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Educação Urbana:
Uma introdução do direito à cidade no ensino fundamental
Este projeto abarca investigações de práticas pedagógicas lúdicas para a introdução da 

educação urbana nas escolas de ensino fundamental, sendo o público alvo estudantes do 4º e 
5º ano, com o objetivo de permear a formação inicial dos cidadãos. 

 Os métodos e processos adotados para as elaborações de um plano de ensino urbanístico se 
deram a partir de revisão bibliográfica, observações, entrevistas e trabalho em campo. As leitu-
ras foram a respeito do processo de urbanização nas cidades brasileiras, o direito à cidade, a 
educação básica, ludicidade e o conceito de “gamificação”, que permaneceram como dire-
trizes para a concepção do plano de ensino, que compreende oito planos de aula desenvolvi-
dos em conjunto com uma “jornada do herói” para engajar os alunos, chamada Jornada do 
Cidadão Ninja.  

O trabalho em campo foi desenvolvido numa experiência em sala de aula remota no Centro 
de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE - UFG), com os alunos do 4° ano. A partir da 
interação com  duas turmas, utilizou-se de  métodos de observação e paralelo a essa experiên-
cia em sala, entrevistas com  professores, tanto da Pedagogia quanto do Design Gráfico. Ao 
final do processo,  foi colocado em prática um dos planos de aula elaborado no plano de 
ensino  urbanístico, utilizando atividades, slides complementares e uma animação stop motion 
autoral.

Sou uma entusiasta da simplicidade, sinceridade e genialidade das crianças e a tentativa de 
unir os saberes construídos neste caminho com a esperança em uma educação crítica, inclusi-
va e democrática, em busca de uma sociedade mais humana, me trouxe até a construção 
desta proposta interdisciplinar entre o Urbanismo e a Pedagogia. É preciso unir os olhares de 
arquitetos, urbanistas e pedagogos, para assim, podermos construir uma estratégia, em busca 
de um jogo urbano mais equilibrado.  Ademais, garantir o direito à cidade das crianças, reco-
nhecendo-as como agentes ativos na construção da cidade, faz revelar a potência do brincar 
e o modo criativo de uma nova produção dos espaços urbanos. 

O plano de ensino se desenvolve em 3 tipos de produtos:

Atividades e slides 
para as aulas

Kit jornada 
cidadão ninja

Animação sobre 
Morfologia Urbana 

Apresentação do projeto/
plano de ensino urbanístico 
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O PLANO DE ENSINO URBANÍSTICO

A partir da análise das aprendizagens essenciais da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), foi considerado a dimensão da rua e o que é possível observar e sentir a partir 
dela, para assim iniciar os pequenos cidadãos na discussão urbana. Os temas escolhidos 
para a abordagem no plano de ensino foram: morfologia urbana, observação da paisa-
gem, mobilidade urbana, conforto ambiental, resíduos sólidos urbanos, estrutura política 
municipal e a participação cidadã. Assim, o plano de ensino possui dois momentos com-
plementares significativos: a dinâmica em sala de aula, envolvendo cada um desses 
temas e as atividades relacionadas ao projeto gamificado, no qual se explora uma 
jornada para o aluno adquirir mais habilidades e conhecimentos, e assim se transformar 
em um “cidadão ninja”. 

As Atividades podem ser desenvolvidas com os alunos do 4° ano ou 5° ano de forma 
interdisciplinar, a depender das considerações dos educadores sobre os conhecimentos 
prévios de seus alunos e o planejamento didático da escola. 

A experiência gamificada também pode ou não ser utilizada no plano do ensino, isso 
porque um dos objetivos da concepção foi a flexibilidade, dado os abismos existentes 
entre as diferentes realidades das escolas brasileiras. As atividades podem ser trabalha-
das pontualmente, ou ao longo do semestre, pois outros temas podem ser desenvolvidos 
a partir da aula inicial de morfologia urbana.

Os conceitos propostos para a construção do conhecimento e o fortalecimento do 
direito à cidade das crianças acompanham o raciocínio de que é necessário apresen-
tar, primeiramente, alguns conceitos do urbanismo. Em seguida, tratar de questões urba-
nas em que as crianças estão diretamente envolvidas e potencializar a observação e a 
criatividade para pensar transformações. Em conjunto, a ideia é que se apresente uma 
jornada ninja, para que as crianças se engajem em obter habilidades e assim, conseguir 
ajudar a sua cidade. Ao final, as turmas compartilham suas visões e constroem coletiva-
mente uma ação, que objetiva visibilidade ou transformação de um problema real do 
entorno da escola. 

