
educação

A prática da bioconstrução através de uma maquete de casa sustentável pode ser 
experimentada muito além dos muros da escola e correlações com as disciplinas 
de matemática, geogra� a, biologia, física e química. Aproveite para discutir con-
ceitos de educação ambiental, sustentabilidade ao redor do mundo e uso de re-
cursos naturais na construção civil. Em eventos, você pode apresentar a maquete, 
usar os conceitos para construir cidades inteiras sustentáveis em mostras de ciên-
cias e incorporar a prática em estudos sobre energias renováveis, disseminando o 
uso e estudo dessa técnica em sua comunidade. A maquete também pode ser uma 
excelente forma para idealizar construções de tamanho real.

práticas de

ambiental

Testado e 
Aprovado!

Materiais necessários:
 2kg de areia peneirada;
 2kg de barro peneirado;
 500g de cimento;
 peneira;
 uma bacia;
 tesoura;
 estilete;
 mudas de pequenas plantas, 

cactos e suculentas;
 2 caixas de papelão (20x30cm);
 20 Palitos de sorvete;
 2 superfícies planas e rígidas 

de madeira ou pedra 50x50cm 
(não podem ser fl exíveis); 

 palha seca (capim ou palha 
de coqueiro);

 pequenos pedaços de madeira 
(ripas) entre 10 e 20cm de 
comprimento;

Maquete de casa sustentável
Objetivo
Apresentar formas 
alternativas de bio-
construção a partir 
da elaboração de uma 
maquete de casa sus-
tentável, usando téc-
nicas artesanais e na-
turais de construção 
em um experimento 
que pode ser facilmente replicado.

Aplicação
Com materiais básicos e naturais, pode-se 
construir um modelo de casa sustentável para 
replicação em tamanho real. A maquete au-
xiliará os participantes a visualizarem uma 
construção sustentável e econômica que aten-
da às necessidades da população brasileira e 
às exigências climáticas. Ótima experiência a 
ser realizada em matérias com correlação pe-
dagógica ao currículo de várias etapas.

Justificativa
A construção civil gera muitos impactos 
ambientais, mas também pode ser um gran-
de exemplo de sustentabilidade, quando 
utilizamos recursos disponíveis no entorno 
e planejamento adequado. A concretização 
do projeto em maquete ajuda a perceber 
quais soluções e ações são necessárias para 
realizar a construção ou reforma de uma 
casa ou espaço.

Visite nosso Blog e veja outras ideias: 

www.brasilsolidario.org.br/blog 

Curta nossa página no Facebook: 

facebook.com/institutobrasilsolidario 

Materiais de apoio:
Para auxiliar você a planejar suas au-
las com a maquete de casa sustentável, 
consulte também os cadernos temáti-
cos Energia, Água e a sequência didá-
tica Como gerar energia com economia 
e equilíbrio com o meio ambiente? que 
compõem este programa.

Atenção:

Materiais cortantes devem 

ficar fora do alcance de 

crianças ou manuseados com 

supervisão de um adulto.

Como esta prática apoia o currículo escolar?

Área do 
conhecimento

Unidade 
temática

Habilidades desenvolvidas em cada etapa
Fonte: Documento da Base Nacional Comum Curricular

Matemática

Grandezas 
e Medidas

   1o ano  

Usar a maquete para comparar comprimentos, capacidades ou massas, utilizando 
termos como mais alto, mais baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, mais 
fino, mais largo, mais pesado, mais leve, cabe mais, cabe menos, entre outros.

   2o e 5o ano  

Estimar, medir, comparar, ler e registrar comprimentos, capacidade, massa, volume 
e intervalos de tempo necessários para a preparação do material, construção e 
montagem da casa, utilizando unidades de medida como cm, cm2, gramas, kg, horas 
e minutos.

   4o ano  

Medir, comparar e estimar área de figuras planas desenhadas em malha 
quadriculada, pela contagem dos quadradinhos ou de metades de quadradinho, 
reconhecendo que duas figuras com formatos diferentes podem ter a mesma 
medida de área.

   5o ano

Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas comprimento, 
área, massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a conversões entre as 
unidades mais usuais em contextos socioculturais.

   6o ano

Reconhecer a abertura do ângulo como grandeza associada às figuras geométricas, 
resolver problemas utilizando a noção do ângulo em diferentes contextos e situações 
reais.
Interpretar, descrever e desenhar plantas baixas simples de residências e vistas aéreas.

Geometria

   1o ano  

Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço da casa em relação 
a pontos de referência, compreendendo que, para a utilização de termos que 
se referem à posição, como direita, esquerda, em cima, em baixo, é necessário 
explicitar-se o referencial.

   2o ano  

Usar a maquete para esboçar roteiros a ser seguidos ou plantas de ambientes 
familiares, assinalando entradas, saídas e alguns pontos de referência.

