
O levantamento censitário, realizado pelo IBGE em

2010, mostram que o consumo energético no

Brasil vem se destacando por ser um dos temas

mais debatidos na atualidade.

Portanto, com estes dados destacados, foram

identificados em nossa escola problemas em

relação ao alto consumo de energia elétrica, em

especial nas salas de aula e o acionamento dos

aparelhos de ar condicionado, os quais

apresentam um custo acentuado para a

administração escolar. Com isso, foram analisados

pesquisas que favorecessem um trabalho

pedagógico que estimulassem nossos alunos às

práticas socioeducativas sobre o consumo

consciente da energia elétrica, associada ao

projeto de robótica, levando aos alunos ideias

práticas e inovadoras para a resolução do

problema destacado na escola.

O objetivo principal desse Projeto é através do

protótipo de uma escola inteligente facilitar a rotina

do dia a dia em nossa Unidade de Ensino, visando

a economia de energia para reduzir custos

financeiros e facilitar a acessibilidade as pessoas

portadores de deficiência visual .

Para a construção da Escola Inteligente foram

utilizados os seguintes materiais: MDF, cola para

madeira, Servo Motor, Placa Arduíno Uno, Sensor

magnético, Jumpers, Sensor ultrassônico, Leds de

alto brilho, Palitos de picolé, Protoboard e contact.

Foi gratificante ver o envolvimento dos alunos nas

aulas de Robótica e na preparação do Protótipo.

Nosso projeto está em fase de evolução, onde

planejamos abranger mais salas de aula e

controlar outros espaços como a torneira do

banheiro das crianças, lâmpadas e ventiladores de

forma incentivadora para mudarmos nossas

atitudes com consciência e cidadania. Até o

momento percebemos, de forma prática, a riqueza

que os recursos digitais podem oferecer para o

trabalho pedagógico e como eles favorecem os

processos de aprendizagem.

A equipe gostaria de agradecer à Secretaria de

Educação do Município de Vila Velha –ES por nos

proporcionar este momento de conhecimento.

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 
E 

A
P

O
IO
2019

Rio Grande – RS | 22 a 26 OUT

Orientador: Professoras Cristiane Moreira da Silva  e 

Narley de Assis Torres

Autores: Aline Alves Moreira, Bianca Andrade, 

Genilson Felipe Araújo, Paulo Roberto Barros 

Instituição: UMEF “Antônio Pinto Rodrigues –

Vila Velha - ES