A escolha da temática ninja partiu das observações do trabalho em campo, realizado 
no CEPAE-UFG. Estive presente na maioria das aulas remotas com o 4° ano,  pude perce-
ber através das conversas paralelas no chat um grande engajamento relacionado a um 
anime seriado, chamado Naruto. O assunto foi recorrente. Logo, achei interessante a 
conexão que se pode fazer entre um ninja e a construção do conhecimento e a forma-
ção de um cidadão. É preciso conhecimento e treinar habilidades para conquistar o seu 
poder. Trazer esse elemento do cotidiano recreativo das crianças para engajar na cons-
trução do conhecimento urbano foi a estratégia adotada. 

No decorrer do plano é possível notar uma continuidade, sequência e integração às 
outras disciplinas do currículo. Na experiência são explorados a observação, os sentidos, 
e a tradução destes a partir de diálogos, escritas e desenhos. Baseado no planejamento 
escolar padrão, sugere-se trabalhar os temas durante uma semana, contando que o 
encontro acontece em uma disciplina que possui 2 aulas por semana. Nas próximas 
pranchas o que se encontra-rá são os resumos de cada plano de aula e seus materiais 
complementares. 

A JORNADA NINJA

A jornada ninja começa com a exposição de duas realidades urbanas diferentes, a 
fim de demonstrar o problema a ser trabalhado, que seria uma cidade hostil, caótica 
e insalubre. Apresenta-se uma hipótese e possibilidade diferente, uma cidade acolhe-
dora, acessível e agradável. O desafio é ajudar a transformar a cidade, já que as reali-
dades urbanas brasileiras apresentam vários dos problemas apresentados na narrati-
va. Mas de que maneira? Conquistando habilidades para se tornar um cidadão ninja. 
Cada tema estudado visa uma habilidade a ser conquistada. A partir da realização 
das atividades complementares o aluno completa os três níveis necessários para 
assim, ganhar um adesivo representativo da habilidade conquistada. 

As atividades complementares ficam concentradas em um caderno de jornada do 
aluno, que então, é disponibilizado para a escola, para que esta providencie as 
impressões dos livretos (prancha 5/6). No primeiro encontro do plano de ensino, orga-
niza-se a confecção do caderno de jornada em sala de aula, orientando as crianças 
a desenharem a sua capa, e o próprio avatar, no espaço oferecido. Foi elaborado 
diferentes objetos que pudessem estilizar o avatar dos alunos e a recompensa fica a 
cargo do professor disponibilizar os adesivos ao final das tarefas. As cartelas de adesi-
vo possuem objetos presentes no cenário representado no mapa que podem ser 
distribuídos pela presença em sala de aula, por exemplo. Contudo, cada objeto refe-
rente à habilidade só é disponível caso a criança faça as atividades. 

Para uma visualização mais clara desse percurso, dividido em sete semanas, foi 
criado um mapa da jornada lúdica (prancha 5/6), com elementos presentes em 
cada temática correspondentes em seus respectivos campos coloridos do percurso. 
O objetivo do mapa é a sua exposição em alguma parede da sala, para simbolizar 
essa experiência para os alunos.

Aponte a sua câmera de celular para o QRcode

APRESENTAÇÃO DO CIDADÃO NINJA

Ao completar cada etapa de 
atividades o estudante ganha um 

adeviso-acessório para o seu avatar.

1.

O plano de ensino urbanístico e 
a Jornada Ninja  
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Aponte a sua câmera de celular para o QRcode
2. Narrativa

Aponte a sua câmera de celular para o QRcode

Link para o vídeo na plataforma Youtube: 
https://youtu.be/K_wm2d_0YsY 

3. Stop Motion 
Morfologia Urbana

A BÚSSOLA
O símbolo escolhido para essa 
etapa foi a bússola pelo caráter 
de “guia”. Foi relacionado ao 
fato de que é preciso entender 
alguns conceitos do urbanismo 
primeiro, para então, 
se iniciar a jornada

4. Poema 

5. Texto

4º SEMANA - CONFORTO AMBIENTAL

6. Slides

Resumo dos planos de aulas  

1º ENCONTRO - APRESENTAÇÃO
O objetivo dessa primeira aula é apresentar a temática aos alunos, junto à narrativa 

da jornada do cidadão ninja (narrativa apresentada neste Qrcode 2). Em seguida, 
iniciar a confecção dos cadernos de jornadas individuais, e estimular a estilização 
tanto da capa, quanto do avatar,  para o ínicio da experiência gamificada. O mapa 
e o caderno de jornada estão expostos na prancha 5/6. 

