
Archi-tecton- Archi-tectus*
Faixa etária: 6-9 anos
Número de horas: 25 horas
Breve descrição da atividade: Os alunos propõem uma solução arquitetónica para um novo centro
desportivo público/escola de música na área da escola. Começam com a análise de edifícios reais e
desenvolvem um protótipo para a sua proposta.

Competências em TC:
● Identificação/Codificação de padrões
● Decomposição do problema
● Depurando
● Abstração
● Lógica
● Algoritmo

Objetivos

- Desenvolvimento de hábitos de trabalho de equipa e individuais, esforço, responsabilidade,

autoconfiança, curiosidade, iniciativa pessoal, interesse e criatividade na aprendizagem e
empreendedorismo.

- Desenvolvimento de competências matemáticas elementares e transferibilidade para a vida
quotidiana: problema resolver com cálculo básico, estimativa, computação e conhecimento
geométrico.

- Uso de diferentes expressões artísticas e visuais.
- Utilização de TIC para informação de pesquisa, simulações de processo e conclusão.
- Desenvolvimento de pensamento reflexivo: Os estudantes devem refletir sobre o serviço social

numa cidade. (O que as pessoas precisam para uma vida saudável e plena?). Devem refletir
sobre o que é o seu edifício (desporto ou música) e projetar também em conformidade. Os
estudantes refletem sobre as partes de um edifício. São desafiados a decompor um edifício em
peças dependendo da sua utilização ou da sua construção: conjunto de salas com diferentes
usos, um conjunto de elementos básicos de construção como paredes, pisos, telhado, etc.

Contexto realista do STEAM

O município está interessado numa cidade melhor para as pessoas e o Major acha que uma boa cidade
para as crianças é uma boa cidade para todos. Depois, todas as crianças da turma são convidadas a
participar na proposta de um novo espaço público na área escolar ou concelho. As equipas optarão por
propor um complexo desportivo ou uma escola de Música. Pedir-lhes-á que justifiquem a sua escolha
de acordo com as suas necessidades. Têm de apresentar os seus projetos a uma comissão e obter um
passe de Qualidade para a sua proposta de acordo com uma rubrica.

* Achitecton é a tradução do termo grego e o arquiteto é a versão latina. "Archi": o mais alto, o superior, o
primeiro de tudo, e "Tectus": obra, construção, fábrica. As crianças devem sentir-se como arquitetos.
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Conteúdo
Ciências Experimentais e Sociais

- Propriedades materiais e uso social de materiais, reciclagem, eficiência energética,
desenvolvimento sustentável

- A origem dos materiais dos edifícios
- Quente e frio. Temperatura e condução térmica.
- Iluminação natural, luz como forma de energia
- As estações do ano e a posição do Sol
- Elementos climáticos e climáticos
- Orientação e pontos cardeais
- Contextos históricos e geográficos
- Tempo, orientação do tempo e idades da história
- Arquitetura e engenharia como disciplina social
- Património histórico e cultural

- Método científico

Matemática
- Formas geométricas (especialmente retângulos e triângulos) e volumes geométricos
- Diferentes formas de medir e estimar dimensões de números
- Simetria e reconhecimento de padrões
- Localização no mapa e no espaço

Tecnologia e Engenharia

- Planificação e realização de projetos, apresentação de relatório.
- Ciclo de engenharia: Análise do problema, conceção de solução, prototipagem, avaliação,

melhoria. Controlo de qualidade  e avaliação.
- Tecnologia: Criação de um protótipo tangível (escalado) com diversos materiais. Estruturas de

apoio ou apoio. Recintos e telhados. Domóticos.

- Máquinas, dispositivos e a sua utilização.
- Construção de estruturas simples utilizando elementos modulares para resolver problemas ou

com uma utilização específica

Artes
- Estética e moda
- Ergonomia e funcionalidade

- Arte e património cultural.

- Representações de ideias pessoais através da utilização dos elementos de linguagem visual.
- Imaginação, desenho e elaboração de obras tridimensionais com diferentes materiais.
- Uso de artes visuais de elementos de geometria identificados no ambiente real do aluno;

conexão com os conceitos de aula de geometria matemática.

Outros: Valores linguísticos, sociais e cívicos

- Compreensão oral e expressão. Discurso coerente. Respeito tempo de escuta e fala

- Escrita de  textos objetivos
- Desenvolvimento da autonomia e capacidade de empreendedorismo para alcançar o sucesso

pessoal, assumindo a responsabilidade pelo bem comum.
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- Contribuição para a melhoria do clima do grupo, mostrando atitudes de cooperação e
estabelecendo relações respeitosas.

