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O programa educativo da Ordem dos Arquitectos - CONHECER | educação pela arquitectura desafiou várias Escolas do 1ºciclo do ensino básico e do Pré-Escolar (5 anos) a partilharem e
enviarem-nos as suas ideias e visão sobre as cidades onde vivem. Para tal, convidou-as a fazerem
um passeio, a que chamou passeio fotográfico.
No passeio fotográfico as crianças são convidadas a fotografar aquilo que é para elas
especial e representativo das cidades onde vivem. Com a ajuda de um guião previamente preparado
pelo CONHECER, e equipados com as máquinas fotográficas analógicas (deliberadamente escolhidas
para ajudar a olhar e escolher cuidadosamente o que fotografar) previamente enviadas, os alunos
irão aprender noções de cidadania, arquitectura, urbanismo, património, ambiente e ecologia, ao
mesmo tempo que passeiam pela sua cidade com um olhar atento, selectivo e criterioso.
As fotografias, roteiros, desenhos e textos produzidos durante todo o processo farão parte da
exposição final itinerante do projecto passeio fotográfico. Será uma exposição colectiva,
a inaugurar no Dia Mundial da Criança, 1 de Junho, que certamente nos surpreenderá com os
diferentes olhares sobre as várias cidades.
Este projecto contou com a participação e colaboração de algumas das delegações regionais da
Ordem dos Arquitectos, bem como Escolas do ensino básico de todo o país.
Participaram no passeio fotográfico cerca de 400 crianças, algumas delas alunos de escolas
da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que se juntou ao projecto como parceiro e patrocinador.
Mais cidade, mais qualidade de vida, tema lançado pela União Internacional de Arquitectos para
2010/2011 e cujo o objectivo central passa por educar os mais novos para uma melhor compreensão
do ambiente urbano, serviu de mote para este projecto.

passeio fotográfico, criado e implementado pelo CONHECER | educação pela arquitectura
- e que marca o início das actividades da programação para o triénio 2011/13.
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