1º SEMANA - MORFOLOGIA URBANA
A atividade tem como tema a paisagem urbana e as mudanças da cidade ao longo 

do tempo, a proposta central busca ampliar a observação e o conhecimento de pos-
síveis morfologias urbanas, além de estimular a imaginação de novas realidades. 
Primeiramente, propõe-se a exibição de um vídeo explicativo (Qrcode 3), produzido 
para esta atividade, a fim de apresentar alguns conceitos estudados na Morfologia 
Urbana. Nas atividades, será abordado o resgate das memórias afetivas criadas na 
cidade, o incentivo à imaginação de novas possibilidades e reconhecimento dos edifí-
cios históricos locais. A partir da inserção do tema nas disciplinas é possível provocar 
debates relacionados à verticalização das cidades, a ação do homem no meio am-
biente, conforto ambiental, patrimônios arquitetônicos, entre outros. 

2º SEMANA - OBSERVAÇÃO DO ENTORNO
A atividade tem como proposta o estímulo à observação da paisagem urbana da 

vizinhança através de um passeio no entorno da escola, identificando características 
morfológicas, movimentações, pontos de encontros, etc  e a posteriori promover uma 
leitura, em sala de aula, de um poema de Cora Coralina (Qrcode 4). 

OLHOS ESPECIAIS 

Nesta etapa o estudante ganha o adeviso:

O símbolo escolhido para essa etapa foram 
olhos especiais. A referência foi o anime 
Naruto, no qual alguns ninjas possuem 
estilos diferentes de olhos, cada um com 
um poder. A relação do símbolo ao poder 
adquirido é o da observação aguçada

Aponte a sua câmera de celular para o QRcode

3º SEMANA  - MOBILIDADE URBANA
A proposta deste tema é despertar as crianças para as variadas formas de se 

mover na cidade, os custos e suas problemáticas. A mobilidade urbana é uma ques-
tão que impacta muito a qualidade de vida de todos os habitantes, e explorar as 
possibilidades coletivas, acessíveis e sustentáveis é essencial para exercer o direito de 
ir e vir de todos. Na primeira aula da semana trabalha-se o texto (Qrcode 5), e na 
segunda aula, os grupos de alunos apresentam a pesquisa relacionada aos transpor-
tes públicos sustentáveis.

Aponte a sua câmera de celular para o QRcode

SAPATOS ESPECIAIS 
O símbolo escolhido para essa 
etapa foram sapatos especiais. 
Nesta atividade, o pedestre e o 
caminhar pela cidade é valoriza-
do, logo é necessário um calçado 
para as andanças ficarem mais 
confortáveis e seguras.

Refletir sobre as variadas sensações térmicas, lumínicas e acústicas sentidas em dife-
rentes lugares onde se vive, colabora na compreensão de um ambiente urbano de 
qualidade. A proposta de trabalhar o tema em sala é apresentar a importância de 
uma eficiente arborização urbana, ventilação, iluminação e como devemos aprovei-
tar os materiais e entender o clima local para construirmos um ambiente confortável 
e seguro. Iniciando a discussão com a leitura coletiva do texto dos slides (Qrcode 6).

Aponte a sua câmera de celular para o QRcode

KIMONO 
O símbolo escolhido para essa etapa foi 
o kimono. Nesta atividade é discutido o 
conforto ambiental. Diante disto, foi 
pensado a possível relação com a 
vestimenta, já que é um acessório de 
proteção corporal. A escolha do 
kimono foi pela temática ninja da expe-
riência gamificada. 
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Aponte a sua câmera de celular para o QRcode

Aponte a sua câmera de celular para o QRcode

CARTELA 
DE ADESIVOS: 
(unidade individual)  

4
6

5º SEMANA - RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS   
A proposta busca a compreensão dos problemas ambientais provocados pelo 

excesso de consumo nas cidades e os destinos dos resíduos sólidos urbanos. A inten-
ção é ampliar o conhecimento sobre a problemática, os destinos corretos e a análise 
dos próprios resíduos produzidos iniciando o debate através de objetos escolhidos 
pelo professor para cada grupo de alunos pesquisar quanto tempo dura a decom-
posição. A discussão continua com a leitura dos slides (Qrcode 7) .

