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Requalificação do espaço urbano nas 
proximidades de equipamentos de educação 
infantil

Complementação à pesquisa com famílias, 
professores, gestores e transportadores

Contexto da iniciativa

PLANO MUNICIPAL PELA

Dar voz a crianças no desenho, implantação e avaliação 
de políticas para a primeira infância.



3 etapas do olhar

Sensibilização Expedição Curadoria
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Brasilândia 
EMEI Prof. Tito Livio Ferreira

Antes de sair, mapear o 
que tem de bom e ruim 
em volta da escola

Aprender a usar 
câmeras, organizar a 
saída e treinar o 
compartilhamento!

Admiração
desde a 
porta da 
escola...

... e 
pontos a 
melhorar 
também

Roda roda quebrado

Desenho de bichos na porta da escola

quando: 01 de novembro
quem: Cerca de 30 crianças, acompanhadas por educadoras,  gestora
escolar e equipe da prefeitura



Brasilândia 
EMEI Prof. Tito Livio Ferreira

As reações aos muros e 
objetos coloridos vão desde 
a interação com o desenho, 
fotos panorâmicas, até 
registro de detalhes.

Desenho bonito na escola do lado

Homem 
segurando 
carrinho na 
ladeira

O poste bonito

É ruim pisar no coco na calçada

Mas cuidado com as barreiras!

Junta sujeira na 
calçada quebrada

Observam a geografia do bairro.

Escadaria bonita

TV velha 
quebrada



Brasilândia 
EMEI Prof. Tito Livio Ferreira

Gosto de carro 
porque dá pra viajar 
melhor

Degrau de calçada também é 
lugar de aventura...

Carro em movimento 
dá medo

São muitos sentimentos mistos 
com a rua e os carros.

Com carro na 
calçada não dá 
pra andar

Mas quando viram o senhor de 
muleta ficaram chateados pois 
ele não conseguia passar por lá.

Degrau para 
pular

E a natureza é para 
interação e observação.

Jardim com plantas bonitas



Pátio de carros

Brasilândia 
EMEI Prof. Tito Livio Ferreira

Na volta para a escola, 
algumas coisas inéditas.

Ih! Olha esse buraco! 
Onde ele vai dar?

No córrego sujo!

Que medo de cair no esgoto aberto!



Cidade Tiradentes
EMEI Mario Beni

quando: 24 de outubro
quem: Cerca de 25 crianças, acompanhadas por educadoras, gestora 
da escola, 1 mãe e equipe da prefeitura

Saindo da escola já mostram 
espaços que valorizam: lugares 
para interagir e brincar.

Primos, irmãos e 
amigos ficam aqui 
no centro 
comunitário

Descendo a rua a caminho do terminal de ônibus estão bastante expostos 
ao comércio local. O colorido chama atenção, mas as frutas também.

Barraca de frutas

Coisas coloridas

Feira e 
praça

Brinquedos

Parquinho da 
escola

Brinquedos na 
quadra



Cidade Tiradentes
EMEI Mario Beni

Adultos passam com pressa 
na calçada estreita e não 
veem as crianças

A faixa de pedestre está apagada

Não gosta de ficar em pé na fila

É ruim ficar muito 
tempo no ônibus

Chegando no terminal não deu 
para entrar e não tem boas faixas 
para atravessar.

Verde do terminal

Mas...



Cidade Tiradentes
EMEI Mario Beni

Na volta para a escola, registram local 
onde moram e circulam no dia a dia.

E querem mostrar comerciantes que 
conhecem e interagem sempre.

Padaria gostosa

Prédios coloridos

Letras na rua para ler quando 
eu aprender

Placas coloridas

Falta grama.



Obrigada!
http://www.observaprimeirainfancia.org.br/

http://www.observaprimeirainfancia.org.br/

