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Resumo: 

Introdução: o trabalho consiste no desenvolvimento de mobiliário infantil de caráter 

interativo, produzido em MDF e montado, principalmente, por encaixe. Foram 

produzidos dois baús de tamanho médio, simbolizando a mãe e seu filhote. Objetivo: 

desenvolver um mobiliário lúdico e interativo, que seja feito em MDF e adequado para 

o uso de crianças tanto em questão de escala quanto segurança. Metodologia: pesquisa

e estudo de obras análogas; análise da demanda e das necessidades do espaço e dos

usuários; desenvolvimento de projeto; desenvolvimento de maquetes para teste;

execução do projeto.  Resultados e Discussão: O projeto foi pensado a partir dos

conceitos-chave e da palavra multiplicar. Proposta lúdica e interativa que busca na

imagem visual dos animais atrair o olhar das crianças e criar uma conexão com o

imaginário infantil, ajudando na formação e construção de narrativa de ensino e

brincadeira. Mobiliário construido em MDF, estruturado por encaixe e pintado com

cores primárias que compõem os ambientes de ensino infantil.Considerações Finais: O

conjuto da cadeira possibilita diversas formas de interação. Estando juntas, as partes

configurão todo o desenho proposto pelo mobiliário.
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