Nesta etapa o estudante ganha o adeviso:

Aponte a sua câmera de celular para o QRcode

7. Slides

MOCHILA RECLICA D’TUDO
O símbolo escolhido para essa etapa foi 
uma mochila especial. Nesta atividade é 
discutido os destinos corretos dos resíduos 
urbanos, logo foi relacionado à uma 
mochila para o cidadão ninja separar e 
reciclar de forma correta.

MEGAFONE

6º SEMANA - ESTRUTURA POLÍTICA MUNICIPAL E 
A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ 

Reforçar o conhecimento sobre a estrutura de poder político municipal e reconhe-
cer as responsabilidades de diferentes instituições, através de uma dinâmica na 
primeira aula da semana: instigando os conhecimentos prévios dos alunos sobre o 
que faz prefeitos, vereadores, associações de bairro. Em seguida, promover uma 
pesquisa sobre funções dos cargos políticos, organizações políticas e plano diretor. 
Na segunda aula, seguir com apresentação dos slides (Qrcode 8) e apresentar os 
desafios do caderno de jornada. 

* Todo o material complementar das aulas como slides e folhas de atividades estão 
na pasta do drive: 

8. Slides

O símbolo escolhido para essa etapa foi o 
megafone. Nesta atividade é explorado 
a participação cidadã, no qual as vozes 
dos cidadãos são elementares para a 
transformação da cidade. É preciso que 
cidadão ninja exercite a comunicação 
com a sua comunidade e o governo. 

7º SEMANA - AÇÃO COLETIVA
O objetivo é estimular a autonomia dos alunos na observação de um problema do 

bairro onde se situam e desenvolver uma solução conjunta, podendo escolher 
alguma ação que pretende visibilidade ou transformação. A partir da escolha, 
montar com os alunos um cronograma de ação. Dividindo na quantidade de etapas 
possíveis, de acordo com a realidade da turma.  

O desafio para as crianças no caderno é relatar essa experiência e ao final, podem 
desenhar e completar o novo atavar ninja completo.

Como está explorado no próprio caderno de jornada, a idea é que a jornada não 
acabará aqui, há muitos desafios na cidade e eles podem sempre estar atentos e 
usar a criativdade para o que pode ser feito. 

Resumo dos planos de aulas  
9. Pasta Geral 

Materiais Complementares 



ESPAÇO PARA ETIQUETA
DE PROTOCOLO DE

INSCRIÇÃO

CONTEÚDO DA PRANCHA: FOLHA:

/

MAPA DA JORNADA COM AS 
SETE ETAPAS  
A intenção do mapa é que seja distribui-
do uma unidade para a turma acompa-
nhar evolução coletiva em sala. 

5
6Kit da jornada do cidadão ninja  

Aponte a sua câmera de celular para o QRcode 

ACESSO PARA O CADERNO DE JORNADA: 
A intenção do caderno de jornada é compilar os desa-
fios de cada etapa em um livreto da experiência, além 
de estimular anotações próprias nos espaços livres das 
últimas páginas. 
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A EXPERIÊNCIA EM SALA DE AULA 
Estar presente em sala de aula com as crianças, mesmo que intermediada por uma tela, me 

proporcionou uma experiência incrível para o processo de aprofundamento deste projeto, 
além de inúmeros momentos de alento diante de uma realidade conturbada, em contexto 
pandêmico.  

A minha participação com as turmas se iniciou ainda em Dezembro de 2020, a fim de desper-
tar a conexão e confiança com as crianças. Atuei em conjunto com o professor de História e 
as estagiárias. Os atendimentos de História aconteciam de forma online, relacionados ao 
semestre 2020/01, para os alunos do 4° ano, inicialmente com as turmas A e B juntas. Esses mo-
mentos não eram considerados aulas, pois a escola, pais e alunos ainda estavam no processo 
de adaptação e reestruturação para a dinâmica do ensino de forma remota.