   4o ano  

Descrever deslocamentos e localização de pessoas e de objetos no espaço, por meio 
de malhas quadriculadas e representações como desenhos, mapas, planta baixa 
e croquis, empregando termos como direita e esquerda, mudanças de direção e 
sentido, intersecção, transversais, paralelas e perpendiculares.
Usar a maquete para reconhecer ângulos retos e não retos em figuras poligonais, 
com ou sem apoio de dobraduras, esquadros e softwares de geometria.

   3o e 5o ano  

Classificar, comparar e associar as figuras geométricas planas e especiais que compõem 
o projeto, tais como retângulo, quadrado, entre outras.

Ciências da 
Natureza

Matéria e Energia

   4o ano  

Usar a preparação da argamassa para identifi car misturas na vida diária, com base 
em suas propriedades físicas observáveis, reconhecendo sua composição.

Terra e Universo

   2o ano  

Usar a maquete como referencial para descrever as  posições do Sol em diversos 
horários do dia e associá-las ao tamanho de sua própria sombra e da sombra de 
diferentes objetos.

Vida e 
evolução

   9o ano  

Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais 
da cidade ou da comunidade, com base na análise do desempenho da maquete de 
casa sustentável como uma ação sustentável bem-sucedida.

Veja no quadro a seguir algumas ideias de aplicações 
didáticas que podem ser usadas para desenvolver 
habilidades descritas no documento da Base 
Nacional Comum Curricular, disponível no site 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/. 
Inspire-se para criar outras conexões entre esta prática 
e a teoria que deseja explorar com seus alunos.

A maquete de casa sustentá-
vel tem potencial para auxiliar 
você a ensinar vários conceitos 
para as diferentes etapas da 
vida escolar, a partir da expe-
riência prática. 

* Como fazer * 

Geografi a

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 
vida

   3o ano  

Aproveitar a maquete para demonstrar e relacionar a produção de lixo doméstico 
ou da escola aos problemas causados pelo consumo excessivo e construir propostas 
para o consumo consciente, considerando a ampliação de hábitos de redução, reuso 
e reciclagem/descarte de materiais consumidos em casa, na escola e/ou no entorno.

Conexões e 
Escalas

   5o ano  

A partir dos desenhos das maquetes criados pelos alunos, identifi car as formas 
e funções das cidades e analisar as mudanças sociais, econômicas e ambientais 
provocadas pelo seu crescimento.

Mundo do 
trabalho

   6o ano  

Explicar as mudanças na interação humana com a natureza a partir do surgimento 
das cidades, que demandou maior uso de recursos, como energia e água. Bioconstrução 

- nome que se 
dá a forma de se 
construir que busca 
a harmonia entre 
a edifi cação e o 
ambiente no qual ela 
será inserida.
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Passo a Passo: 

Hora de brincar!
Sua casa sustentável está pronta, mas 
você pode explorá-la ainda com outros 
estudos avançados na maquete, como 
instalação lúdica de energia a bateria, 
solar ou eólica no espaço, além de áreas 
verdes especí�cas, como horta e um vi-
veiro (inclusive na laje). 

Tome cuidado ao manipular a ma-

quete, o barro demora para secar e 

você pode danificar partes da cons-

trução caso não estejam realmente 

secas; 

A maquete em bioconstrução pode 

ser feita em outros formatos, propos-

tas e conceitos, dentro dos mesmos 

princípios e técnicas;

Tenha paciência e programe-se: essa 

é uma atividade para ser desenvolvi-

da em pelo menos três dias;

Você pode reunir conceitos de geo-

grafia, biologia, física e química na 

maquete. Explore, experimente, divir-

ta-se! Faça parte de um mundo mais 

sustentável.

Observações

5. Construção da laje:
Enquanto a base da casa estiver secan-
do, comece a fazer a laje. 
a. Corte um pedaço de papelão com 

10 cm a mais do que as dimensões 
da casa: por exemplo, se a casa ti-
ver 20x30cm, o papelão deve ter 
30x40cm.

b. Prepare uma nova massa com: 2 co-
pos de barro, 2 de areia e 1 de cimen-
to. Mexa bem até ficar homogêneo, 
com a mesma consistência da outra 
argamassa.

c. Coloque o papelão da laje sobre a 
outra superfície rígida de madeira 
e cubra-o com uma fina camada de 
cimento (1 cm). Coloque os palitos 
de sorvete sobre a laje em forma de 
cruz, formando 3 linhas e 3 colu-
nas. Em seguida, coloque mais uma 
camada de massa encobrindo os 
palitos. Nivele com uma tábua. A 
base da laje deve ter cerca de 2 cm 
de espessura.

d. Faça uma camada, nas laterais e com 
a massa, em toda a borda da laje com 
cerca de 1cm de altura e 2cm de com-
primento. Nivele tudo e deixe secar 
por 24hs. OBS: Limpe bem o balde, 
pois se o cimento secar ele não des-
gruda mais!

1. Planejando a casa:
Em uma folha de papel, planeje e dese-
nhe livremente um esboço da casa que 
pretende construir, levando em conta: 
qual o objetivo da construção, quantos 
cômodos terá, quantas portas e janelas 
são necessárias para atender as neces-
sidades e funcionalidade da casa, área 
externa desejada, etc.

