
                                                             

 
 
 

                                                                                                                                                 



                                                             

 
 
 

                                                                                                                                                 

1. PRÁTICA EFICAZ DE GESTÃO EDUCACIONAL  

PROJETO LAR: Uma casa-laboratório para aprendizagem “mão na massa” e 

transdisciplinar 

1.1 Histórico da Prática Eficaz  

O Colégio Farroupilha é a instituição de educação básica mais antiga do Rio 

Grande do Sul. Foi fundada há 131 anos pela Associação Beneficente Alemã, uma 

entidade criada para auxiliar os imigrantes alemães e seus descendentes que 

estavam chegando ao sul do Brasil. Atualmente, atende cerca de 2.700 estudantes 

do Berçário ao Ensino Médio, com a missão de educar para formar cidadãos 

competentes, buscando que o estudante tenha condições de pensar e desenvolver 

as suas próprias habilidades.  

Presente de forma constante nas discussões sobre a educação no século XXI está 

a cultura maker, que consiste na ideia de que pessoas podem criar, consertar e 

alterar objetos e produtos com suas próprias mãos. Entende-se que, mais do que 

da teoria, o estudante precisa do envolvimento com a produção e execução dos 

projetos. Para especialistas em educação, como o professor de Psicologia Luciano 

Meira (UFPE), o ensino maker pode fazer com que os alunos se sintam instigados 

a pensar além: “O modelo atual é muito centrado na teoria e menos na imersão do 

sujeito na prática”. Ainda, segundo o professor e pesquisador Humberto Zanetti: “a 

cultura Maker aplicada à Educação pode ser a solução de vários problemas que 

temos em nossas salas de aula”.  

O LAR – Laboratório Aberto de Residência é um projeto transdisciplinar, 

articulando elementos que passam entre, além e através das disciplinas, sempre 

na busca de compreensão da complexidade do mundo real e contribuindo para 

formação de alunos mais aptos para se inserir em um planeta globalizado. 

 

Por meio dele, os 150 estudantes de 3ª série do Ensino Médio colocaram a mão 

na massa, construindo uma casa no pátio da escola. Foi necessário analisar a 

posição solar, planejar a fundação do imóvel, instalar a fiação elétrica, 

encanamento etc. Os alunos também estudaram conceitos de lar para diferentes 

públicos, como para idosos que vivem em geriatrias, para as crianças em casas de 

passagem, para os refugiados que buscam um novo lar, para as famílias que 

vivem juntas em uma casa, entre outros. 



                                                             

 
 
 

                                                                                                                                                 

 

“Este projeto mostrou que nada conseguimos fazer sozinhos. 
Precisamos de cooperação, colaboração. Essa casa tem um 
pouquinho de todos nós e conseguiu integrar a escola toda”. 

 
Saul Chervenski Gonçalves Filho  

Professor de Geografia, um dos idealizadores do projeto 

 

 

 

 

 

1.2. Objetivos da Prática Eficaz 

Nesse contexto, o projeto LAR (Laboratório Aberto de Residência) teve como 

objetivos principais: 

- Abordar as diversas competências e habilidades desenvolvidas em cada 

um dos componentes curriculares;  

- Retomar e consolidar os conceitos de sustentabilidade em práticas do 

cotidiano;  

- Estimular a aprendizagem a partir do fazer (cultura maker);   

- Refletir sobre questões sociais, reforçando aspectos de âmbito local e 

global, trabalhando as competências e habilidades de 

caráter socioemocional; 

- Desenvolver nos estudantes a autonomia, o protagonismo, a empatia, 

habilidades para o trabalho em equipe. 
 

1.3 Público envolvido  

O LAR, ao longo de sua execução, envolveu estudantes, fornecedores, famílias 

e também a comunidade escolar como um todo.  

 

 

 

▪ Estudantes 



                                                             

 
 
 

                                                                                                                                                 

 

Os estudantes da 3ª série do Ensino Médio foram envolvidos nos diferentes 

componentes curriculares que compõem o seu nível de ensino. As etapas do 

projeto contemplaram o desenho da planta baixa, o desenvolvimento da planta 

elétrica, a criação das maquetes com mobiliário produzido em software de design e 

na impressora 3D, a reflexão sobre o conceito de casa, a marcação das fundações 

utilizando escala, a coleta e reciclagem de mobília e demais utensílios, a 

instalação de equipamentos de produção de energia limpa e de tratamento de 

resíduos, e a produção de videocase (documentário) em seis idiomas. 