- Aprendizagem cooperativa (trabalho em equipa favorecendo a interdependência positiva e
demonstrando solidariedade).

- Começou a compreender o sentido de responsabilidade social utilizando a capacidade de
reflexão, síntese e estruturação.

Metodologia

Baseado na aprendizagem fazendo (com diferentes níveis: da imitação à criação)

Part
e

Descrição Tempo

1 Ponto de entrada
Aos alunos é dito o contexto realista do projeto. Após as tarefas em grupo de
aulas, o professor define o desafio para pequenos grupos de trabalho (3 ou 4
alunos): planejando um edifício útil, durável e bonito para a comunidade.

Tarefas de grupo de classe:
a) Os edifícios públicos e privados da área escolar serão analisados e

discutidos, juntamente com a sua utilização e funcionalidade.
b) Como um "artstorming" o professor pede a todas as crianças para

desenharem como poderia ser ela ou a sua construção de sonho. Se o
professor acha que é necessário pode motivar com algumas das obras de
ilustração de Federico Babina (por exemplo: Arquimusic, Archist,
Earthitecture ou Architale, são bons para ver com as crianças).

1 ou 2
períodos

2 Começou e aprender a trabalhar juntos
A primeira tarefa para os grupos de trabalho é o desafio Marshmallow

1 período
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3 Projeto de construção
O professor questiona sobre os requisitos para a proposta de construção. Serão
convidados a responder a questões como funcionalidade, design interior e
exterior, orçamento, fundação, etc.: Quais são os elementos essenciais? O que é
importante numa Escola de Música ou num complexo desportivo? Como deve
ser?
Este é um momento de reflexão. O mais importante neste momento é que os
grupos de trabalho criem muitas ideias novas (criatividade):

- Para que o usamos?
- O que lhe parece? (no interior: quantos quartos, portas, janelas,

tamanhos, materiais.../ exterior: entrada, paredes, telhado, jardim...).
- O que precisamos dentro do edifício? O que precisamos fora do edifício?
- Como pode ser mais bonito?

Após um tempo de trabalho livre, o porta-voz de cada grupo exibe as soluções e
todo o debate do grupo de classes sobre as melhores opções.
As crianças recebem a rubrica que explica os requisitos para a proposta de
construção.
O grupo de trabalho reflete mais uma vez como melhorar a sua proposta e o
secretário escreve sobre o seu "Project memory" (portfólio) as conclusões sobre,
não só a sua proposta, também o que aprenderam durante a sesão da classe.

1 período

4 Formas e geometria
Apresentamos duas opções para a tarefa dos grupos de trabalho sobre geometria
e vida quotidiana. Em ambas as situações é importante ter um período de tempo
para a montagem final (avaliação formativa). O professor pergunta aos alunos o
que aprendem e o secretário do grupo toma nota disso na memória do Projeto.

Opção 1:
- Em um estilo tangram de jogo, os estudantes recebem formas de cartão e

imagens frontais de edifícios importantes em seu redor. É-lhes pedido
que repliquem a forma do edifício dado com os materiais disponíveis.
Para os alunos mais novos, as imagens e formas devem coincidir em
tamanho para permitir que a reconstrução ocorra em cima da imagem,
enquanto as mais antigas são recomendadas a trabalhar em escalas
diferentes.
O mesmo exercício será reproduzido com blocos 3D, se disponível.
O jogo livre com as formas e volumes deve ser encorajado depois pedindo
explicações adequadas sobre diferenças e semelhanças entre os edifícios
e a sua função.

Opção 2:
- As crianças constroem triângulos e quadrados com bolas de aço e

magnetos ou palitos de dente e feijão gelatinoso, plasticina ou argila de
modelação; depois construir 3 torres: uma apenas com triângulos, outra
apenas com quadrados e a terceira usando ambos os elementos. Qual é o

melhor? Por que é  o melhor?

O professor reflete com o grupo de turma de crianças sobre a capacidade
dos triângulos nas estruturas. Propõem olhar e encontrar triângulos no
edifício e outros elementos da cidade ou estruturas como bancada,
pontes, torres elétricas, etc.