2. Prepare a argamassa: 
Em uma bacia, coloque quatro copos de 
barro, seis copos de areia �na e água. Mis-
ture bem até a massa �car homogênea. A 
consistência da argamassa deve ser seme-
lhante à massa de um pão, ou seja, �rme 
o su�ciente para conseguir fazer uma bo-
linha sem que essa se desmanche ou ra-
che. Em seguida, misture a palha seca e, 
novamente, misture bem a massa.

3. Dê forma às portas e janelas:
Corte, de uma das caixas, tiras de pape-
lão de 3cm de largura e 15cm de com-
primento (sugestão). Enrole cada tira 
em “caracol” e molde-as no formato 
que desejar para preparar as portas e 
janelas da casa. 

4. Construção das paredes:
a. Coloque a outra caixa de papelão com a 

abertura virada para baixo sobre a super-
fície rígida (madeira ou pedra) que será a 
base da casa  e forre todas as suas laterais 
com a massa, começando pela base. A 
parede deve ter mais ou menos 3 cm de 
largura. Encaixe os moldes das janelas e 
portas na caixa e cubra com a massa.

b. Ao atingir a altura desejada, nivele as la-
terais e o topo das paredes com as ripas 
de madeira. Retire os excessos e preen-
cha os buracos. Pressione levemente as 
paredes para compactar a argamassa. 

c. Com cuidado e com as mãos molha-
das, alise as paredes para deixá-las uni-
formes. Nivele novamente com as ma-
deiras e deixe secar por 24hs. Guarde 
o balde com a massa que sobrou para 
utilizar depois.

7. Após 48 horas:
No terceiro dia de atividade – toda a 
estrutura deve estar seca (casa e laje). 
Retire o papelão da laje e coloque-a 
sobre a casa.
a. Coloque um pouco de terra com 

adubo na laje e na base de madei-
ra, plante algumas sementes e está 
pronta sua pequena maquete de 
uma casa sustentável.

b. Você pode ainda dar um acabamen-
to artístico à sua casa: faça pinturas 
coloridas e, com uso de outros ma-
teriais reaproveitados (tampinhas 
por exemplo), faça áreas de lazer e 
a jardinagem do espaço da madeira 
usada na base.  

6. Após 24 horas:
No segundo dia da atividade – com 
muito cuidado – retire a caixa de pape-
lão de dentro da casa. Com uma tesou-
ra ou estilete corte a caixa para facilitar. 
a. Após retirar a caixa principal, retire 

o papelão das portas e janelas. Para 
facilitar, comece a puxar pelo meio 
do “caracol” e vá desenrolando. Com 
um palito de sorvete dê o acabamen-
to nas janelas. 

b. Molhe a massa que sobrou da casa 
(sem cimento) e passe uma segunda 
demão em toda a parede, arruman-
do as falhas e possíveis rachaduras. 
Se tiver um barro de outra cor, pode 
passar na parte externa, como um re-
boco, para ficar mais bonito! 

 Passe a massa de barro também so-
bre toda a base de madeira e deixe 
secar por mais 24hs. Dica: Pode-se 
misturar à massa urucum, farinha de 
tapioca ou outros corantes naturais 
para conseguir novas cores.

c. Veja também se a laje está bem seca 
e firme. Até pegar o “ponto da mas-
sa” é comum que ocorram algumas 
rachaduras. Se necessário faça mais 
argamassa para consertá-las e dar o 
acabamento final. Como sugestão, 
faça uma mistura de barro colorido 
para pintar as bordas da laje. Deixe 
secar por mais 24hs.
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Passo a Passo: 

Hora de brincar!
Sua casa sustentável está pronta, mas 
você pode explorá-la ainda com outros 
estudos avançados na maquete, como 
instalação lúdica de energia a bateria, 
solar ou eólica no espaço, além de áreas 
verdes especí�cas, como horta e um vi-
veiro (inclusive na laje). 

Tome cuidado ao manipular a ma-

quete, o barro demora para secar e 

você pode danificar partes da cons-

trução caso não estejam realmente 

secas; 

A maquete em bioconstrução pode 

ser feita em outros formatos, propos-

tas e conceitos, dentro dos mesmos 

princípios e técnicas;

Tenha paciência e programe-se: essa 

é uma atividade para ser desenvolvi-

da em pelo menos três dias;

Você pode reunir conceitos de geo-

grafia, biologia, física e química na 

maquete. Explore, experimente, divir-

ta-se! Faça parte de um mundo mais 

sustentável.

