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RESUMO

A organização do espaço é de fundamental importância para um bom desempenho das atividades desenvolvidas, independente da modalidade, 
principalmente em uma sala de aula. A disposição correta dos elementos que compõe o espaço contribui diretamente no desempenho prático e 
cognitivo facilitando a assimilação das informações. Por isso, a metodologia SLP (Planejamento sistemático de Layout), que foi desenvolvida e 
difundida dentro do setor industrial e também é comumente utilizada para desenvolvimento de layouts de escritórios funcionais, laboratórios, 
entre outros espaços foi escolhida como ferramenta principal. A pesquisa foi aplicada no ambiente acadêmico a fim de agregar pontos positivos 
ao arranjo físico proposto para uma sala de aula experimental, adequando o layout atual (sistema de ensino tradicional) para uma nova proposta 
de layout concebida para utilização da metodologia ativa de educação. Foram concebidas três propostas conceituais de arranjo, bem como os 
orçamentos de cada proposta, e a modelagem em 3D do modelo de maior relevância. Seguindo o passo-a-passo proposto foi possível planejar um 
ambiente que atenda todas as necessidades levantadas no estudo, oportunizando uma sala de aula adequada para o desenvolvimento de 
atividades educativas utilizando a metodologia ativa, propondo uma área bem maior de circulação, para professores e alunos, garantindo uma 
maior interação e uma maior participação no decorrer das aulas, garantindo conforto por meio da nova disposição de cadeiras que permite uma 
melhor visibilidade do conteúdo trabalhado, independentemente da posição à qual o aluno venha se encontrar na sala, tendo em vista o conceito 
de anfiteatro adequado à estrutura da sala existente, além de garantir a quantidade de alunos que já era suportada pelo modelo anterior, não 
havendo necessidade do aumento no número de salas ou turmas, tornando-a economicamente viável. Como produto final, obteve-se um modelo 
em 3D com projeto e orçamento, a fim de garantir a implementação nas instituições de ensino.
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