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O grupoDEArquitetura , galpão do grupo como chamamos, inaugura esse mês seu projeto 

escola aberta no galpão.  

Um  projeto que nasce do desejo de compartilhamento e construção do pensamento crítico 

sobre arquitetura e urbanismo, artes, cinema, geografia e as demais áreas que exercem um 

papel fundamental na apropriação e na transformação dos modos de vida nas cidades.  

O encontro é o que nos move. A construção do pensamento é o que nos alimenta.  

Com o objetivo na troca de experiências, na reflexão crítica e no aprendizado contínuo, o 

projeto  escola aberta no galpão  trará à Presidente Prudente palestras, seminários, oficinas 

e debates com importantes nomes que, de maneira diversa, contribuirão com a formação 

crítica do público, cumprindo assim o galpão, a arquitetura e as suas áreas afins, a sua 

função social. 

 

Objetivos específicos e público alvo 

Temos como objetivo a propagação e discussão do olhar crítico sobre as cidades, além 

da troca de experiência por meio de palestras, seminários, oficinas e debates sobre 

arquitetura, artes, cinema e áreas afins.  

Poderão se inscrever profissionais e estudantes das áreas de arquitetura e urbanismo, 

publicidade e propaganda, jornalismo, design, artes, geografia e áreas afins. 

Programação  

No primeiro semestre de 2018 o projeto discute as relações entre o habitar, as artes e os 

espaços públicos de cultura. Intitulado: 

ARQUITETURAS: em busca da ilha desconhecida, formatamos um programa que procura 

abrir as portas em busca das relações entre os conhecimentos de arquitetura e urbanismo e 

as artes. A habitação, o modo de vida e a ocupação dos espaços públicos de cultura da cidade 
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são nossas buscas. Sob a lente de Ciro Pirondi , Marcos Acayaba e Marta Moreira  sairemos 

em busca da ilha, tantas vezes desconhecida por nós, ao se dizer, nossa função social na 

arquitetura, nas artes, na construção das cidades e no modo de ver o mundo.  

Ciro Pirondi fará materializar-se o sonho em uma aula aberta realizada dia 21 de março 

de 2018.  

A Diversidade é o que nos move.  

O encontro com o outro é o que nos transforma. 

 

Seja bem vindo ao galpão do grupo.   

Contamos com seu apoio e divulgação da programação.  

Nos colocamos à disposição para qualquer dúvida. 

Com gratidão. Abraços  

 

Cristiana Pasquini 

escola aberta no galpão  

grupoDEArquitetura  
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PROGRAMAÇÃO  

MARÇO  

AULA ABERTA com Ciro Pirondi  

Abertura do projeto escola aberta no galpão.  

Entrada gratuita  

Dia 21 de março – das 19:00h às 21:00h 

Local Rua Hugo Miele, 338 – Presidente Prudente – SP  

Inscrições : www.escolaabertanogalpao.com  

 

Encontro com  Ciro Pirondi  

Sobre a função social da arquitetura e suas áreas afins: um modo de contribuirmos com 

o olhar e a apropriação nas nossas cidades. 

Arquiteto e urbanista pela Universidade Braz Cubas em Mogi das Cruzes – SP. Doutor pela 

Escola Técnica Superior de Arquitetura da Universidade Politécnica de Catalunya em 

Barcelona, Espanha. Diretor da Escola da Cidade e da Fundação Oscar Niemeyer, além de 

conselheiro da Casa de Lúcio Costa, IAB e do IBAC (Instituto Brasileiro de Arte e Cultura) e 

fundador do escritório Ciro Pirondi Arquitetos Associados 
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ABRIL  

HABITAR: OFICINA de PROJETO - Marcos Acayaba 

Reflexão sobre os modos de habitar e oficina de projeto.   

Investimento : estudante    R$ 290,00 

  profissional  R$ 360,00  

Dia 17 e 18  de abril  – início às 15:30h  

Local Rua Hugo Miele, 338 – Presidente Prudente – SP  

Inscrições : www.escolaabertanogalpao.com  

 

Encontro com Marcos Acayaba 

Uma reflexão sobre a atuação e a função do arquiteto como formador crítico dos modos de 

habitar. Exercício de compreensão do conceito de casa e lar na arquitetura, modos de morar 

e pequenos exercícios de projeto com ênfase no tema habitação. 

arquiteto e urbanista pela FAUUSP, onde leciona projeto arquitetônico. premiado pela Bienal 

Internacional de Buenos Aires, Premio Nacional do IAB, Bienal Internacional de Arquitetura 

de São Paulo, e com o Prêmio Fundação Vilanova Artigas.  

 

Programação  

 

Dia 17 de Abril 

Abertura e oficina – das 15:30h às 18:00h 

Palestra – das 19:30h às 21:30h 

 

Dia 18 de Abril 

Oficina – Módulo 1: das 10:30h às 12:30h  

Módulo 2:  das 16:00h às 18:00h 

Palestra encerramento – 19:30h às 21:30h

 

 

http://www.escolaabertanogalpao.com/
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JUNHO  

ESPAÇOS DE CULTURA com Marta Moreira [MMBB] 

Construção e ocupação dos espaços públicos culturais 

 da cidade.  

Investimento : estudante    R$ 290,00 

  profissional  R$ 360,00  

Dia 19 e 20  de junho  – início às 15:30h  

Local Rua Hugo Miele, 338 – Presidente Prudente – SP  

Inscrições : www.escolaabertanogalpao.com  

 

Encontro com Marta Moreira 

 

 
Trajetória, obras, e reflexão sobre a atuação e a função do arquiteto como formador crítico 

dos modos de ocupação dos espaços culturais e públicos da cidade. Exercícios de 

compreensão da permeabilidade dos espaços na cidade e na arquitetura. Mdos de pensar o 

uso coletivo: exercícios de projeto com ênfase no uso público e coletivo. 

formada pela FAUUSP, professora e vice presidente da Escola da Cidade e professora da 

 
Facultad Arquitectura y Diseño de la Universidad Finis Terrae, Santiago, Chile. 
 

 

Programação 

  
Dia 19 de Junho                                   Dia 20 de Junho 

 
Abertura e oficina – das 15:30h às 18:00h Oficina – Parte 1 das 10:30h às12:30h 

   
Palestra – das 19:30h às 21:30h                                        Parte 2 das 16:00h às18:00h 

                                                    Palestra encerramento  19:30h às 21:30h 

http://www.escolaabertanogalpao.com/