Observações

5. Construção da laje:
Enquanto a base da casa estiver secan-
do, comece a fazer a laje. 
a. Corte um pedaço de papelão com 

10 cm a mais do que as dimensões 
da casa: por exemplo, se a casa ti-
ver 20x30cm, o papelão deve ter 
30x40cm.

b. Prepare uma nova massa com: 2 co-
pos de barro, 2 de areia e 1 de cimen-
to. Mexa bem até ficar homogêneo, 
com a mesma consistência da outra 
argamassa.

c. Coloque o papelão da laje sobre a 
outra superfície rígida de madeira 
e cubra-o com uma fina camada de 
cimento (1 cm). Coloque os palitos 
de sorvete sobre a laje em forma de 
cruz, formando 3 linhas e 3 colu-
nas. Em seguida, coloque mais uma 
camada de massa encobrindo os 
palitos. Nivele com uma tábua. A 
base da laje deve ter cerca de 2 cm 
de espessura.

d. Faça uma camada, nas laterais e com 
a massa, em toda a borda da laje com 
cerca de 1cm de altura e 2cm de com-
primento. Nivele tudo e deixe secar 
por 24hs. OBS: Limpe bem o balde, 
pois se o cimento secar ele não des-
gruda mais!

1. Planejando a casa:
Em uma folha de papel, planeje e dese-
nhe livremente um esboço da casa que 
pretende construir, levando em conta: 
qual o objetivo da construção, quantos 
cômodos terá, quantas portas e janelas 
são necessárias para atender as neces-
sidades e funcionalidade da casa, área 
externa desejada, etc.

2. Prepare a argamassa: 
Em uma bacia, coloque quatro copos de 
barro, seis copos de areia �na e água. Mis-
ture bem até a massa �car homogênea. A 
consistência da argamassa deve ser seme-
lhante à massa de um pão, ou seja, �rme 
o su�ciente para conseguir fazer uma bo-
linha sem que essa se desmanche ou ra-
che. Em seguida, misture a palha seca e, 
novamente, misture bem a massa.

3. Dê forma às portas e janelas:
Corte, de uma das caixas, tiras de pape-
lão de 3cm de largura e 15cm de com-
primento (sugestão). Enrole cada tira 
em “caracol” e molde-as no formato 
que desejar para preparar as portas e 
janelas da casa. 

4. Construção das paredes:
a. Coloque a outra caixa de papelão com a 

abertura virada para baixo sobre a super-
fície rígida (madeira ou pedra) que será a 
base da casa  e forre todas as suas laterais 
com a massa, começando pela base. A 
parede deve ter mais ou menos 3 cm de 
largura. Encaixe os moldes das janelas e 
portas na caixa e cubra com a massa.

b. Ao atingir a altura desejada, nivele as la-
terais e o topo das paredes com as ripas 
de madeira. Retire os excessos e preen-
cha os buracos. Pressione levemente as 
paredes para compactar a argamassa. 

c. Com cuidado e com as mãos molha-
das, alise as paredes para deixá-las uni-
formes. Nivele novamente com as ma-
deiras e deixe secar por 24hs. Guarde 
o balde com a massa que sobrou para 
utilizar depois.

7. Após 48 horas:
No terceiro dia de atividade – toda a 
estrutura deve estar seca (casa e laje). 
Retire o papelão da laje e coloque-a 
sobre a casa.
a. Coloque um pouco de terra com 

adubo na laje e na base de madei-
ra, plante algumas sementes e está 
pronta sua pequena maquete de 
uma casa sustentável.

b. Você pode ainda dar um acabamen-
to artístico à sua casa: faça pinturas 
coloridas e, com uso de outros ma-
teriais reaproveitados (tampinhas 
por exemplo), faça áreas de lazer e 
a jardinagem do espaço da madeira 
usada na base.  

6. Após 24 horas:
No segundo dia da atividade – com 
muito cuidado – retire a caixa de pape-
lão de dentro da casa. Com uma tesou-
ra ou estilete corte a caixa para facilitar. 
a. Após retirar a caixa principal, retire 

o papelão das portas e janelas. Para 
facilitar, comece a puxar pelo meio 
do “caracol” e vá desenrolando. Com 
um palito de sorvete dê o acabamen-
to nas janelas. 

b. Molhe a massa que sobrou da casa 
(sem cimento) e passe uma segunda 
demão em toda a parede, arruman-
do as falhas e possíveis rachaduras. 
Se tiver um barro de outra cor, pode 
passar na parte externa, como um re-
boco, para ficar mais bonito! 

 Passe a massa de barro também so-
bre toda a base de madeira e deixe 
secar por mais 24hs. Dica: Pode-se 
misturar à massa urucum, farinha de 
tapioca ou outros corantes naturais 
para conseguir novas cores.

c. Veja também se a laje está bem seca 
e firme. Até pegar o “ponto da mas-
sa” é comum que ocorram algumas 
rachaduras. Se necessário faça mais 
argamassa para consertá-las e dar o 
acabamento final. Como sugestão, 
faça uma mistura de barro colorido 
para pintar as bordas da laje. Deixe 
secar por mais 24hs.
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Passo a Passo: 

Hora de brincar!
Sua casa sustentável está pronta, mas 
você pode explorá-la ainda com outros 
estudos avançados na maquete, como 
instalação lúdica de energia a bateria, 
solar ou eólica no espaço, além de áreas 
verdes especí�cas, como horta e um vi-
veiro (inclusive na laje). 