 

▪ Educadores 

Os educadores foram envolvidos de diferentes formas. Alguns sendo parte da 

equipe que planejou e executou o projeto, e outros apoiando a partir de seus 

conhecimentos profissionais.  

 

▪ Famílias 

As famílias foram impactadas a partir das divulgações nos canais institucionais do 

Colégio. Além disso, participaram de forma efetiva apoiando os estudantes na 

busca por móveis doados que compuseram os espaços da residência.  

 

▪ Comunidade 

A comunidade como um todo teve contato com o projeto a partir da divulgação e 

também pelas matérias que foram publicadas de forma espontânea na imprensa. 

 

1.4 Descrição das Atividades Implantadas 

1.4.1 Reflexão sobre o conceito de lar 

Enquanto executavam o processo de planejamento e construção da casa, os 

estudantes foram convidados, durante as aulas de Produção Textual, a refletirem 

sobre a relação da casa com o indivíduo, como elemento referencial e de 

identidade. 

 

 

 

 

 

 



                                                             

 
 
 

                                                                                                                                                 

 

Estudantes pesquisaram e 

apresentaram diferentes 

conceitos de lar. 

Estudantes desenvolvem 

a planta elétrica da casa. 

 

 

As reflexões foram apresentadas pelas 

turmas, trazendo, por exemplo, um 

infográfico, discutindo o que é uma casa 

para diferentes públicos, como para os idosos que vivem em geriatrias, para as 

crianças em casas de passagem, para os refugiados que buscam um novo lar, 

para as famílias que vivem juntas em uma casa, entre outras. 

 

 

 

1.4.2 Definição da posição solar e planta baixa 

Após o trabalho de reflexão sobre diferentes conceitos de lar, os estudantes 

definiram a posição solar do local de construção. A partir disso, foi criada a planta 

baixa, respeitando o critério de trabalhar em uma área de até 45m2, o que 

corresponde ao padrão de residência média da família brasileira.  

 

1.4.3 Desenvolvimento da planta elétrica 

Depois de criarem a planta baixa, que contemplou dois quartos (um de casal e 

outro de solteiro), um banheiro e uma área integrada de sala e cozinha, os 

estudantes foram até o Laboratório de Física para uma atividade prática de 

instalação elétrica residencial. Divididos em grupos, eles desmontaram e 

montaram tomadas e flechas residenciais, conheceram a ordem correta de 

conexões do sistema de tomada de três pinos e o código de cores da fiação 

residencial e construíram circuitos elétricos simples com associações de lâmpadas 

em série e em paralelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             

 
 
 

                                                                                                                                                 

Marcação, no chão do pátio interno, do local de 

construção da casa conforme planta baixa. 

 

 

 

1.4.4 Produção de maquete 3D 

Nesta etapa, enquanto alguns alunos trabalharam na projeção gráfica e na 

impressão de móveis na impressora 3D, outros construíram uma maquete da casa 

em madeira. 

 

Cada turma ficou responsável por um dos cômodos da residência e precisou 

seguir a média de tamanho e de itens de uma residência brasileira para a 

confecção da maquete e dos móveis, conteúdo estudado na disciplina de 

Geografia. No quarto de solteiro, por exemplo, são cinco móveis: cama, armário, 

cômoda, mesinha e cadeira. 

 

 

 

1.4.5 Marcação da fundação  

Após definirem a planta baixa, os estudantes participaram de uma aula prática de 

geometria plana, onde fizeram a marcação da fundação no local de construção da 

casa. A atividade foi acompanhada por professores do Laboratório de Matemática 

e pelas equipes de Arquitetura e Manutenção.  

 

A casa ficou no pátio interno do Colégio Farroupilha, local de circulação de alunos, 

famílias e educadores.  



                                                             

 
 
 

                                                                                                                                                 

Quarto de solteiro da casa, 

ambientado a partir de móveis  
arrecadados e reciclados pelos 

estudantes envolvidos. 

 

 

 

 

 

 

1.4.6 Busca pela mobília e utensílios 

Como foi citado acima, cada turma ficou 

responsável por um dos cômodos da casa. 

A orientação foi mobiliar de forma completa, 

com móveis e utensílios, a peça sorteada. 

Para isso, os estudantes buscaram doação de móveis e reciclaram e/ou 

transformaram materiais antigos. Não foi permitido utilizar recursos novos que 

fossem comprados especialmente para esta tarefa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.7 

Energia solar e aquecimento de água 

Nesta etapa do processo, os estudantes construíram e instalaram um sistema de 

aquecimento de água, utilizando energia solar como fonte. Seguindo o viés de 

sustentabilidade e cultura maker, foram utilizados materiais reciclados, como 

garrafas PET, caixas de 

leite, canos de PVC e 

pallets de madeira.  