1 período
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5 Construindo ao longo do tempo
O professor oferece a oportunidade de tomar consciência da orientação do tempo
e das Idades Históricas através da utilização de imagens de espaços ou edifícios
únicos ou especiais.

Cada grupo de trabalho terá uma ou duas fotos de edifícios e cabides de pano. O
professor colocará uma corda de um lado da turma para o outro e os alunos terão
de colocar as suas imagens no local correspondente, criando um eixo cronológico.

Depois de todas as imagens vão pendurar o professor vai discutir com o grupo de
aulas se o eixo cronológico está correto ou não e por que é.

Como noutras ocasiões, o grupo de trabalho reflete em conjunto e anota o que
pensam antes e o que pensam agora, o que aprendem e como o aprendem.

1 período

6 Edifícios ao redor do mundo
As crianças em grupos escolhem um ou dois edifícios de uma lista limitada
fornecida pelo seu professor e pesquisa usando habilidades de pesquisa na
Internet. A lista deve incluir exemplos de edifícios famosos (ou não) em todo o
mundo em diferentes continentes, situações e diferentes funcionalidades. A
condição é que há informações sobre isso na Internet.
(Esta apresentação de slides do Google tem alguns exemplos)
Os alunos precisam de encontrar as seguintes informações:
Localização
Altura
Uso
Data construída

Depois de pesquisarem um membro de cada grupo de trabalho colocará o nome
ou uma imagem destes edifícios num mapa do mundo na classe.
Esta parte do projeto permite-nos trabalhar em conteúdos de Geografia (Geo
Astronomia -orientação do edifício e climatologia) e introduzir também o
conceito de 'mapa' aos alunos. Outro aspeto importante  são:

- Capacidades de pensamento crítico: Qual é o edifício mais bonito?
Porquê? É importante que este tipo de edifício pareça bom?

Como ordinário, os membros de cada grupo de trabalho refletem em conjunto e
escrevem o que aprenderam e como o aprendem.

2 ou 3
períodos

7 O que é importante para desenhar um edifício?
Esta fase do projeto tem três tarefas e pode ser feita numa classe de TIC. A
sequência de tarefa permite a demonstração com um quadrado e triângulo
simples para criar uma casa (Abstração)

1.- O professor desafia os alunos a representar os edifícios com apenas
algumas linhas retas. Podemos usar os mesmos edifícios estudados antes.
2.- Depois de um período de reflexão e de trabalho livre nos grupos de
trabalho, o professor mostra aos alunos exemplos de abstrações e
pede-lhes que combinem os desenhos com as fotos dos edifícios.

1 período
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3.- Desafio de codificação: Em pares cria-se um algoritmo utilizando
pontos de bússola como comandos (ou seja, 'Norte' é para cima, 'Leste' é
deixado etc). Isto pode ser feito como uma atividade 'desligada' em um
pedaço de papel com linhas de grelha ou com um site de codificação,
como código org.

Mais uma vez, no final do período de aulas, os alunos anotaram no Projeto um
novo progresso da sua aprendizagem.

8 Camadas de construção
Os alunos discutem a decomposição dos edifícios na área escolar que estudam no
primeiro passo do projeto. A decomposição não é por
suas formas ou volumes, mas usando as camadas da construção: Fundação,
estruturas de apoio, paredes, envolventes, telhado, decorações exteriores, dentro
decorações.
As crianças devem ser ajudadas a refletir sobre a eficiência energética, os
materiais e similares. As ligações à geografia através do clima (telhado
pontiagudo, orientação, ambiente, etc) devem ser pesquisadas. O design de
interiores e a sua funcionalidade também devem ser analisados, bem como a
presença ou não de dispositivos de inteligência artificial (domóticos).

1 período

9a Quão importantes são os materiais que escolhe para o seu edifício?
Introdução: Mostre aos alunos o vídeo de (ou leia uma versão simplificada para
habilidades literárias) a história dos "Três porquinhos".
Depois de assistir, pergunte aos alunos: Que materiais os porcos usaram? Qual
material era o melhor e porquê?

Explorando materiais:
Os alunos recordam sessões anteriores do projeto e comparam os materiais que
são usados em edifícios de todo o mundo e em diferentes camadas.
Adobe, cimento, betão, betão armado, gesso... Isto dá-nos para falar sobre as
propriedades dos materiais e os esforços que eles apoiam.
Na aula usamos lama, lama com palha (adobe) e adobe "reforçado" com
hastes de alumínio para reforçar a estrutura. Refletimos sobre o uso de cada
Um. Se a lama for muito pesada, precisamos de uma pasta de modelação.
Exploramos outros materiais importantes e a sua utilização como isolamento e
para
conforto humano (por exemplo, o vidro permite a passagem da luz, a madeira é

2
períodos
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um isolante de calor). O sentido de exploração é muito importante neste
momento.

