A ARQUITETURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRECISA DE OUTRAS VOZES
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Introdução: A arquiteura escolar é requisito básico na produção de um ambiente
educacional e, quando não atende a preceitos como funcionalidade e conforto
pode fragilizar todo o processo de ensino e de aprendizagem infantil

Objetivo:

Compeender como ocorre o planejamento dos espaços físicos e dos mobiliários
escolares para a Educação Infantil e suas implicações no processo de ensino e
aprendizagem. Método: Levantamento bibliográfico acerca da temática, dois
momentos de observações, cada momento com duração de 3 horas, em uma
escola de Educação Infantil e entrevista com cinco profesoras e a gestora da escola.
Resultados: a forma com que o espaço escolar é organizado determina a
potencializadade ou a fragilidade para que seja promotor do desenvolvimento e da
aprendizagem das crianças, principalmente na Educação Infant. A arquitetura
escolar nessa fase de escolarização é um fator que tem causado inquetações de
muitos profissionais da área da educação. Os resultados apontam que para a
elaboração dos projetos arquitetônicos não são considerados as vozes dos
profissionais da educação, aqueles que depois farão uso do espaço, aqueles que
sente na atividade de seu trabalho as limitações que um espço que não atenda as
demandas pode causar no processo de sesencolimento de uma criança Conclusão:
Constamos que ha uma fragilidade na elaboração dos projetos arquitetônicos, isso
porque as vozes dos profissionais que farão uso dos espaçosos não são consideradas.
Sinalizamos a necessidade de projeto coletivo, pensando a artir das vozes de quem
estará no espaço se apropriará dele para desenvolver seu trabalho.
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