 

 

 

 

Alunos constroem 

estrutura reciclável 

responsável pelo 

aquecimento da 

água a partir de 

energia solar. 



                                                             

 
 
 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

14.8 Ideias para o mundo 

Uma parte dos estudantes de cada turma ficou responsável por registrar todo 

processo de construção e viabilização da casa a partir de um documentário. Todo 

o roteiro, a produção e a edição das imagens foram feitos pelos próprios alunos, 

dentro das possibilidades e dos conhecimentos de cada um.   

 

A proposta foi possibilitar que o projeto pedagógico pudesse ser conhecido e 

executado também por outras instituições do mundo. Para isso, cada turma ficou 

responsável por produzir os vídeos em um idioma diferente. 

 

2. LIDERANÇA 

O LAR – Laboratório Aberto de Residência foi um projeto construído, gerenciado e 

colocado em prática desde o início por educadores de diferentes áreas, de acordo 

com seus segmentos de atuação. 

2.1 Equipe envolvida na prática 

O projeto foi idealizado pela área pedagógica da Instituição. A ideia surgiu em um 

momento de reunião de planejamento, em que os professores de Ensino Médio 

manifestaram a vontade de trabalhar projetos voltados para a cultura maker, 

trazendo a prática como principal ferramenta de aprendizagem. 

A partir disso, algumas áreas e educadores tiveram importante papel para que o 

planejamento fosse colocado em prática: 

- Coordenação Pedagógica: como o projeto envolveu diferentes 

componentes curriculares, a equipe de coordenação e diretoria foi essencial 

para orientar o trabalho dos professores, garantindo alinhamento de 

conteúdo nas etapas trabalhadas.   

 



                                                             

 
 
 

                                                                                                                                                 

- Arquitetura: a área apoiou na orientação dos estudantes em relação ao 

desenho da planta baixa e ao desenho da fundação da casa. 

 

- Comunicação e Marketing: os educadores integrantes do setor auxiliaram 

os estudantes em relação às peças gráficas e à divulgação do projeto nos 

canais digitais e imprensa. 

 

- Serviços de Manutenção: os integrantes do setor, como o eletricista, o 

pintor e o jardineiro, instruíram os estudantes em situações como a 

instalação elétrica e finalização dos cômodos. 

 

Ao longo do processo, foram envolvidos 22 professores, sendo que cada um foi 

responsável para que o projeto acontecesse dentro de suas áreas do 

conhecimento, conforme explicitado a seguir: 

 

- Matemática: Conceitos de paralelismo, perpendicularismo, perímetros, 

áreas e volumes; escalas; conversão de unidades de medida. 

- Geografia: Tamanho e renda média da família média brasileira; 

problemática da escassez de moradia no Brasil; escalas; orientação solar e 

a questão da sombra. 

- História: Populismo no Brasil e a Era JK: políticas sociais. 

- Física: Eletrodinâmica; dimensionamento de rede elétrica e disjuntores; 

rede elétrica 127V x 220V. 

- Biologia: Princípios bioquímicos da fotossíntese; relação do 

desenvolvimento vegetal e quantidade de luz; princípios que desencadeiam 

o efeito estufa na produção de aquecedor de água solar.   

- Química: Estrutura da matéria e de polímeros; dimensionamento de escala 

do macro para o micro; design de móveis e projeto de áreas. 

- Produção Textual: Reflexão e análise sobre a relação da casa com o 

indivíduo como elemento referencial e de identidade. 

- Linguagens: Aprimoramento da linguagem verbal e não verbal; produção 

de videocases em seis idiomas diferentes. 

- Literatura: Revisão afetiva da tradição literária brasileira. 

- Educação Física: Ergonomia nos ambientes familiares. 

 

 

2.2 Participação da alta direção 



                                                             

 
 
 

                                                                                                                                                 

 

“Aqui na escola, temos diversos projetos que 
materializam a nossa missão e os nossos valores ao 

trabalharem com a formação do cidadão 
competente, o empreendedorismo, a 

sustentabilidade, a responsabilidade social, a 
empatia. O LAR concretiza tudo isso.” 

Marícia Ferri 
Diretora Pedagógica 

 

A Diretoria do Colégio Farroupilha é dividida entre Administrativa e Pedagógica, 

sendo que os dois cargos respondem ao Conselho Administrativo e seu 

Presidente.  