O professor apresenta aos alunos alguns cartões com uma foto dos materiais que
exploraram e outros (madeira, vidro, palha, metal, plástico, tijolos, papel, etc.) e,
se necessário, no pequeno grupo de trabalho procuram as suas propriedades na
Internet. Abaixo, os alunos têm que relacionar os materiais com a parte do
edifício onde está localizado e as propriedades que tem.
Depois, na montagem, explicam o que fazem e a terminologia é modificada se for
necessário introduzir o novo vocabulário (transparente, opaco, forte, duro, macio,
flexível, isolante,...).
Para tornar a relação mais visual, pode-se dar-lhes uma imagem de um edifício
em construção e ter as fotos ou cartões colocados nas áreas certas, então pode
ser colocado na sala de aula como um cartaz.

Para terminar, os alunos pensam no seu protótipo de construção usando lógica e
anotam nas suas frases de memória do Projeto semelhantes a estas:
Para deixar entrar a luz no edifício poderíamos usar:_
Para construir paredes estáveis e fortes que poderíamos usar: __
Para fazer formas curvas poderíamos usar: __
Para manter a chuva fora, poderíamos usar:_

9b Hora de fazer o nosso próprio tijolo: criar um algoritmo e depurar
Diga aos alunos que um algoritmo é uma sequência de passos que faz algo que
queremos que faça/é útil.  Por exemplo, uma receita de cozinha é um algoritmo.

Agora vão criar um algoritmo para fazer um tijolo de lama.
1. Distribuir folha de atividade

(opção: os alunos poderiam calcular as melhores proporções de solo, água e
palha por tentativa e erro - desta forma os alunos estarão a "depurar" para obter
as proporções certas. A mistura está muito molhada?

2. Quando os alunos terminarem de sequenciar os passos podem
comparar-se com outros grupos.

3. Para verificar as suas respostas os alunos podem ver este vídeo.

4. Os alunos dos seus grupos seguem o algoritmo corrigido para fazer a sua
mistura de tijolos de lama.  Vai  ficar complicado!

2
períodos
(+tempo
para secar
tijolos)

10 Arquitetura como forma de arte
Estude o valor e o significado dos edifícios. Que partes poderiam ter sido
projetado de uma forma diferente? Por que há tendências na arquitetura? O que
sabemos sobre a história de uma cidade a partir da sua arquitetura?
As crianças são propostas para representar (desenhar ou usar outras técnicas
visuais que o professor prefere) o seu edifício de design, prestando atenção aos
detalhes e partes não funcionais (se houver).

1 período

11 Construção de edifícios
As crianças trabalham na construção de um protótipo para o seu próprio edifício,
um
documento contendo as respostas às perguntas das rubricas, e preparar um
apresentação do seu projeto.
Os materiais reciclados serão usados, mas serão escassos, de modo a incentivar

2 ou 3
períodos
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crianças para planear à frente as suas necessidades. Crianças mais velhas podem
ser convidadas a trabalhar
de acordo com um orçamento (incluído na fase de conceção).

12 Preparação da apresentação
Uma vez que o protótipo foi construído, a apresentação é preparada, que
deve incluir a solução para o projeto, as razões pelas quais foi construído
e o pano de fundo do que aprenderam e o que os levou a fazer
Então. É importante que os erros, mudanças, dúvidas que surgiram e
as soluções que tomaram no grupo aparecem.

1 período

13 Apresentação do edifício
Uma vez que as crianças tenham selecionado a informação mais importante do
seu portfólio para preparar a apresentação, pode ser muito interessante que as
crianças liguem os pontos de diferença ou aprendam conteúdos a uma ideia
artística do que consideram importante para expressar a ideia de construção
(pode ser uma peça de música, uma imagem ou qualquer outra) no momento da
apresentação oral.
Opcionalmente, os grupos podem fazer uma apresentação oral ou um relatório
que possa ser partilhado on-line com as famílias.

1 período

Organização

Materiais:
● Quadros, cartão, papel, cola, argila, cordões coloridos, material de desenho, blocos geométricos,

palito, etc.

