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ROBÓTICA CRIATIVA 

 

 

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade Curricular 

Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

 

Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

 

Componentes curriculares relacionados 

 

Arte: artes visuais, Física, Matemática, Química 

 

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular 

 

[MAT01IF] Investigar situações-problema, selecionando os conhecimentos matemáticos 

relevantes e elaborando modelos para sua representação. 

[MAT02IF] Testar hipóteses levantadas de variáveis que interferem na explicação ou na 

resolução de uma situação-problema, avaliando a adequação da linguagem de determinado 

modelo matemático, em termos de possíveis limitações, eficiência e possibilidades de 

generalização. 

[MAT03IF] Sistematizar informações, com base em estudos e/ou pesquisas, sobre a 

contribuição matemática na explicação de fenômenos de natureza científica, social, profissional, 

cultural, de processos tecnológicos, reconhecendo pontos de vista diversos para posicionar-se 

com argumentação consistente, fazendo uso de diferentes mídias para a apresentação de 

conclusões. 

[MAT05IF] Selecionar intencionalmente recursos relacionados ao conhecimento matemático, de 

modo a comunicar com precisão suas ações, reflexões, constatações, interpretações, bem 

como seus argumentos para resolver situações-problema de natureza diversa. 

[MAT07IF] Identificar questões socioculturais e ambientais que utilizem conhecimentos e 

habilidades matemáticas como subsídio para a tomada de decisões. 

[MAT08IF] Mobilizar conhecimentos e recursos matemáticos para propor ações individuais e/ou 

coletivas de mediação e intervenção sobre problemas socioculturais e ambientais. 

[MAT09IF] Propor estratégias de mediação e intervenção na solução de problemas de natureza 

sociocultural e ambiental que tenham relação com a Matemática, utilizando recursos e 

conhecimentos matemáticos. 

[MAT10IF] Selecionar conhecimentos e recursos matemáticos para desenvolver um projeto 

pessoal ou um empreendimento produtivo. 

[MAT12IF] Avaliar as diversas formas de relação entre os conhecimentos e recursos da 

Matemática e, também, a influência desses para concretizar projetos pessoais ou produtivos, 

levando em consideração as tecnologias e os impactos socioambientais. 

 

 

Estratégia de aprendizagem 

 

Aulas orientadas, avaliação para as aprendizagens, blogs e redes sociais, debates e/ou 

discussões considerando a participação do estudante, design thinking, diário de campo, 
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dinâmica de grupos, ensino com pesquisa, ensino em pequenos grupos, 

ensino individualizado, estudo de caso, exposições/excursões e visitas, feiras do conhecimento, 

filmes e vídeos, makerspace, oficinas sobre o conteúdo abordado na aula, open space – 

espaços abertos, painel, pesquisa em laboratório de informática ou dispositivos móveis 

utilizando sites, portfólio, produção de materiais sobre a temática abordada, projeto de pesquisa, 

revisão das aprendizagens, solução de problemas, tempestade cerebral (brainstorming), 

utilização de plataforma digital, utilização de recursos audiovisuais (documentários/música/data 

show). 

 

Recursos materiais necessários 

 

Kit individual : 

1 Arduino UNO com atmega328 (Rev. 3) Com cabo 

4 Servomotor towerpro 9g SG-90 (Mini) 

Jumpers Mistos (Macho-macho, macho-femêa e fêmea-fêmea) 

1 Display catodo comum 7SEG. 

10 Led difuso amarelo (5mm) 

10 Led difuso verde (5mm) 

10 Led difuso vermelho (5mm) 

3 Led RGB Catodo comum 

2 Potenciômetro 10K Ohms 

2 Potenciômetro 100K Ohms 

3 Fotocelula LDR (5mm) 

3 Receptor Infra-Vermelho (IR) codificado 3T 

2 Módulo sensor ultrassônico: HC-SR04 

1 Sensor de nível de líquidos - ON/OFF (Grande) 

1 Teclado Matricial 4x4 - Membrana 

1 Display cristal líquido (LCD 16X02 - AZ/BR) com módulo I2C 

2 Protoboard 400 PONTOS 

1 Protoboard-mini 170 PONTOS 

10 Resistor de 1k Ohms 

10 Resistor de 10k Ohms 

10 Resistor de 100 Ohms 

10 Resistor 220 Ohms 

1 Fita isolante 

O fio é flexível com 0,32mm de diâmetro (70C/300V) 

O fio é flexível com 0,32mm de diâmetro (70C/300V) 

2 Chave táctil 6x6x5mm - 4T (PRETO) 

2 Buzzer 5V (MINI - 12MM) 

 

 

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 

 

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural. 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 
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Para atingir seus objetivos, a eletiva de robótica criativa usará 

metodologia mão na massa, a aprendizagem baseada em problemas e a aprendizagem 

criativa.  

 

As atividades acontecerão em três momentos: 

 

1º Momento: 
 

Tempo de 10 aulas: Atividades de pensamento computacional desplugado e plugado - 

buscando resgatar nos estudantes, sem o uso do computador, conceitos de lógica e 

organização do pensamento lógico matemático. Nas atividades de pensamento computacional 

plugado, os estudantes usarão ferramentas tecnológicas plugadas com as metodologias de 

aprendizagem baseadas em problemas e aprendizagem criativas, buscando resgatar e 

aprofundar conceitos e habilidades em resolução de problemas, linguagem de programação e 

matemática, lógica matemática, os estudantes aplicam esses conceitos usando os kits de 

robótica educacional. Neste momento os estudantes também aprendem conceitos básicos de 

eletrônica e eletricidade, conhecem os componentes eletrônicos e as transformações químicas 

e físicas nos projetos envolvidos, aprendem a aproveitar e reciclar o material, trocam 

experiências e ideias, aprendem a aceitar opiniões e criar capacidade de resiliência frente as 

dificuldades encontradas.  

 

2º Momento:  

Tempo de 15 aulas. Os estudantes buscam problemas no dia a dia com a metodologia da 

aprendizagem criativa, aprendizagem baseada em problemas e design thinking - objetiva-se 

aqui que os estudantes tenham empatia para buscar problemas na comunidade onde vivem e 

propor soluções tecnológicas criando protótipos dessas soluções com os kits de robótica. 

Durante essas atividades os estudantes devem buscar conhecimentos cientifico, baseado nas 

áreas do conhecimento, afim de poder propor soluções reais e aplicáveis aos problemas.  

 

Nessa metodologia o professor é o orientador das atividades e deverá incentivar os estudantes 

a buscar os problemas e soluções além de compartilhar suas ideias, criando um ambiente  

favorável a aprendizagem. 

 

3º Momento:  

Tempo de 5 aulas. Os estudantes trocam experiências e aprendizados e apresentam as 

soluções para a comunidade escolar. 

 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

 

Os estudantes serão avaliados no dia a dia das atividades, na participação e apresentação de 

suas ideias e soluções, apresentarão um diário de bordo com a solução do problema encontrado 

em sua comunidade. 
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