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O “Clube de Robótica e Eletrônica” é um ambiente 

lúdico, de fomento e estímulo à ciência e 

tecnologia, à criatividade e à aprendizagem 

baseada na experimentação e colaboração. O 

Projeto tem por princípio considerar o aluno 

integralmente, nas dimensões cultural, social, 

científica e tecnológica, integrando as diferentes  

disciplinas. 

No Clube usamos kits para montagens com 

circuitos elétricos e materiais de sucata eletrônica 

como motorzinhos, leds, sensores, botões. Ou 

ainda o kit de robótica para construírmos o carrinho 

seguidor de linha.  

O Projeto “Clube de Robótica e Eletrônica” tem por 

objetivos, valorizar atitudes de cooperação e 

colaboração, o desenvolvimento do pensamento 

autônomo, criativo e inovador, a resolução de 

problemas, a compreensão de conceitos básicos 

de eletricidade,  eletrônica, programação e robótica 

(mecânica e física), a aplicação destes 

conhecimentos na montagem de circuitos elétricos, 

na criação de autômatos e robôs de baixo custo.  

Para a implementação dos clubes na escola foi 

necessário a aquisição do “”kit básico Tinkering” 

(fazer, aprender, mexer, remixar) que consiste em 

uma série de componentes eletrônicos como leds, 

sensores, buzzer, resistores, botões on/off, 

baterias, jumpers, motores, protoboard e 

ferramentas como ferro de solda, alicates, chaves 

de precisão, pistola de cola quente, além da placa 

controladora Arduino e software livre Ardublock. 

Os alunos que participam dos Clubes se 

encontram semanalmente, no contra turno e 

trabalham com um orientador  que os auxília nos 

estudos e no desenvolvimentos dos projetos do 

grupo.  

A realização dos Clubes permitiu que os alunos 

assumissem um papel de protagonistas no próprio  

processo de aprendizagem e construção de 

conhecimentos, possibilitou também pensar 

considerando vários e diferentes pontos de vista 

em um espaço de experimentação e investigação, 

favoreceu aprender com o  erro. 

Na perspectiva da educação ambiental e 

sustentabilidade o trabalho com o 

reaproveitamento de componentes eletrônicos e 

descarte correto dos componentes não 

reaproveitáveis também foi uma ação importante 

realizada nos Clubes de conscientização e de 

atitudes proativas. 

E por fim, os resultados alcançados com o 

desenvolvimento do raciocínio lógico, da 

criatividade, da iniciativa e autonomia e da 

construção de conceitos de ciências e tecnologia. 

Nossos agradecimentos à Equipe de Gestão da 

escola pelo apoio e incentivo, tornando possível a 

concretização dos Clubes de Robótica e Eletrônica. 
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