Utilização das TIC: (apenas mencionar quando relevante)
- Escritório ou similar (Palavra, Excel, Tinta, Ponto de Alimentação ...)
- Conexão à Internet
- Software gratuito: SketchUp e Code

Abertura da sala de aula: (apenas mencionar quando relevante)
- É interessante que o aluno possa sair pelo menos no início do projeto para observar o ambiente

escolar.

Coaching

Perguntas úteis:

Parte 1
• Como está o edifício? Onde está? (Posição na cidade/cidade), Quantas janelas, tamanho das janelas,

telhado de vidro, exposição ao sol/orientação, etc. Quantas pessoas a usam?
• Dar um pouco de sentido urbano aos edifícios é importante refletir com as crianças sobre questões

como: Como são distribuídos os edifícios? Onde estão os parques? Se há lugares de estacionamento
ao lado da escola pergunte às crianças por que é? Etc.

• Por se trata de um projeto transdisciplinar, é importante ligar os conceitos de património cultural e
artístico às experiências visuais e audiovisuais (para viver e criar).

Parte 2
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• No link Marshmallow estão algumas perguntas úteis para refletir sobre o trabalho de equipa. Eis
outras questões ligadas ao tema do edifício: Que fatores foram importantes na construção da torre?

• Como se torna a estrutura sólida/como se impede que a estrutura caia
• Por que  a partilha de encargos é importante

Parte 3
• Neste momento, são introduzidos conteúdos de Engenharia e Ciência ('plano', formas e materiais,

orientação), mas estes conceitos devem ser desenvolvidos nas próximas sessões de trabalho.
• Também competências de pensamento crítico (reflexão sobre os requisitos do edifício e decisão da

sua importância) e competências de pensamento computacional (abstração:desafiar os alunos a
representar o edifício com apenas algumas linhas retas; diferenciação: saber a diferença entre
plano e mapa)

• O que é fundamental para o seu edifício ter?
• Por que precisa daquele prédio?
• Escolha de materiais vs custo vs impacto ambiental
• Pode ser uma tarefa interessante procurar Vitruvio na Internet com as crianças. Vitruvio escreveu o

livro mais antigo sobre arquitetura que temos (na verdade são 10 livros). A ideia dele sobre a
arquitetura era que devia ser uma imitação da natureza. Como um ninho é perfeito para um
pássaro ou um favo de mel é perfeito para as abelhas, Vitruvio disse que os edifícios públicos
devem ser "firmitas, utilitários, venustas" em outras palavras: sólido, útil, bonito. Por exemplo, uma
escola útil de construção musical precisa de boa iluminação e isolamento sonoro para as salas de
aula e uma grande sala para o auditório com boas condições acústicas. Podemos ver com as
crianças belos edifícios que alcançam as outras duas condições vitruvio como o Pavilhão 21 Mini
Opera Space (Coop). Himmelblau) para a Ópera Estatal da Baviera, auditório Tenerife Adán
Martín (Calatrava), a Escola de Música de Lisboa (J.L. Carrilho da Graça) ou o Pavilhão Philips (Le
Corbusier e Iannis Xenakis) para a Bruxelas Exposição Universal 1958.

• É possível que trabalhem numa rubrica de forma a conceber um novo complexo desportivo/escola
de música que se adapte às necessidades sociais, necessidades funcionais e função estética para o
edifício. As crianças mais novas receberão a lista de necessidades, enquanto as crianças mais
velhas podem trabalhar que se listam com a ajuda do seu professor.

Parte 4
• Por que o triângulo é uma figura amplamente usada em edifícios? O que significa triângulo e por

que é
útil?

Parte 5
• É importante quebrar a ideia triunfante da História.  Nem sempre os edifícios mais antigos são os

menos desenvolvidos ou sofisticados. Os edifícios respondem aos diferentes modos de vida. Por
exemplo, as tribos nómadas não precisam de edifícios duráveis, as grutas têm condições ideais para
se refugiarem (temperatura constante num espaço de parede sólida) e para preparar o refúgio as
pessoas não precisam de um desperdício energético.

Parte 6
• Orientação do edifício: Em que partes do edifício o sol brilhará de acordo com a hora do dia? Que

partes recebem mais horas de sol e quais menos? Como é que o sol afeta a habitabilidade e a
eficiência energética?

• Climatologia: A importância do clima (chuva, temperatura, horas de sol) no desenho da forma de
um edifício. Importância do clima na utilização dos recursos naturais: energia solar, energia eólica
e utilização da água da chuva.