Os diretores foram essenciais para as negociações junto ao Conselho, com isso foi 

possível angariar recursos para a viabilização das diferentes etapas e garantir a 

continuidade e priorização do projeto pela Instituição. Além disso, ambos os 

gestores se envolveram na condução estratégica do processo, garantindo a 

qualidade na formação dos estudantes, buscando visibilidade de marca e 

conduzindo o investimento sustentável dos recursos.  

 

 

 

3. AVALIAÇÃO 

Por ser um projeto interdisciplinar e voltado para a aprendizagem na prática, os 

estudantes foram avaliados de acordo com seu desempenho nas diferentes tarefas 

desenvolvidas, sendo que a nota adquirida foi definida pelos professores das 

diferentes áreas do conhecimento envolvidas no projeto. Além disso, foram 

levados em consideração aspectos como trabalho em equipe e sustentabilidade. 

4.1. Forma de Avaliação   

As atividades do projeto pedagógico foram desenvolvidas durante a primeira 

metade do ano letivo, com nota creditada aos estudantes no boletim do terceiro 

trimestre. Ela foi obtida a partir da soma dos resultados alcançados por cada turma 

nas etapas abaixo descritas e divididas pelo peso 8,0: 



                                                             

 
 
 

                                                                                                                                                 

- Planta baixa = 1,0 ponto 

- Planta elétrica    ,  ponto 

- Maquete = 1,0 ponto 

-  arca ão da funda ão    ,  ponto 

-  o  lia e demais utens lios    ,  pontos 

- Parte tecnológica    ,  ponto  

-  ocumentário    ,  ponto  

É importante ressaltar que, na avaliação das atividades, foram considerados todos 

os quesitos abaixo: 

 

- Criatividade, funcionalidade e estética presente nas soluções apresentadas;  

- Trabalho em equipe; 

- Respeito aos conceitos de sustentabilidade; 

- Engajamento e participação de todos os integrantes da turma. 

 

4. INVESTIMENTOS 

O investimento financeiro total no projeto foi de R$ 41 mil, sendo que esse 

valor envolveu todo o material utilizado na construção da casa, exceto móveis e 

utensílios que foram arrecadados pelos estudantes como forma de doação. 

 

5. RESULTADOS 

5.1 Um LAR para estudar  

Um dos principais resultados obtidos a partir do projeto foi o conhecimento que os 

estudantes adquiriram a partir da construção da casa. Mais do que envolver os 

alunos que participaram da sua construção, ela se tornou um Laboratório 

Aberto, assim outras turmas e membros da comunidade escolar podem visitar e 

aprender sobre o que foi aplicado ali, como fiação elétrica, aquecimento por 

energia solar, encanamento, entre outros.  

Nesse contexto, assim que a construção da residência foi concluída, ela foi aberta 



                                                             

 
 
 

                                                                                                                                                 

 

Divulgação 

dos horários 

em que houve 

visita guiada 

para a 

Comunidade 

Escolar. 

para visitação da Comunidade Escolar, recebendo estudantes, famílias e 

educadores. 

 

 

 

 

 

 

5.2 Um LAR para agregar valor  

Para divulgação do Projeto LAR foi elaborado um plano de comunicação 

específico. Ele incluiu, principalmente, os canais digitais do Colégio Farroupilha e 

atingiu mais de 7.500 pessoas 

somente na 1a etapa da 

divulgação. 

 

 

 

 



                                                             

 
 
 

                                                                                                                                                 

 

 

Os 

memb

ros da 

comunidade escolar manifestaram-se nas redes sociais, mostrando satisfação em 

participar do projeto: 

 

 

 

 

5.3 Um LAR para transformar  

5.3.1 Autoconhecimento para a vida 

Ao longo de todo o projeto, os estudantes envolveram-se com a proposta e 

encontraram na construção da casa uma maneira de identificar e colocar em 

prática suas habilidades. Por exemplo, uma parte percebeu que poderia auxiliar 

mais em questões relacionadas ao dimensionamento e instalação da rede elétrica, 

outra se envolveu mais na parte de medidas e escalas e alguns estudantes ficaram 

pessoas 

impactadas 7.500 
 

7.500 



                                                             

 
 
 

                                                                                                                                                 

 

 

“O 3 ̊ ano é um momento muito importante, em que estamos nos desco rindo. 

O LAR foi essencial para refletirmos sobre as profissões e sobre o futuro, pois 

cada aluno pôde escolher em que área atuar dentro do projeto”.  

