
 

 

 

PROJETO L.A.R. – LABORATÓRIO ABERTO DE RESIDÊNCIA 

Proposta Pedagógica 

1. PROPOSTA INICIAL 
 

No pátio da escola, estudantes da 3ª série do Ensino Médio irão construir e mobiliar uma casa dentro dos 
conceitos de sustentabilidade humana, social e ambiental trabalhados em todas as etapas de ensino. 
Posteriormente, será utilizada como laboratório para estudo dos conceitos das diversas áreas de 
conhecimento. 

 

2. JUSTIFICATIVA DO PROJETO 
  
O projeto LAR (Laboratório Aberto de Residência) é um projeto pedagógico vivo que, em sua origem, tem 
como proposta a retomada e reafirmação do compromisso com a sustentabilidade humana, social ou 
ambiental. Norteado pela vontade de ser referência na educação para o mundo e cumprir a missão de 
formar cidadãos competentes, o Colégio Farroupilha busca, através do que existe de mais atual em 
metodologias de ensino, estimular o aprendizado a partir do fazer (cultura maker), ao mesmo tempo que 
reforça valores, como disciplina e organização, eficiência e empreendedorismo, busca pela excelência em 
projetos e nos relacionamentos, desenvolvendo autonomia, protagonismo, empatia, construindo 
amizades e aprendendo a trabalhar em equipe. 
  
É um projeto transdisciplinar que visa à unidade do conhecimento, com estímulo à compreensão da 
realidade, articulando elementos que passam entre, além e através das disciplinas, mas sempre na busca 
de compreensão da complexidade do mundo real. Pretende funcionar como um elo, aproximando 
disciplinas, buscando pontos de contato entre suas respectivas competências, habilidades e objetos de 
conhecimento, criando unificação do saber e contribuindo para formação de estudantes mais aptos para 
serem inseridos em um planeta globalizado, assim como um arcabouço conceitual e prático de 
conhecimentos que possibilitem mais segurança e assertividade ao tomar suas decisões futuras. 
  
A justificativa de ser um projeto vivo surge do grande potencial que, futuramente, poderá ser explorado 
com possibilidade de envolvimento de todos os outros níveis de ensino, além do forte alinhamento com 
os objetivos estratégicos da instituição, como: 
 

- organizar o projeto com planejamento, processos, pessoas e atitudes, estabelecendo papéis de 
cada um; 

- oferecer múltiplas possibilidades de experimentação e experienciação aos estudantes, com 
utilização de princípios e práticas metodológicas modernas e inovadoras, como a cultura maker, 
as textualizações, os estudos de casos e as situações problemas. Com isso, pretende contribuir 
para que a instituição seja referência na educação, não só pelas metodologias utilizadas, mas 
também por resultados efetivos na formação humana; 

 
 
 
 
 



 

 

- promover a transdisciplinaridade das áreas do conhecimento e a constante troca de ideias e 
práticas pedagógicas entre professores; 

 
- estimular o “saber ser” e “saber conviver” através da Matriz Socioemocional, principalmente no 

que tange a construir amizades e trabalhar em equipe; 
 

- propiciar a participação dos estudantes em eventos externos, que envolvem autonomia, 
comprometimento e dedicação, reforçando o sentimento de pertencimento e de grande vínculo 
com a escola; e 
 

- estimular os estudantes da 3ª série do Ensino Médio para as avaliações externas (ENEM e exames 
vestibulares), cada vez mais voltadas para um saber integrado. 
 

 
3. DADOS DO PROJETO 
 
 
Séries envolvidas: 3ª série do Ensino Médio (líder do projeto) e demais séries 
 
 
Professores responsáveis: Saul Chervenski, Rafael Soares, Alessandra Rosa, Luciano Mentz, Gentil 
Bruscato, Alessandra Dornelles, Michael Souza Cruz, Ricardo Schmitz, Thiago Cruz, Dionísio Monteiro, 
Rodrigo Trujillo, Rodrigo Bennett, Antônio Cimirro, Sandro Rech, Christian Sperb, Margarita Queirolo, 
Maria Eduarda, Natali Scolari, Viviane Klein, Gabriela Donadel e Suzana Remenklau. 
 
 
Objetos de conhecimento envolvidos de forma direta: 
 
Matemática: conceitos de paralelismo, perpendicularismo, perímetros, áreas, volumes, escalas, 
conversão de unidades de medida. 
 
Geografia: tamanho da família média brasileira, renda média da família brasileira, problemática da 
escassez de moradia no Brasil, orientação solar e questão da sombra, escalas. 
 
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, estrutura de polímeros, dimensionamento de escala do macro para o 
micro, design de móveis, projeto de áreas. 
 
Produção Textual: reflexão 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. 
 
