Materiais
- Câmeras fotográficas 
- Celulares

AULA 4 :: MINI EXPEDIÇÃO FOTOGRÁFICA

Agora saímos na cidade para reconhecer o ambiente construído a nossa volta. Através da fotografia e da 
metodologia photovoice, após o passeio voltamos ao IAB para trocar experiências e falar sobre as fotos tiradas 
com foco na escuta das opiniões críticas das crianças sobre o ambiente urbano.

Duração 2 hs



PARTE II
EXPOSIÇÃO E CONVERSA

Objetivos

Após registrar a cidade através do olhar das crianças, vamos expor este olhar e debater com a presença dos pais e educadores.
Uma conversa onde podemos aportar percepções e conhecimentos, sem hierarquia entre adultos e crianças, para construir uma 
imagem coletiva do lugar. 

Atividade 

Passaremos as fotos em projeção, comentando o que as crianças viram e como elas perceberam o entorno urbano.

Materiais
- Projetor

AULA 4 :: MINI EXPEDIÇÃO FOTOGRÁFICA



“Se uma criança fechar os olhos ela é capaz de 
imaginar tudo o que uma cidade deveria ter.”  
Sabrina Machry



atelienavio.com
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