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Introdução: O projeto de extensão Educação Urbana busca estimular na criança a
cidadania através da arquitetura e urbanismo, e assim contribuir para reativar os papéis
dos cidadãos na co-responsabilidade com as cidades. Através de oficinas, o projeto
introduz conteúdos da arquitetura e do urbanismo na prática educativa formal em
diversas escolas da RMVA. Em 2014 e 2015 participaram do projeto 593 crianças e 81
alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo e contou com a participação de 15
instituições parceiras da RMVA. Em 2016 o projeto já conta com a participação de 9
instituições parceiras.  Objetivo: Ampliar o conhecimento e a criatividade das crianças
usando objetos comuns do cotidiano, fazendo com que elas aprendam, interajam e
participem de atividades que se baseiam no raciocínio lógico utilizado pelo Design e
Arquitetura. Metodologia: O projeto foi desenvolvido durante quatros encontros, sendo
que uma oficina diferente foi executada em cada encontro – Despertando a
imaginação, Despertando olhar crítico, Despertando a criatividade, e Execução de
Protótipo. As oficinas foram elaboradas e executadas por alunos do curso de
Arquitetura e Urbanismo do Unileste, orientadas pela professora Kênia Barbosa,
coordenadora do Projeto de Extensão Educação Urbana. Resultados: Possibilitou aos
alunos a leitura do espaço comum que é a sala de aula, levando à identificação de uma
problemática e posteriormente a sua solução. O processo permitiu a construção de uma
análise crítica e emprego da metodologia utilizada em projetos de Design e
Arquitetura. A idade dos alunos não foi um problema para a absorção das oficinas
propostas, observamos total entendimento e compreensão dos alunos diante das
oficinas, além de pleno interesse em realiza-las. Conclusão: As atividades
desenvolvidas pelo projeto de extensão são ferramentas para potencializar a construção
de uma sociedade com conhecimento crítico e a apropriação consciente da capacidade
altruísta de solucionar problemas do cotidiano. Nota-se que a metodologia utilizada
pelo Design e Arquitetura pode ser empregada em diversas situações.
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