Tome cuidado ao manipular a ma-

quete, o barro demora para secar e 

você pode danificar partes da cons-

trução caso não estejam realmente 

secas; 

A maquete em bioconstrução pode 

ser feita em outros formatos, propos-

tas e conceitos, dentro dos mesmos 

princípios e técnicas;

Tenha paciência e programe-se: essa 

é uma atividade para ser desenvolvi-

da em pelo menos três dias;

Você pode reunir conceitos de geo-

grafia, biologia, física e química na 

maquete. Explore, experimente, divir-

ta-se! Faça parte de um mundo mais 

sustentável.

Observações

5. Construção da laje:
Enquanto a base da casa estiver secan-
do, comece a fazer a laje. 
a. Corte um pedaço de papelão com 

10 cm a mais do que as dimensões 
da casa: por exemplo, se a casa ti-
ver 20x30cm, o papelão deve ter 
30x40cm.

b. Prepare uma nova massa com: 2 co-
pos de barro, 2 de areia e 1 de cimen-
to. Mexa bem até ficar homogêneo, 
com a mesma consistência da outra 
argamassa.

c. Coloque o papelão da laje sobre a 
outra superfície rígida de madeira 
e cubra-o com uma fina camada de 
cimento (1 cm). Coloque os palitos 
de sorvete sobre a laje em forma de 
cruz, formando 3 linhas e 3 colu-
nas. Em seguida, coloque mais uma 
camada de massa encobrindo os 
palitos. Nivele com uma tábua. A 
base da laje deve ter cerca de 2 cm 
de espessura.

d. Faça uma camada, nas laterais e com 
a massa, em toda a borda da laje com 
cerca de 1cm de altura e 2cm de com-
primento. Nivele tudo e deixe secar 
por 24hs. OBS: Limpe bem o balde, 
pois se o cimento secar ele não des-
gruda mais!

1. Planejando a casa:
Em uma folha de papel, planeje e dese-
nhe livremente um esboço da casa que 
pretende construir, levando em conta: 
qual o objetivo da construção, quantos 
cômodos terá, quantas portas e janelas 
são necessárias para atender as neces-
sidades e funcionalidade da casa, área 
externa desejada, etc.

2. Prepare a argamassa: 
Em uma bacia, coloque quatro copos de 
barro, seis copos de areia �na e água. Mis-
ture bem até a massa �car homogênea. A 
consistência da argamassa deve ser seme-
lhante à massa de um pão, ou seja, �rme 
o su�ciente para conseguir fazer uma bo-
linha sem que essa se desmanche ou ra-
che. Em seguida, misture a palha seca e, 
novamente, misture bem a massa.

3. Dê forma às portas e janelas:
Corte, de uma das caixas, tiras de pape-
lão de 3cm de largura e 15cm de com-
primento (sugestão). Enrole cada tira 
em “caracol” e molde-as no formato 
que desejar para preparar as portas e 
janelas da casa. 

4. Construção das paredes:
a. Coloque a outra caixa de papelão com a 

abertura virada para baixo sobre a super-
fície rígida (madeira ou pedra) que será a 
base da casa  e forre todas as suas laterais 
com a massa, começando pela base. A 
parede deve ter mais ou menos 3 cm de 
largura. Encaixe os moldes das janelas e 
portas na caixa e cubra com a massa.

b. Ao atingir a altura desejada, nivele as la-
terais e o topo das paredes com as ripas 
de madeira. Retire os excessos e preen-
cha os buracos. Pressione levemente as 
paredes para compactar a argamassa. 

c. Com cuidado e com as mãos molha-
das, alise as paredes para deixá-las uni-
formes. Nivele novamente com as ma-
deiras e deixe secar por 24hs. Guarde 
o balde com a massa que sobrou para 
utilizar depois.

7. Após 48 horas:
No terceiro dia de atividade – toda a 
estrutura deve estar seca (casa e laje). 
Retire o papelão da laje e coloque-a 
sobre a casa.
a. Coloque um pouco de terra com 

adubo na laje e na base de madei-
ra, plante algumas sementes e está 
pronta sua pequena maquete de 
uma casa sustentável.

b. Você pode ainda dar um acabamen-
to artístico à sua casa: faça pinturas 
coloridas e, com uso de outros ma-
teriais reaproveitados (tampinhas 
por exemplo), faça áreas de lazer e 
a jardinagem do espaço da madeira 
usada na base.  

6. Após 24 horas:
No segundo dia da atividade – com 
muito cuidado – retire a caixa de pape-
lão de dentro da casa. Com uma tesou-
ra ou estilete corte a caixa para facilitar. 
a. Após retirar a caixa principal, retire 

o papelão das portas e janelas. Para 
facilitar, comece a puxar pelo meio 
do “caracol” e vá desenrolando. Com 
um palito de sorvete dê o acabamen-
to nas janelas. 

b. Molhe a massa que sobrou da casa 
(sem cimento) e passe uma segunda 
demão em toda a parede, arruman-
do as falhas e possíveis rachaduras. 
Se tiver um barro de outra cor, pode 
passar na parte externa, como um re-
boco, para ficar mais bonito! 