• Peça ao aluno para comparar e comparar edifícios de diferentes partes do mundo
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• A arquitetura é baseada nas necessidades humanas? (Ergonomia, adaptação para deficiências,
funcionalidade, etc.)
Podemos encontrar edifícios elevados em diferentes partes do mundo. Porquê? Quais são as
condições ou as funções desses edifícios? O que  têm em comum?

• Na lista oferecida aos estudantes devemos escolher edifícios únicos ligados à vida das pessoas, e
não apenas edifícios famosos (que também podem estar lá), edifícios que são únicos na sua função
e relação com o seu meio envolvente. Isto permite uma reflexão mais profunda sobre o que é a
arquitetura. Por exemplo, uma torre de escritórios responde a esta necessidade e também tem esta
impressionante função estética no meio da cidade. Enquanto uma quinta ou uma quinta não
precisa de atrair atenção, mas podem ser edifícios muito inteligentes, com os seus estábulos,
palheiros, hortas... São projetados ao milímetro para as pessoas que lá vivem, e também podem ser
muito bem integrados na paisagem natural. Uma grande torre, no entanto, pode ser muito estética,
mas no meio da montanha iria estragar a paisagem.

• Os materiais de construção mudam de um lugar para outro? Porquê?

Parte 8
• Como podemos projetar estruturas que suportem o que está acima deles?
• Como devem ser as paredes?
• Qual é a nossa posição no planeta Terra? Essa posição influencia a orientação do nosso edifício?

Parte 9a-9b
• Que materiais podem ajudar a satisfazer necessidades humanas, como a luz e o calor?
• Por que usamos barras de alumínio em adobe? O que traz? Algo semelhante é feito nos edifícios

que vemos ao redor?
• Que materiais são mais quentes/frios? Por que as janelas modernas têm duas vidraças de vidro

separadas por um espaço de ar e as antigas apenas uma? (Dá origem a falar de condutividade
térmica depois de a explorar)

• Se queremos que o edifício tenha o máximo de luz solar possível, como devemos orientá-lo?
• Não só os materiais mais caros são energia duradoura ou mais eficiente. Alguns edifícios milenares

adobe (tijolo seco ao sol) ou lama ainda são eretos. As paredes de tijolo secas ao sol geram
condições ideais em climas extremos e são muito baratas. Podemos refletir de forma semelhante
sobre madeira ou bambu como materiais de construção.

Parte 10
• As partes "não funcionais" de um edifício têm uma função?

Estímulo à auto-gestão: (oportunidades/observações concretas adaptadas ao projeto)

- Desenvolvimento de liderança
- Autoestudo

- Pesquisa estimulante
- Desenvolvimento do pensamento crítico
- Autoavaliação

Estímulo da cooperação: (oportunidades/observações concretas adaptadas ao projeto)
Trabalho em equipa:

● Os grupos são compostos por   4 alunos.
● Competências necessárias num grupo:

o liderança

o capacidade de síntese,
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o coordenação, mediação
o criatividade

Avaliação formativa: (descrição concreta/resumo adaptado ao projeto)
A avaliação basear-se-á em:
1.- Observação geral do professor: grupo e processos e resultados individuais
2.- As assembleias focaram-se na resolução de problemas e na reflexão crítica.
3.- A realização de objetivos específicos por parte do grupo em cada uma das partes do processo.
4.- Revisão de cada tarefa para analisar sucessos e erros, os grupos obtêm pontos
5.- Grupo final "Memória do Projeto" (Portfólio: Relatório de escrita, desenhos e imagens do prototipe)

Adaptações

Ideias gerais:
Nas idades 3-6: a parte da análise urbana é reduzida/eliminada, a manipuladora
a construção é principalmente encorajada, a parte algorítmica da criação de tijolos (com depurado)
com materiais manipuladores.
Nos anos 9-12: a atividade pode ser mantida muito semelhante, aprofundando o raciocínio e
incluindo estruturas que não foram contempladas antes (pilares, arcos...)
Nos 12-15 anos: uma análise urbana muito mais aprofundada e um projeto mais detalhado
(casas de banho, corredores... que pensam sobre as diferentes rotas das pessoas, evacuação
rotas...). Design no programa de modelação 3D SketchUp.

Dicas e truques

(apenas mencionar quando relevante, por exemplo, informações de fundo, ...)
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https://www.sketchup.com/es

