
PARA 

PINTAR
Z

in
e

: P
é

 p
ar

a 
P

in
ta

r
E

d
iç

ão
 0

0
2

A
b

ril
/

20
20dobre

aqui

depois de você ter entendido 
como funciona, cole uma foto 

sua aqui ou faça uma colagem 
bem legal com coisas 
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#PéparaPintar

pinte a parte branca 
de amarelo

Edição 002
São Paulo

O Pé em Casa é um conjunto 
de atividades lúdicas de 
educação patrimonial para 
famílias em isolamento 
social contra o coronavírus.

O objetivo é elaborar 
material didático para que as 
famílias possam ocupar-se, 
interagir e aprender durante 
esse momento de 
distanciamento.



São Paulo / SP
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Publicação do Projeto de Extensão Pé na Estrada
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Universidade de Brasília

Ilustrações: Juliana Albuquerque

Abril /2020

Esta edição do Pé para 
Pintar retrata a cidade de 
São Paulo, nosso destino no 
ano de 2018. Divirta-se! 
Ansiosos até podermos 
pôr o Pé na Estrada.

Obrigada por embarcar nessa viagem 
conosco!

Fique a vontade para postar os 
resultados no insta e marcar a gente!

Abraços (de longe!)

@penaestrada.fau
#PéparaPintar



Sesc Pompeia (1986)
Lina Bo Bardi (1914-1992)

Implantado na Vila Pompeia, inserido em zona 
industrial. Se trata de uma intervenção em uma 

antiga fábrica de tambores, na volumetria 
constituiu-se como dois volumes pesados que 

pousam na antiga fábrica, interligados por 
rampas em formas de passarelas. 
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Casa de Vidro (1951)
Lina Bo Bardi (1914-1992)

Faça passarinhos nas árvores da casa da Lina
E o que mais te der na telha. :)

Utilize o QR Code para 
acessar o documentário
Sesc Pompeia 30 anos
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Casarão
Um dos únicos 
remanescentes da 
ocupação inicial da  
Avenida Paulista

Casa Valéria Cirell (1957-1958)
Lina Bo Bardi (1914-1992)

Casa das Rosas (1928)
Francisco de Paula Ramos de Azevedo (1851 – 1928) 

Utilize o QR Code para 
acessar a plataforma do 

projeto Casas Brasileiras da 
UFRJ e saber informações 

sobre essa casa
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Que arte você exporia no 
cavalete de Lina?

Museu de Arte de São Paulo (1957-1968)
Lina Bo Bardi (1914-1992)

Que tal desenhar o entorno 
do MASP, cartão postal da 
cidade?

Utilize o QR Code 
para mais infos

Visite o MASP
Realidade Virtual



Faça um chapéu
bem legal no
Ruy Ohtake

Arquiteto paulista formado 
pela FAU - USP (1960). Fez 
mais de 400 projetos. 
Conquistou, em 2007, o 
Colar de Ouro, maior 
condecoração do Instituto 
de Arquitetos do Brasil. 

Legenda
❏ Estados que já visitou
❏ Estados em que já morou/mora
❏ Estados em que você tem família
❏ Estados que você quer visitar
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