 Passe a massa de barro também so-
bre toda a base de madeira e deixe 
secar por mais 24hs. Dica: Pode-se 
misturar à massa urucum, farinha de 
tapioca ou outros corantes naturais 
para conseguir novas cores.

c. Veja também se a laje está bem seca 
e firme. Até pegar o “ponto da mas-
sa” é comum que ocorram algumas 
rachaduras. Se necessário faça mais 
argamassa para consertá-las e dar o 
acabamento final. Como sugestão, 
faça uma mistura de barro colorido 
para pintar as bordas da laje. Deixe 
secar por mais 24hs.
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educação

A prática da bioconstrução através de uma maquete de casa sustentável pode ser 
experimentada muito além dos muros da escola e correlações com as disciplinas 
de matemática, geogra� a, biologia, física e química. Aproveite para discutir con-
ceitos de educação ambiental, sustentabilidade ao redor do mundo e uso de re-
cursos naturais na construção civil. Em eventos, você pode apresentar a maquete, 
usar os conceitos para construir cidades inteiras sustentáveis em mostras de ciên-
cias e incorporar a prática em estudos sobre energias renováveis, disseminando o 
uso e estudo dessa técnica em sua comunidade. A maquete também pode ser uma 
excelente forma para idealizar construções de tamanho real.

práticas de

ambiental

Testado e 
Aprovado!

Materiais necessários:
 2kg de areia peneirada;
 2kg de barro peneirado;
 500g de cimento;
 peneira;
 uma bacia;
 tesoura;
 estilete;
 mudas de pequenas plantas, 

cactos e suculentas;
 2 caixas de papelão (20x30cm);
 20 Palitos de sorvete;
 2 superfícies planas e rígidas 

de madeira ou pedra 50x50cm 
(não podem ser fl exíveis); 

 palha seca (capim ou palha 
de coqueiro);

 pequenos pedaços de madeira 
(ripas) entre 10 e 20cm de 
comprimento;

Maquete de casa sustentável
Objetivo
Apresentar formas 
alternativas de bio-
construção a partir 
da elaboração de uma 
maquete de casa sus-
tentável, usando téc-
nicas artesanais e na-
turais de construção 
em um experimento 
que pode ser facilmente replicado.

Aplicação
Com materiais básicos e naturais, pode-se 
construir um modelo de casa sustentável para 
replicação em tamanho real. A maquete au-
xiliará os participantes a visualizarem uma 
construção sustentável e econômica que aten-
da às necessidades da população brasileira e 
às exigências climáticas. Ótima experiência a 
ser realizada em matérias com correlação pe-
dagógica ao currículo de várias etapas.

Justificativa
A construção civil gera muitos impactos 
ambientais, mas também pode ser um gran-
de exemplo de sustentabilidade, quando 
utilizamos recursos disponíveis no entorno 
e planejamento adequado. A concretização 
do projeto em maquete ajuda a perceber 
quais soluções e ações são necessárias para 
realizar a construção ou reforma de uma 
casa ou espaço.

Visite nosso Blog e veja outras ideias: 

www.brasilsolidario.org.br/blog 

Curta nossa página no Facebook: 

facebook.com/institutobrasilsolidario 

Materiais de apoio:
Para auxiliar você a planejar suas au-
las com a maquete de casa sustentável, 
consulte também os cadernos temáti-
cos Energia, Água e a sequência didá-
tica Como gerar energia com economia 
e equilíbrio com o meio ambiente? que 
compõem este programa.

Atenção:

Materiais cortantes devem 

ficar fora do alcance de 

crianças ou manuseados com 

supervisão de um adulto.

Como esta prática apoia o currículo escolar?

Área do 
conhecimento

Unidade 
temática

Habilidades desenvolvidas em cada etapa
Fonte: Documento da Base Nacional Comum Curricular

Matemática

Grandezas 
e Medidas

   1o ano  

Usar a maquete para comparar comprimentos, capacidades ou massas, utilizando 
termos como mais alto, mais baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, mais 
fino, mais largo, mais pesado, mais leve, cabe mais, cabe menos, entre outros.

   2o e 5o ano  

Estimar, medir, comparar, ler e registrar comprimentos, capacidade, massa, volume 
e intervalos de tempo necessários para a preparação do material, construção e 
montagem da casa, utilizando unidades de medida como cm, cm2, gramas, kg, horas 
e minutos.

   4o ano  

Medir, comparar e estimar área de figuras planas desenhadas em malha 
quadriculada, pela contagem dos quadradinhos ou de metades de quadradinho, 
reconhecendo que duas figuras com formatos diferentes podem ter a mesma 
medida de área.

   5o ano

Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas comprimento, 
área, massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a conversões entre as 
unidades mais usuais em contextos socioculturais.

   6o ano

Reconhecer a abertura do ângulo como grandeza associada às figuras geométricas, 
resolver problemas utilizando a noção do ângulo em diferentes contextos e situações 
reais.
Interpretar, descrever e desenhar plantas baixas simples de residências e vistas aéreas.

Geometria

   1o ano  

Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço da casa em relação 
a pontos de referência, compreendendo que, para a utilização de termos que 
se referem à posição, como direita, esquerda, em cima, em baixo, é necessário 
explicitar-se o referencial.