 
Etapas do projeto: 
 
1) desenvolvimento de uma planta baixa a partir da posição solar e de determinados parâmetros de 
construção. 
2) desenvolvimento da planta elétrica a partir dos estudos de Eletricidade. 
3) construção de uma maquete utilizando escala e impressora 3D. 
4) marcação das fundações utilizando escala. 
5) coleta e reciclagem de mobília e demais utensílios. 
6) instalação de equipamentos de produção de energia limpa e de tratamento de resíduos. 
7) produção de videocase (documentário) em seis idiomas diferentes. 
8) continuidade do projeto nos próximos anos. 
 
 
Cronograma: 

 

PRAZO ATIVIDADE RESPONSÁVEIS 

31/mar Estruturação do projeto Todos os professores 

28/abr Orçamento Coordenação de Ensino e área de Arquitetura e Engenharia 

31/mai Aprovação com a Direção Coordenação 

14/jul Entrega da planta baixa Professor Saul 

31/ago Entrega da planta elétrica Professores Luciano e Bruscato 

06/set Apresentação da maquete Professor Rafael e Auxiliar Giovani 

29/set Marcação das fundações Professora Alessandra 

02/out Início da obra Área de Arquitetura e Engenharia 

16/out Final da obra Área de Arquitetura e Engenharia 

06/nov Instalação da parte tecnológica Todos os professores 

13/nov Entrega e recuperação da mobília Todos os professores 

16/nov Entrega dos videocases Todos os professores 

17/nov Inauguração da casa Todos os professores 

28/nov Lançamento do crowdfunding Coordenação de Ensino e áreas de Comunicação e Jurídica 

18/dez Encerramento do crowdfunding Coordenação de Ensino e áreas de Comunicação e Jurídica 

Março de 2018 Entrega da casa Coordenação de Ensino e áreas de Comunicação e Jurídica 

 
 
Primeira etapa: 
 
Definir a posição solar do local da construção da casa. 
Criar uma PLANTA BAIXA que respeite os seguintes critérios: 

- Área de 35m a 45m quadrados 
- Módulos de 2,70m x 2,70m 
 
- A seguinte constituição: 



 

 

- 1 quarto de casal 
- 1 quarto de solteiro 
- 1 banheiro 
- 1 área integrada cozinha/sala 
 

- Escala 1:50 
- Vale qualquer modelo (criatividade, melhor aproveitamento de material e espaço) 

A atividade ocorrerá nas aulas dos dias 7/7 e 10/7 e deverá ser entregue no dia 14/7. 
Um trabalho por turma = 0,5 ponto no 2º trimestre e 1,0 ponto no terceiro trimestre conforme planilha 
de avaliação, valendo a mesma nota para todos os estudantes da turma. 
 
 
Segunda etapa: 
 
A partir da planta oficial, desenvolver a PLANTA ELÉTRICA. 

- Escala 1:50. 
Um trabalho por turma = 1,0 ponto (conforme planilha de avaliação, vale para todos os estudantes da 
turma). 
 
 
Terceira etapa: 
 
A partir da planta oficial, desenvolver uma MAQUETE da peça sorteada e dos respectivos móveis. 
Serão fornecidos os materiais para a confecção da maquete das paredes (madeira ou outro material). 
Os estudantes deverão produzir os móveis da casa na escala 1:20, utilizando a impressora. 
Devem ser produzidos todos os móveis da peça para a qual a turma foi sorteada. 
Um trabalho por turma = 1,0 ponto (conforme planilha de avaliação, vale para todos os estudantes da 
turma). 
 
 
Quarta etapa: 
 
A partir da planta oficial, realizar a MARCAÇÃO DA FUNDAÇÃO da peça sorteada no local de construção. 
O trabalho terá o acompanhamento da área de arquitetos e engenheiros responsáveis pela obra. 
Cada turma fará a marcação da peça sorteada. 
Deve utilizar escala 1:50 para transferir as medidas da planta para o local de construção da casa. 
Um trabalho por turma = 1,0 ponto (conforme planilha de avaliação, vale para todos os estudantes da 
turma). 
 
 
Quinta etapa: 
 
Coletar MOBÍLIA E DEMAIS UTENSÍLIOS para a peça sorteada. 
Cada turma deverá mobiliar de forma completa (móveis e utensílios) a peça sorteada.  
Será montado um espaço para a recuperação/reciclagem dos móveis e utensílios coletados.  
Os móveis e utensílios não podem ser novos (não podem ser comprados especialmente para a tarefa).  
Todos os professores são responsáveis por auxiliar os estudantes e orientá-los no processo de coleta e 
recuperação de móveis e utensílios.  
Durante o período de coleta, os estudantes podem buscar orientações sobre a recuperação/reciclagem 
com os professores.  



