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Introdução 
O uso de robótica na aprendizagem é muito 

estudado e difundido, e nesse trabalho testemunha-

se uma prática de trabalho de grupo, onde os alunos 

recorrem à construções e manipulações de sucatas 

para expressar situações problema, raciocínios e 

ideias matemáticas. A vivência é um trabalho 

orientado para a mudança pedagógica, ligação direta 

entre teoria e prática, assim como na implementação 

da interdisciplinaridade e de ambientes de 

aprendizagem diversificados e motivadores.  

Objetivos 
As Oficinas proporcionam uma diversificação as 

aulas, ensinando-os a construírem experimentos 

simples, o que enriquece e valoriza a aula. O projeto 

possui um acervo de construções lúdicas, que 

podem ser levadas as salas ou outros espaços em 

uma estrutura semelhante a uma exposição ou 

mostra. Tornam-se instrumento que permite aos 

estudantes desenvolverem a capacidade de elaborar 

hipóteses, investigar, estabelecer relações e tirar 

conclusões, e acima de tudo, a prática da pesquisa.. 

Metodologia 
As Oficinas de Robótica propõe aos alunos 

semanalmente a desenvolverem a sua capacidade 

de solucionar problemas, utilizar a lógica de forma 

eficaz e aprender conceitos ligados a Matemática e 

as Ciências Naturais, através de construções de 

protótipos mecânicos.  Desta forma se coloca em 

prática conceitos abordados em sala de aula apenas 

de maneira teórica e sem conectividade com o 

mundo real. Proporciona-se aqui um ambiente 

caracterizado pela tecnologia e criatividade, 

estimulando o aprendizado de conceitos intuitivos, a 

exemplo da cinemática em física. O pensamento 

matemático manifesta um padrão similar a três tipos 

de raciocínio - abdução, indução e dedução - que se 

baseiam na ideia de uma hipótese: a abdução 

inventa ou propõe hipóteses, a dedução explica-as e 

a indução testa-as. É neste sentido que os 

conteúdos de Matemática e Ciências Naturais se 

utilizem de um raciocínio uma das capacidades 

fundamentais a desenvolver nos alunos. 

 

Resultados e Conclusões 
É evidente na realidade educacional presente, que 

os alunos tem um papel relevante na sua própria 

aprendizagem, para que possa chegar as suas 

conclusões e embasar suas justificativas e 

afirmações sem necessariamente precisar da 

validação do professor. As experiências realizadas 

pelos alunos (construções e montagens) 

demonstram que o trabalho de grupo lhes permitiu 

comunicar - tanto raciocínios, como ideias 

matemáticas – e desenvolver entendimentos de 

estruturas biológicas, assim como a autoconfiança, a 

criatividade, rotinas de trabalho e persistência. Para 

resolver as tarefas, o raciocínio iniciou-se com a 

dúvida, tendo-se estabelecido a inquirição, 

problematizando-a. Damos através da construção 

“sabor”, aliás, sentido à aprendizagem em sala de 

aula, em pequena escala é claro, e os conteúdos são 

apreendidos pelos alunos com maior eficácia. 
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