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passeio fotográfico é um projecto

desenvolvido pelo Programa Educativo
da Ordem dos Arquitectos que tem como
objectivo convidar alunos de Escolas
Primárias (1ºciclo) e do ensino PréEscolar (5 anos) a partilharem a sua
visão e interpretação do conceito de
‘Qualidade de vida nas cidades em que
habitamos’. Assim, as crianças serão
convidadas a fotografar aquilo que é
para elas especial e representativo
das cidades onde vivem, os recantos
que mais gostam e o que torna as suas
cidades bonitas e únicas, de forma
a criar um roteiro visual pelo país.
Com a ajuda de um guião que será
entregue aos professores (criado pelo
Programa Educativo da OA), os alunos
irão aprender noções de cidadania,
urbanismo, património, ambiente e
ecologia, dinamização de espaços
públicos, pluridisciplinaridade e
multiculturalidade, entre outros.
A partir do tema lançado pela União
Internacional de Arquitectos 2010/2011
‘Mais cidade, mais qualidade de vida’
que tenciona lançar o desafio de se
começar por educar os mais novos sobre
o ambiente urbano que nos rodeira de
forma a se chegar às faixa etárias
adultas, passeio fotográfico é um
projecto educativo e de sensibilização
direccionado a uma comunidade ainda em
crescimento e, como tal, aberta a novas
leituras do tecido urbano.
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calendarização
Este projecto será desenvolvido numa
primeira fase, ainda este ano lectivo,
entre a segunda metade do 2º período
(após o Carnaval) e o Dia Mundial
da Criança (1 de Junho) quando será
inaugurada a exposição em Lisboa.
Entretanto será feita uma calendarização
mais extensa de forma a que, após esta
primeira fase, a exposição possa viajar
pelas cidades dos alunos participantes.
Assim sendo, as datas chaves são as
seguintes:

>>> calendarização
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De 1 a 16 de Março >>> contacto com os núcleos e
as escolas locais. Confirmação das escolas que irão
participar no projecto
Entre 17 e 23 de Março >>> envio do kit do

passeio fotográfico

(incl. máquinas
fotográficas, instruções de acção e actividades,
mapas, envelope para o re-envio dos materiais)
De 24 de Março a 1 de Abril >>> semana durante a
qual os professores levarão os alunos a passear
pela cidade, respondendo às tarefas incluídas no
guião e fotografando a cidade em que vivem.
De 4 a 15 de Abril >>> re-envio das máquinas
fotográficas e restantes elementos do kit do
[fotoroteiro] para a OA, Lisboa.
De 18 a 30 de Abril >>> organização e edição da
informação recebida
De 2 a 27 de Maio >>> organização da exposição
1 de Junho de 2011 >>> inauguração da exposição em
Lisboa
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participantes
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O público-alvo deste projecto são alunos
de Escolas Primárias (1ºciclo) e do
ensino Pré-Escolar (5 anos) das cidades
ligadas aos vários núcleos ou delegações
locais da Ordem dos Arquitectos. Um
membro, voluntário, do respectivo núcleo
ajudará a escola participante nessa
região a organizar o passeio pela cidade
e a traçar o mapa das localizações
escolhidas pelos alunos a serem
retratadas.
A Ordem dos Arquitectos, em colaboração
com a arquitecta Luísa Alpalhão, enviará
um kit/guião (com materiais e métodos)
das actividades que devem ser executadas
no dia da visita.
Cada escola participante deverá, no
fim da actividade, enviar pelo correio
os documentos e fotografias recolhidas
durante o evento.
A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa,
como parceira da OA, ajudará a reunir
três turmas das suas escolas locais para
participarem no projecto.
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actividades

>>> actividades
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Sob o tema ‘Qualidade de vida nas
cidades’ os alunos das várias escolas
que decidirem participar em passeio
fotográfico irão, com a ajuda dos
professores e o representante do
respectivo núcleo, desenvolver ao longo
de um dia as actividades descritas no
kit/guião do projecto.
Os representantes dos núcleos e
professores terão que:
1) Orientar uma discussão sobre o tema
‘Qualidade de vida nas cidades’ apontando
para conceitos relevantes relacionados
com as respectivas cidades.
2) Preparar, com as crianças (em sala de
aula) um roteiro pela cidade, seguindo
o tema do projecto e os parâmetros
descritos no kit. Entregar fotocópias
de um mapa da cidade de forma a que os
alunos possam desenhar as paragens por
eles escolhidas (museus, jardins, parques
infantis, paisagens, escolas, teatros,
o rio/um lago, campos de futebol, etc).
Relacionar as características dos locais
escolhidos com matéria do currículo
escolar.
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actividades
3) Ensinar os alunos a observar de forma
a que as fotografias tiradas sejam
pertinentes e respondam ao tema da
discussão/passeio.
4) Ajudar os alunos a justificar as
decisões tomadas sobre as fotografias
que irão ser tiradas.
5) Recolher o material compilado ao longo
da visita (máquinas, mapas, desenhos e
descrições) e enviá-lo para a Ordem dos
Arquitectos, Lisboa, de forma a que se
possa criar um mapa geral que interligue
os vários roteiros e se organize o
conteúdo da exposição.
Os alunos irão:
1) Criar uma discussão (brainstorm)
ilustrada sobre o tema ‘Qualidade de
vida nas cidades’ e ‘O que torna a nossa
cidade especial’ de forma a que se possam
delinear os trajectos a assinalar no
mapa.
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2) Responder a um ‘Quiz’ enquanto
percorrerem o percurso escolhido pelo
representante do núcleo/professor.
Desenhar as paragens chave (tendo em

