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Introdução: O trabalho refere-se ao Projeto de Extensão Formação Continuada para
Professoras da Educação Infantil, numa interface entre os cursos de Pedagogia e
Arquitetura. Partindo da compreensão da escola como um espaço sociocultural,
definidora de identidades e passível de estímulo corporal para o desenvolvimento da
criança. A proposta visa associar as práticas pedagógicas à articulação espacial, na
perspectiva do trinômio “cuidar, educar e brincar”. Considerando-se, também, os
campos de experiência e os direitos de aprendizagem definidos pela Base Nacional
Comum Curricular (BNCC). Objetivo: Compreender como as alterações de layout em
uma instituição de Educação Infantil, no bairro Macuco, em Timóteo, podem impactar
o fluxo das crianças e das professoras que possibilite os direitos de aprendizagem,
conforme definição da BNCC; a fim de comprovar a importância da linguagem
arquitetônica na educação infantil. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa qualitativa,
com características de observação participante, por meio da qual houve a combinação
de observação dos sujeitos (crianças e professoras) e do ambiente, além de entrevistas
informais com as professoras e com os gestores da instituição e análise documental
(proposta pedagógica da instituição). Para isso, realizou-se visitas ao local para
observação, medição, registro fotográfico dos espaços e percepção da rotina das
crianças. Como referencial teórico, optou-se pelos estudos de Maristela Angotti
(2007), Barbosa e Horn (2008), Bruno Zevi (2000) e, também, a Base Nacional
Comum Curricular (2017).  Resultados: A intervenção arquitetônica, aliada às
intervenções pedagógicas, estimula a percepção e o uso do espaço escolar, no sentido
de desenvolver as práticas educativas que valorizem a construção das crianças. A
proposta está articulada às demais propostas do Projeto, no que diz respeito à formação
das professoras e dos gestores e, com isso, visa o desenvolvimento das crianças por
meio de alterações de layout para facilitar o trabalho realizado, de acordo coma
proposta pedagógica da instituição. Conforme estudos de Maristela Angotti (2007)
sobre Maria Montessori, o espaço escolar deve cumprir como cenário estimulante à
criança, que traga à tona os seus sentidos e seus movimentos independentes. Ademais,
a aprendizagem, por meio de tais percepções, resulta em distintas formas das crianças
se comunicarem e expressarem, o que reforça suas identidades e valoriza as
diversidades. É importante ressaltar a discussão sobre a importância dos espaços
internos, de Bruno Zevi (2000), bem como os direitos básicos garantidos pela BNCC,
como forma de valorizar a importância da arquitetura escolar nos processos de ensino
e aprendizagem, reforçando o caráter dos cenários discutidos por Motessori, onde a
catarse do espaço pode ser percebida pelas crianças, a partir do alto estímulo cognitivo.

 Conclusão: Parcialmente, podemos concluir que o espaço é agente educativo e suas
percepções são importantes para o desenvolvimento da criança. Sendo assim, é
primordial a junção entre as intervenções arquitetônicas e pedagógicas para estimular a
aprendizagem da criança, por meio das percepções e dos sentidos. 
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