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O Projeto de Lixos Eletrônicos e Robótica da

EREM José Leite Barros, em Tacaimbó, no Agreste

Central de Pernambuco, iniciado em 2012, executa

a correta manipulação e triagem de descartes

eletrônicos, visando à consolidação de laboratórios

de robótica livre, com o intuito de maximizar a

absorção de conhecimentos da grade curricular

convencional, com aplicação de multidisciplinas

ligando as práticas de robótica à teoria dos

fundamentos e conteúdos das disciplinas

essenciais.

Tem como Objetivo Geral promover, a partir da

interdisciplinaridade, a consolidação de conceitos e

conhecimentos em robótica livre, hardware livre,

software livre, rede de computadores, reciclagem

de eletrônicos, engenharia reversa, logística

reversa, mecânica, eletrônica, programação,

inclusão digital, matemática, química, física,

biologia, geografia, história, astronomia, línguas e

artes, constatando na prática, a teoria do ensino de

cada disciplina, numa concepção de aprender

construindo. O Projeto tem quatro Objetivos

Específicos: trabalhar situações-problemas que

exijam a aplicação de raciocínio lógico;

desenvolver projetos envolvendo reciclagem de

eletrônicos; estimular a capacidade de trabalhar

em equipe; e promover ações voltadas para a

sustentabilidade.

O robô foi construído com atuadores e sensores a

serem utilizados, assim como a placa de controle.

Para garantir o seu movimento com qualidade, foi

utilizado um motor, que está conectado a um

circuito desenvolvido pelos educandos. A central de

processamento de dados é composta por uma

placa de microcontrolador de hardware e software

livre - Arduino.

A prática interdisciplinar, e a cooperação no

ambiente da Escola em torno do Projeto, faz com

que vários talentos aflorem nos educandos, que

usam sua criatividade para produzir os mais

diversos equipamentos, inclusive alguns utilitários,

a partir dos materiais reciclados, que lhes

proporcionam inventar soluções que podem ser

aplicadas nas suas próprias vidas, bem como da

comunidade, a exemplo de automações em

irrigação de plantas em quintais, sensores de

movimento para acender lâmpadas, portões

elétricos, etc. Resulta também em importante

motivação para os educandos que, mesmo depois

de concluído o curso regular, continuam ativos e

colaborando nessas criações.

As famílias, a comunidade, ao EREM José Leite

Barros, a Secretaria de Meio Ambiente de

Tacaimbó , Prefeitura Municipal de Tacaimbó e ao

ICJ – CNPq.
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FIGURAS 1,2,3 e 4: Robôs produzidos por educandos.

FONTE: Adson Manoel de Albuquerque Silva.