Ana Paula B.   
estudante do Colégio Farroupilha  

 

 

“Não é algo que fazemos todo o dia, saiu de nossa rotina. Além disso, pudemos 

trabalhar juntos com outros colegas. Que bom que tive essa experiência no 

meu último ano de Colégio Farroupilha”.  

 

João T.   
estudante do Colégio Farroupilha  

 

mais focados nos registros para a produção do documentário.  

O fato de a Instituição ter proporcionado aos seus alunos um projeto pedagógico 

que focou no autoconhecimento e na possibilidade do direcionamento de suas 

habilidades resultou em aprendizagem para a vida. Esse processo também 

possibilitou que os estudantes unissem suas expertises para que algo maior fosse 

construído a partir das atribuições de cada um. Foi uma proposta que trouxe 

também questões relacionadas à importância estratégica do trabalho em equipe. 

 

5.3.2 Vontade de ir além 

A satisfação e envolvimento dos alunos foi um importante indicador de resultado. 

Encantados com o resultado do projeto, os estudantes estimularam a equipe 

pedagógica para mais uma etapa do projeto. Eles queriam que a casa fosse doada 

para uma família carente. Contudo, o LAR havia sido construído para ser um 

laboratório de aprendizagem e, com o final do ano letivo, seria desmontado para 

ser usado na continuidade do projeto em 2018. “[…]  ao superar as nossas 

expectativas, os estudantes nos mostraram que a aprendizagem poderia ir além e 

incluir também o empreendedorismo social e a sustentabilidade financeira”, relata 



                                                             

 
 
 

                                                                                                                                                 

 pessoas 
impactadas 

67mil 
+ 
de 

o coordenador do Ensino Médio, Rubem Corso. 

 

Com essas informações, a equipe do Ensino Médio, a direção da escola e o 

conselho da ABE 1858, a mantenedora do Farroupilha, decidiram possibilitar aos 

estudantes mais uma vivência. De acordo com o Coordenador Pedagógico, “o 

empreendedorismo e a sustentabilidade são alguns dos valores do Colégio 

Farroupilha. E, quando falamos em sustentabilidade, incluímos a questão 

financeira. Para empreender, em qualquer área, é preciso ter consciência dos 

recursos e administrá-los com responsa ilidade”. 

A arrecadação não foi suficiente e a casa não foi doada, contudo, a partir da 

campanha o projeto passou a ser conhecido por mais pessoas. Com 7 postagens, 

foram impactadas mais de 67 mil pessoas somente nos canais digitais.  

 

 

 

5.4 Um LAR para compartilhar  

5.4.1 Documentários que levam além 

Um importante resultado foi a produção de documentários sobre a construção da 



                                                             

 
 
 

                                                                                                                                                 

residência e o trabalho pedagógico que a envolveu em 6 idiomas diferentes. Eles 

foram totalmente feitos pelos estudantes, incluindo roteiro, captação de imagens e 

produção. 

- Vídeo em alemão  

- Vídeo em espanhol  

- Vídeo em inglês 

 

  

- Vídeo em italiano  

- Vídeo em mandarim  

- Vídeo em português 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2 Espaço na mídia 

O projeto chamou a atenção do 

Correio do Povo, tradicional jornal 

diário publicado há mais de 120 anos 

no Rio Grande do Sul. A tiragem é 

em larga escala, chegando a mais de 

150 mil exemplares impressos por 

edição. 

 

 

 

https://youtu.be/wNLUiDrrH7A
https://youtu.be/uI5iKnclCFs
https://youtu.be/cG4gWaCTsH0
https://youtu.be/mzj6smECsZM
https://youtu.be/Dzcing0TLN8
https://youtu.be/ChcN0Dw1xz4


                                                             

 
 
 

                                                                                                                                                 

Acesse aqui a matéria completa: 

http://www.colegiofarroupilha.com.br/arquivos

/clipping/2017/correiodopovo_lar.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Um LAR para continuar  

Para esse ano letivo, os estudantes de 2ª 

série do Ensino Médio serão envolvidos com 

o Projeto LAR. Desta vez, o desafio será agregar o máximo de tecnologia possível 

à casa.  

 

Os móveis arrecadados e reciclados para a versão de 2017 foram doados para 

uma instituição de caridade. Para 2018, estuda-se a proposta de possibilitar que os 

estudantes projetem, planejem e produzam os móveis de cada um dos espaços. A 

partir disto, será possível, mais uma vez, envolver o conceito de cultura maker, 

focando o desenvolvimento de habilidades e competências na prática. 