 

 

Um trabalho por turma = 2,0 pontos (conforme planilha de avaliação, vale para todos os estudantes da 
turma). 
 
 
 
Sexta etapa: 
 
Construir e instalar um sistema de aquecimento de água que utilize a energia solar como fonte de 
energia. 
Cada turma deverá construir um dos módulos do sistema a partir do reaproveitamento de garrafas PET, 
caixas de leite, canos de PVC e pallets de madeira. 
Construir e instalar um jardim e uma horta reutilizando vasos, garrafas PET, pallets e outros materiais. 
Instalar um sistema de aproveitamento de água da chuva. 
 
 
Sétima etapa: 
 
Registrar em vídeo, no formato de VIDEOCASE, todo o trabalho realizado, desde a primeira atividade até 
a entrega da mobília. 
O documentário deve ter duração mínima de 2 minutos e máxima de 3 minutos. 
Deve descrever, por meio de imagens e sons, o trabalho desenvolvido pela turma na realização das 
atividades. 
Cada turma apresenta em uma língua: 

Turma A: alemão 
Turma B: italiano  
Turma C: inglês e mandarim 
Turma E: português 
Turma F: espanhol 

 
 
Oitava etapa: 
 
Na última etapa do projeto, os estudantes serão desafiados a envolverem-se no processo que garantirá a 
continuidade do projeto nos próximos anos, beneficiando outros estudantes e garantindo as 
características principais da proposta pedagógica do Projeto LAR: criatividade, sustentabilidade, 
cooperatividade, empreendedorismo e empatia. 
 
O Projeto LAR prevê que, a cada ano, os estudantes desenvolvam um projeto de moradia a partir de seus 
estudos sobre sustentabilidade. Planta, materiais, tecnologia e mobília devem seguir um conceito de 
otimização e reaproveitamento de materiais que gerem alternativas de solução para a questão ambiental 
e eventualmente também possam ser alternativas para a questão habitacional brasileira. Para que, a cada 
ano, os estudantes possam ser desafiados a pensarem um novo modelo de residência, é importante que 
o modelo construído no ano anterior seja destinado para algum fim, possibilitando o surgimento de uma 
nova moradia. 
 
Uma destinação possível é a doação do imóvel para uma família que necessite (condição financeira) e 
atenda outros critérios estabelecidos (condições legais), o que pode ser feito de forma direta (doação 
direta para a família selecionada) ou indireta (doação através de uma organização governamental, não 
governamental ou instituição parceira da escola). 
 



 

 

Para que a casa construída possa ser doada, os estudantes deverão buscar a restituição de 80% dos valores 
investidos nesta moradia, os quais serão alocados pela escola no projeto do ano seguinte. Os 20% 
restantes serão alocados pela própria instituição de ensino. Para buscar a restituição, os estudantes 
poderão, com apoio da instituição de ensino, organizar um sistema de contribuição voluntário para a 
causa, aberto à população em geral (crowdfunding), em plataforma reconhecida, com regras definidas e 
transparentes. 
 
Desta forma, o Projeto estimulará mais uma vez o espírito empreendedor, solidário, colaborativo e 
responsável dos estudantes. Busca-se desenvolver a conscientização dos estudantes para o valor 
pedagógico da proposta. Por isso, esta última etapa não fará parte do processo avaliativo do Projeto. 
 
4. AVALIAÇÃO 
 
As atividades serão desenvolvidas dentro do 2º e 3º trimestre, mas a pontuação relativa a esse projeto 
será creditada na nota do 3º trimestre.  
A nota será obtida através da soma dos resultados obtidos por cada turma nas etapas de 1 a 7, dividida 
pelo peso 8,0:  

1) Planta baixa = 1,0 ponto  
2) Planta elétrica = 1,0 ponto  
3) Maquete = 1,0 ponto  
4) Marcação da fundação = 1,0 ponto  
5) Mobília e demais utensílios = 2,0 pontos 
6) Parte tecnológica (aquecedor solar, jardim, horta, ...) = 1,0 ponto 
7) Documentário = 1,0 ponto  

 
Na avaliação das atividades, serão considerados:  

- a criatividade presente na solução apresentada; 
- o respeito aos conceitos de sustentabilidade;  
- a funcionalidade (incluindo a estética), e  
- o engajamento (a participação de todos os integrantes da turma).  

 
O resultado final obtido pela turma será a nota que será registrada para cada estudante daquela turma 
no terceiro trimestre no item Trabalho.  
Esta nota será válida para todos os componentes curriculares.  
 
 

 
Porto Alegre, 31 de março de 2017. 

 
 
 
 

SAUL CHERVENSKI     RUBEM SEIB CORSO  
 

 

 

  

Coordenador do Ensino Médio      Professor do Ensino Médio      


