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PROGRAMA ACD 

Educação e Arquitetura 
24 de janeiro de 2022 

09h:00 às 13:00h 
EDUCAÇÃO PELA ARQUITETURA 
24 de Janeiro de 2022 
9:00 – 13:00 

 
 

09:00 Receção dos participantes 
09:15 Abertura da conferência (Garagem Sul) 
Parte I – Educação & Arquitetura em Portugal 
Moderação: Rita Brito, ISEC 
09:30 A importância da arquitetura nas nossas vidas - Margarida Louro, FA Júnior 
09:50 Arquitetura e aprendizagem: pedagogia e metodologias - Eliana Nuñez, FAUP 
10:10 O espaço que educa  - Paulo Pires do Vale, Comissário PNA 
10:30 TBC Desafios na contemporaneidade da profissão - Sérgio Antunes (Ordem dos 
Arquitetos) 
  
10:50 – Intervalo – 
  
Parte II – Referências Internacionais 
Moderação: Odete Palaré (Faculdade de Belas Artes) 
11:20 Curso Educação em Arquitectura, Universidade Autónoma Madrid - Santiago Átrio 
11:40 Osa Menor: Arts Education for Children and Youth - Jorge Raedó 
12:00 Ludantia: Arquitetura, Educação e Infância - Fermin Blanc 
12:20 Projeto Terra: Educação Infantil e Primária. Colégio Oficial de Arquitectos de Galicia - 
Marta Casal 
12:40 Questões/Debate (Moderação: Eliana Nuñez (FAUP) 

 
 
 
  



 

Ação de Formação de Curta Duração 

Programa Temático 

(Decreto-lei n.º22/2014 e Despacho n.º5741/2015)  

Designação da ACD Educação e arquitetura 

 

Formador(es) Grau académico de Mestre 
ou superior 

Nome Grau Académico 

Paulo Pires do 
Vale 

Mestre 
 

    
 

Área de formação  Formação educacional geral e das organizações educativas 
 

 

Razões justificativas (indicar a relação 
direta com o exercício profissional - artº 5º, 
nº 2- a) do Despacho 5741-2015) 

Conhecer experiências inovadoras de desenvolvimento de 
aprendizagens e competências contribui para a criatividade e mudança 
de práticas educativas.  Pretende-se que o aluno tenha um papel central 
na Educação, pois será ele o agente transformador da sociedade no 
caminho do bem-estar para todos. 
A metodologia de trabalho dos arquitetos, integrados em equipas 
pluridisciplinares, assume-se como ferramenta de aprendizagem para 
compreender e transformar o novo mundo global. 
Assim, quando aplicado em contexto escolar, o pensamento 
arquitetónico facilita o recurso a uma pedagogia alicerçada na 
transversalidade de conhecimentos e em metodologias ativas, que 
promovem a mobilização do saber em ação e o desenvolvimento das 
competências enunciadas no perfil do aluno à saída da escolaridade 
obrigatória. 
Se considerarmos a arquitetura como o pensamento do espaço onde a 
vida acontece, a sua influência na vida humana é determinante para a 
felicidade e o bem-estar. 
Encontramos a arquitetura em todo o lado e em todos os momentos das 
nossas vidas: define e transforma o espaço onde habitamos, nos 
deslocamos, alimentamos, dormimos, aprendemos e convivemos.  
O uso do espaço deve valorizar a cultura local numa perspetiva de 
democracia cultural, podendo associa-la a uma nova visão estética e a 
alterações no seu uso, potenciando a funcionalidade e incrementando 
relações com e na comunidade.  
Neste contexto, a partilha de experiências que ocorrem em diversos 
níveis de ensino e em diferentes lugares, relativamente à arquitetura 
que educa, pode fomentar a compreensão do espaço educativo, quer 
pela introdução de novas metodologias, quer pela transformação do 
uso do espaço nas escolas, contribuindo para o bem-estar através de 
uma utilização diferenciadora, que promove a sensibilidade estética, o 
pensamento critico, a criatividade e a autonomia. . 
 
 
  



Objetivos  I. Valorizar a importância da arquitetura na vida e no 
bem-estar; 

II. Incentivar a transformação da Escola através do 
pensamento sistémico dos arquitetos; 

III. Reconhecer o valor do trabalho colaborativo 
transdisciplinar; 

IV. Relacionar alterações do uso do espaço com 
capacidade transformadora da educação; 

V. Conhecer projetos educativos já realizados no âmbito 
do pensamento arquitetónico.  

Público – alvo Educadores de Infância e professores do ensino básico e secundário 
e educação especial  

Duração 04:00h 
 

 

Local de realização Youtube DGEstE - online  
 

Calendário/horário Dia 24 de janeiro de 2022 – Entre as 09h00 e as 13h00 

 

Instrumento de avaliação Formandos: Inquérito de satisfação 
 

 

Inscrições CFAE A23  - https://cfa23.pt/ 

Link https://forms.gle/avtQFuXY6FYqECTn7 
 

 

https://forms.gle/avtQFuXY6FYqECTn7