actividades
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conta os conceitos assimilados sobre
‘Qualidade de vida nas cidades’) durante
o percurso de forma a que estes desenhos
venham a fazer parte de um mapa final
para um roteiro pelo país (a apresentar
na exposição).
3) Escolher, em grupos de cinco,
os locais/episódios a fotografar e
justificar a decisão tomada tendo em
consideração o tema a abordar durante
o evento. Cada criança poderá tirar
cerca de cinco fotografias. As máquinas
fotográficas serão analógicas para que os
alunos tomem decisões deliberadas sobre
o que fotografar, dado que o material
recolhido durante o passeio (fotografias,
descrições e desenhos) fará parte da
exposição.
4) Escrever um pequeno parágrafo sobre
os locais fotografados e as razões pelas
quais foram escolhidos.
O material recolhido será editado para a
exposição itinerante.
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exposição
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Com as fotografias recolhidas pelas
várias escolas do país que irão
participar em passeio fotográfico,
o Programa Educativo da Ordem dos
Arquitectos irá organizar uma exposição
que documentará a definição de
‘Qualidade de vida nas cidades’ segundo
a interpretação das crianças envolvidas
no projecto.
A organização do conteúdo da exposição
irá seguir um roteiro pelo país,
desenhado pelas crianças, que resultará
da documentação recolhida enfatizando as
visões, experiências e interpretações
diferentes de vários conceitos
relacionados com o tema principal do
projecto.
A exposição irá ser inaugurada no Dia
Mundial da Criança, 1 de Junho de 2011,
em Lisboa. É intenção do Programa
Educativo da OA que esta se torne
itinerante, podendo vir a ser exposta nas
várias cidades que irão ser fotografadas
e descritas pelas crianças. Embora
os locais exactos da exposição ainda
estejam por definir, é provável que,
em Lisboa, esta aconteça no Chiado, nas
instalações da Santa Casa da Misericórdia
(pareceira da Ordem dos Arquitectos nesta
iniciativa).
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programa educativo
A Ordem dos Arquitectos deu início a
uma série de actividades que visam
educar e fomentar nas crianças uma
curiosidade, interesse e conhecimento
pela arquitectura, urbanismo e cidadania
(intrínsica à percepção e valorização de
espaços e edifícios públicos). Pequenas
actividades, com temáticas pertinentes
e contemporâneas, ajudam a criar guiões
orientadores, que poderão ser utilizados
por professores e alunos a nível
nacional, os quais conduzem a um olhar
participativo e à assimilação de um papel
activo e consciente sobre os espaços onde
vivemos.

>>> serviço educativo
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Assim, estas actividades pedagógicas
servirão de base para um trabalho
consistente que se está a desenvolver
para que os guiões ‘A escola e os
nossos espaços’ venham a fazer parte
do currículo escolar desenvolvido pelo
Ministério da Educação para o ensino
básico e secundário, contribuindo para
a formação de cidadãos conscientes,
interessados, conhecedores e
respeitadores do ambiente, meio e espaços
que nos rodeiam.
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contactos
Conselho Directivo Nacional da OA
Dra. Ana Paulista
Travessa do Carvalho, 21 a 25
1249 - 003 Lisboa
tel. 21 324 11 10
fax. 21 324 11 01
e-mail: anapaulista@ordemdosarquitectos.pt

Delegação do Algarve

Rua da Trindade, 1B / 8000-273 Faro
tel: 289 822 700
fax: 211 454 858
e-mail: geral@algarve-oasrs.org

Delegação da Madeira

Rua das Hortas, nº 55 Residências Costa do Sol VII,
Loja S
9050 – 024 Funchal
tel. 291 242 050 / fax. 291 242 051
e-mail: d.madeira@oasrs.org

Delegação de Portalegre

Rua Nova, nº 29, 1º; 7320-199 Castelo de Vide.
7320-115 Castelo de Vide
tel: 245 919 280
e-mail: d.portalegre@oasrs.org

Núcleo do Litoral Alentejano

Antigo Colégio de S. José, Rua do Parque / 7540
Santiago do Cacém
tel. /fax: 269 827 090
e-mail: n.alentejolitoral@oasrs.org

Núcleo do Baixo Alentejo

18.

Rua D. Manuel I, nº 30 / 7800-306 Beja
tel. Arq. Nuno Moquenco: 96 605 44 43
e-mail: n.baixoalentejo@oasrs.org

contactos
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Núcleo do Médio Tejo

Rua D. João IV, 47-49 / 2200-406 Abrantes
tel. Arq. Rui Serrano: 91 490 98 69
tel. Arq. Ricardo Cabrita: 93 651 22 07
e-mail: n.mediotejo@oasrs.org

Ordem dos Arquitectos
Secção Regional Norte
R. D. Hugo, 5-7
4050-305 Porto
t. 222 074 250
f. 222 074 259
secretaria@oasrn.org

Núcleo de Arquitectos da Região de Aveiro
Casa Municipal da Cultura
Edifício Fernando Távora
Praça da República
3800 Aveiro
email: naav@oasrn.org

Núcleo de Arquitectos da Região de Viseu
Rua Arquitecto Keil do Amaral, n.º 82
3525-013 Canas de Senhorim
tel/fax.: 232 671 023
email: narv@oasrn.org

Núcleo de Arquitectos de Coimbra
Av. Sá da Bandeira, 100
3000-350 COIMBRA
tel: 239 838393 | Fax: 239 838585
email: narc@oasrn.org
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