   2o ano  

Usar a maquete para esboçar roteiros a ser seguidos ou plantas de ambientes 
familiares, assinalando entradas, saídas e alguns pontos de referência.

   4o ano  

Descrever deslocamentos e localização de pessoas e de objetos no espaço, por meio 
de malhas quadriculadas e representações como desenhos, mapas, planta baixa 
e croquis, empregando termos como direita e esquerda, mudanças de direção e 
sentido, intersecção, transversais, paralelas e perpendiculares.
Usar a maquete para reconhecer ângulos retos e não retos em figuras poligonais, 
com ou sem apoio de dobraduras, esquadros e softwares de geometria.

   3o e 5o ano  

Classificar, comparar e associar as figuras geométricas planas e especiais que compõem 
o projeto, tais como retângulo, quadrado, entre outras.

Ciências da 
Natureza

Matéria e Energia

   4o ano  

Usar a preparação da argamassa para identifi car misturas na vida diária, com base 
em suas propriedades físicas observáveis, reconhecendo sua composição.

Terra e Universo

   2o ano  

Usar a maquete como referencial para descrever as  posições do Sol em diversos 
horários do dia e associá-las ao tamanho de sua própria sombra e da sombra de 
diferentes objetos.

Vida e 
evolução

   9o ano  

Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais 
da cidade ou da comunidade, com base na análise do desempenho da maquete de 
casa sustentável como uma ação sustentável bem-sucedida.

Veja no quadro a seguir algumas ideias de aplicações 
didáticas que podem ser usadas para desenvolver 
habilidades descritas no documento da Base 
Nacional Comum Curricular, disponível no site 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/. 
Inspire-se para criar outras conexões entre esta prática 
e a teoria que deseja explorar com seus alunos.

A maquete de casa sustentá-
vel tem potencial para auxiliar 
você a ensinar vários conceitos 
para as diferentes etapas da 
vida escolar, a partir da expe-
riência prática. 

* Como fazer * 

Geografi a

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 
vida

   3o ano  

Aproveitar a maquete para demonstrar e relacionar a produção de lixo doméstico 
ou da escola aos problemas causados pelo consumo excessivo e construir propostas 
para o consumo consciente, considerando a ampliação de hábitos de redução, reuso 
e reciclagem/descarte de materiais consumidos em casa, na escola e/ou no entorno.

Conexões e 
Escalas

   5o ano  

A partir dos desenhos das maquetes criados pelos alunos, identifi car as formas 
e funções das cidades e analisar as mudanças sociais, econômicas e ambientais 
provocadas pelo seu crescimento.

Mundo do 
trabalho

   6o ano  

Explicar as mudanças na interação humana com a natureza a partir do surgimento 
das cidades, que demandou maior uso de recursos, como energia e água. Bioconstrução 

- nome que se 
dá a forma de se 
construir que busca 
a harmonia entre 
a edifi cação e o 
ambiente no qual ela 
será inserida.
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A prática da bioconstrução através de uma maquete de casa sustentável pode ser 
experimentada muito além dos muros da escola e correlações com as disciplinas 
de matemática, geogra� a, biologia, física e química. Aproveite para discutir con-
ceitos de educação ambiental, sustentabilidade ao redor do mundo e uso de re-
cursos naturais na construção civil. Em eventos, você pode apresentar a maquete, 
usar os conceitos para construir cidades inteiras sustentáveis em mostras de ciên-
cias e incorporar a prática em estudos sobre energias renováveis, disseminando o 
uso e estudo dessa técnica em sua comunidade. A maquete também pode ser uma 
excelente forma para idealizar construções de tamanho real.

práticas de

ambiental
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Aprovado!

Materiais necessários:
 2kg de areia peneirada;
 2kg de barro peneirado;
 500g de cimento;
 peneira;
 uma bacia;
 tesoura;
 estilete;
 mudas de pequenas plantas, 

cactos e suculentas;
 2 caixas de papelão (20x30cm);
 20 Palitos de sorvete;
 2 superfícies planas e rígidas 

de madeira ou pedra 50x50cm 
(não podem ser fl exíveis); 

 palha seca (capim ou palha 
de coqueiro);

 pequenos pedaços de madeira 
(ripas) entre 10 e 20cm de 
comprimento;

Maquete de casa sustentável
Objetivo
Apresentar formas 
alternativas de bio-
construção a partir 
da elaboração de uma 
maquete de casa sus-
tentável, usando téc-
nicas artesanais e na-
turais de construção 
em um experimento 
que pode ser facilmente replicado.

Aplicação
Com materiais básicos e naturais, pode-se 
construir um modelo de casa sustentável para 
replicação em tamanho real. A maquete au-
xiliará os participantes a visualizarem uma 
construção sustentável e econômica que aten-
da às necessidades da população brasileira e 
às exigências climáticas. Ótima experiência a 
ser realizada em matérias com correlação pe-
dagógica ao currículo de várias etapas.