O plano de ação da escola consistia em envios de roteiros divididos em quatro escalas, no 
qual se referem ao bimestre do plano de ensino, com textos e atividades para as crianças, de 
todas as disciplinas e havia horários fixos estabelecidos para o atendimento de dúvidas. Feliz-
mente, os roteiros de História já tinham uma tônica no conceito “Cidades”, casando bem com 
a proposta e a intenção desta investigação. Iniciei a participação pensando que iria primeira-
mente apenas observar os atendimentos, no entanto, já fui surpreendida com a minha integra-
ção acolhedora pelo professor nas discussões e, aos poucos, a cada encontro, fui percebendo 
uma interação maior dos alunos comigo. 

No segundo momento, com o início do segundo semestre 2020/02, os atendimentos online 
voltaram, mas já estava sendo previsto a volta às aulas, remotamente. Por meio de reuniões 
periódicas de supervisão para os estágios, montamos conjuntamente um planejamento para 
definir os temas que cada estagiária trataria com as crianças. Estes encontros foram essenciais 
para ampliar as fronteiras dos nossos conhecimentos, as trocas foram diversas ao pensarmos 
juntos a temática urbana e as melhores traduções dos nossos conteúdos para a linguagem das 
crianças.  

Segui as orientações planejadas para dar a aula sobre morfologia urbana. Ao iniciar a aula, 
passei o vídeo para as crianças e a interação foi imediata, nas duas turmas. Surgiram inúmeros 
comentários e questionamentos. Algumas ficaram curiosas para saber sobre a técnica de pro-
dução do vídeo, outras entusiasmadas com o fato de reconhecerem a minha voz, outras ainda 
se identificaram com as colagens, pois elas também praticam essa atividade no dia a dia da 
escola. As crianças também se atentaram à música escolhida como trilha sonora e elogiaram 
de diversas formas a obra como um todo. 

Em seguida, se formaram as “filas” para a leitura do texto em slide.  Nessa atividade, surgiram 
várias questões pertinentes, uma delas apareceu quando estávamos lendo acerca das fun-
ções dos edifícios, em que um aluno perguntou: “Professora, mas tem tipo umas padarias que 
tem uma casa em cima, né?”, o que trouxe a oportunidade de discutir sobre os edifícios multi-
funcionais. Houve vários momentos no qual eles resgataram a memória de como é o bairro 
onde moram, tentando classificar o tipo morfológico. Na exposição das palafitas de Manaus - 
AM, a utilização da madeira das casas foi bastante comentada e questionada em relação à 
resistência do material. Uma das falas que me chamou atenção, quando analisamos esta foto, 
pela forma espontânea de tentar solucionar o problema, foi: “Professora, como que passa o 
caminhão de lixo numa rua cheia de água? Não passa… Mas tem como passar um jet ski 
pegando o lixo né”. É possível enxergar como crianças têm soluções criativas. 6

6A experiência em sala de aula  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ALGUNS DESENHOS DOS ESTUDANTES: 

1. Desenho sobre cidade com qualidade de vida. Gabriel, 4º A.
2. Desenho sobre cidade com qualidade de vida. Francisco 4º A.
3. Desenho sobre mapa dos lugares preferidos da cidade. Andressa, 4º B.
4. Desenho sobre cidade com qualidade de vida.“Tenha um bom dia!” “Valeu!”. Guilherme, 4º A.
5. Desenho sobre mapa com lugares preferidos da cidade. Arthur 4º A.
6. Desenho sobre mapa dos lugares preferidos da cidade. Gustavo, 4º A.

Foram vários momentos íconicos nesta experiência, mas os encontros terminaram 
com desejos de mais tempo de troca e reflexões por parte das crianças, o que 
evidencia a vontade de escuta e diálogo. Abordar a realidade da criança se 
mostra bastante eficaz na aprendizagem e na construção das reflexões, potenciali-
zando a observação do seu entorno e a comparação com outras realidades apre-
sentadas. A produção audiovisual foi um produto eficiente, que ampliou a cone-
xão com as crianças, principalmente hoje que estão mais conectadas às platafor-
mas digitais, e que influenciou no resgate da atenção e participação na aula. 


