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CRONOGRAMA DO PROGRAMA DE INGLÊS + ARQUITETURA 
 
INTRODUÇÃO 
Este cronograma é um modelo de programação de acordo com alguns dos temas que foram 
abordados em edições anteriores, ao longo dos 10 anos de realização do programa.  
 
Para cada edição do programa é definido um conteúdo personalizado e o contato com 
profissionais canadenses possibilita agregar conhecimento em diversas otras áreas, de acordo 
com o interesse do grupo.  
 
SEMANA 1 
Breve levantamento da Arquitetura de Toronto pré-modernista: 
- Influência britânica; alguma influência americana. 
- Efeitos da topografia, transporte, & waterfront. 
- Os materiais disponíveis e tecnologias de construção. 
- Materiais de construção. 
 
WALKING TOUR: Uma seleção de edifícios contemporâneos, museus, e edifícios da Universidade 
de Toronto.  
OBJETIVO: Aprender sobre os mais importantes edifícios históricos de Toronto; razões para o 
layout geral da cidade (Urbanismo); quais materiais de construção e as tecnologias que têm sido 
destaque em Toronto e por quê. 
 
ATIVIDADE EXTRA: Tour auto-guiado pelo centro da cidade para observar e fotografar espaços 
verdes. 
OBJETIVO: Avaliar os desafios ambientais enfrentados durante a projeção/construção de edifícios 
em Toronto; avaliar projetos desenvolvidos para reduzir o consumo de energia; avaliar as 
construções com novas finalidades e como os espaços verdes foram desenvolvidos no centro de 
Toronto.  
 
SEMANA 2 
Construções sustentáveis: 
- Influência do clima de Toronto: calor, frio, vento, e o efeito do lago de Ontário. 
- Certificações LEED e edifícios certificados. 
- Revestimentos, isolamentos, telhados, janelas e vidros 
- Ecotelhados, incluindo estatutos que regem a sua aplicação. 
- Tecnologias para reduzir o consumo de energia. 
- Materiais de construção. 
 
Adaptação de edifícios para uma nova proposta: 
- Por que alguns edifícios perdem sua finalidade original. 
- Desafios em edifícios redefinidos. 
- Tipos de edifícios reaproveitados. 
- Novos usos. 
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ATIVIDADE EXTRA: Tour auto-guiado pelo centro da cidade para observar espaços de design 
contemporâneo e de interesse de arquitetos e urbanistas. 
 
SEMANA 3 
Prédios altos (arranha-céus): 
- Formas e materiais dos primeiros prédios altos em Toronto. 
- Tipos de edifícios altos (escritórios, residencial). 
- Diretrizes de Toronto sobre edifícios altos. 
- Problemas e controvérsias. 
- Materiais de construção. 
 
WALKING TOUR: Seleção dos edifícios mais altos de Toronto. 
OBJETIVO: Aprender como os prédios altos como têm sido utilizados em Toronto; Desafios que os 
edifícios altos representam na cidade; Como a orla foi transformada a partir de um complexo 
industrial para ser hoje um parque público e uso residencial;  
 
ATIVIDADE EXTRA: Tour auto-guiado pela região do porto. Fotografar e analisar os muitos 
elementos de revitalização dos espaços públicos e privados.  
 
SEMANA 4 
WALKING TOUR: Explorar a arquitetura contemporânea em Toronto através de um tour guiado. 
OBJETIVO: compreender o projeto de alguns Arquitetos específicos, sua abordagem e visão. 
 
Observações: 
- Programação sujeita a alterações sem aviso previo. Nenhum teste será aplicado. É esperado que 
os participantes participem das atividades propostas e frequentem pelo menos 3 das sessões, a 
fim de receberem a certificação de conclusão. 