Justificativa
A construção civil gera muitos impactos 
ambientais, mas também pode ser um gran-
de exemplo de sustentabilidade, quando 
utilizamos recursos disponíveis no entorno 
e planejamento adequado. A concretização 
do projeto em maquete ajuda a perceber 
quais soluções e ações são necessárias para 
realizar a construção ou reforma de uma 
casa ou espaço.

Visite nosso Blog e veja outras ideias: 

www.brasilsolidario.org.br/blog 
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Materiais de apoio:
Para auxiliar você a planejar suas au-
las com a maquete de casa sustentável, 
consulte também os cadernos temáti-
cos Energia, Água e a sequência didá-
tica Como gerar energia com economia 
e equilíbrio com o meio ambiente? que 
compõem este programa.

Atenção:

Materiais cortantes devem 

ficar fora do alcance de 

crianças ou manuseados com 

supervisão de um adulto.
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e Medidas

   1o ano  

Usar a maquete para comparar comprimentos, capacidades ou massas, utilizando 
termos como mais alto, mais baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, mais 
fino, mais largo, mais pesado, mais leve, cabe mais, cabe menos, entre outros.

   2o e 5o ano  

Estimar, medir, comparar, ler e registrar comprimentos, capacidade, massa, volume 
e intervalos de tempo necessários para a preparação do material, construção e 
montagem da casa, utilizando unidades de medida como cm, cm2, gramas, kg, horas 
e minutos.

   4o ano  

Medir, comparar e estimar área de figuras planas desenhadas em malha 
quadriculada, pela contagem dos quadradinhos ou de metades de quadradinho, 
reconhecendo que duas figuras com formatos diferentes podem ter a mesma 
medida de área.

   5o ano

Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas comprimento, 
área, massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a conversões entre as 
unidades mais usuais em contextos socioculturais.

   6o ano

Reconhecer a abertura do ângulo como grandeza associada às figuras geométricas, 
resolver problemas utilizando a noção do ângulo em diferentes contextos e situações 
reais.
Interpretar, descrever e desenhar plantas baixas simples de residências e vistas aéreas.

Geometria

   1o ano  

Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço da casa em relação 
a pontos de referência, compreendendo que, para a utilização de termos que 
se referem à posição, como direita, esquerda, em cima, em baixo, é necessário 
explicitar-se o referencial.

   2o ano  

Usar a maquete para esboçar roteiros a ser seguidos ou plantas de ambientes 
familiares, assinalando entradas, saídas e alguns pontos de referência.

   4o ano  

Descrever deslocamentos e localização de pessoas e de objetos no espaço, por meio 
de malhas quadriculadas e representações como desenhos, mapas, planta baixa 
e croquis, empregando termos como direita e esquerda, mudanças de direção e 
sentido, intersecção, transversais, paralelas e perpendiculares.
Usar a maquete para reconhecer ângulos retos e não retos em figuras poligonais, 
com ou sem apoio de dobraduras, esquadros e softwares de geometria.

   3o e 5o ano  

Classificar, comparar e associar as figuras geométricas planas e especiais que compõem 
o projeto, tais como retângulo, quadrado, entre outras.

Ciências da 
Natureza

Matéria e Energia

   4o ano  

Usar a preparação da argamassa para identifi car misturas na vida diária, com base 
em suas propriedades físicas observáveis, reconhecendo sua composição.

Terra e Universo

   2o ano  

Usar a maquete como referencial para descrever as  posições do Sol em diversos 
horários do dia e associá-las ao tamanho de sua própria sombra e da sombra de 
diferentes objetos.

Vida e 
evolução

   9o ano  

Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais 
da cidade ou da comunidade, com base na análise do desempenho da maquete de 
casa sustentável como uma ação sustentável bem-sucedida.

Veja no quadro a seguir algumas ideias de aplicações 
didáticas que podem ser usadas para desenvolver 
habilidades descritas no documento da Base 
Nacional Comum Curricular, disponível no site 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/. 
Inspire-se para criar outras conexões entre esta prática 
e a teoria que deseja explorar com seus alunos.

A maquete de casa sustentá-
vel tem potencial para auxiliar 
você a ensinar vários conceitos 
para as diferentes etapas da 
vida escolar, a partir da expe-
riência prática. 

* Como fazer * 

Geografi a

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 
vida

   3o ano  

Aproveitar a maquete para demonstrar e relacionar a produção de lixo doméstico 
ou da escola aos problemas causados pelo consumo excessivo e construir propostas 
para o consumo consciente, considerando a ampliação de hábitos de redução, reuso 
e reciclagem/descarte de materiais consumidos em casa, na escola e/ou no entorno.

Conexões e 
Escalas

   5o ano  

A partir dos desenhos das maquetes criados pelos alunos, identifi car as formas 
e funções das cidades e analisar as mudanças sociais, econômicas e ambientais 
provocadas pelo seu crescimento.

Mundo do 
trabalho

   6o ano  

Explicar as mudanças na interação humana com a natureza a partir do surgimento 
das cidades, que demandou maior uso de recursos, como energia e água. Bioconstrução 
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