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Descrição do trabalho

Nosso trabalho está sendo desenvolvido com alunos de 5º ano, de faixa etária 11 a 14

anos no contraturno, duas vezes por semana e tem como objetivo de facilitar a rotina

diária de alunos e professores dentro das salas de aula em nossa unidade de ensino,

através do microcontrolador Arduino Uno , é possível identificar a abertura e o fechamento

das janelas no momento em que o ar condicionado estiver ligado, com o apoio do sensor

magnético MC-38 A, e leds de cores diferenciadas. Já para o funcionamento da porta

também  é   utilizado  o  Microcontrolador  Arduíno  e  outros  componentes  como:sensor

ultrassônico, Servo motor e Leds. O sensor ultrassônico verifica a distância da pessoa até

a porta, se essa distância for igual a um determinado valor o servo motor é acionado

fazendo  com  que  a  porta  se  abra  e  logo  após  acende  o  led,  então  espera-se  um

determinado  tempo para  que a  pessoa  possa  entrar  e  ao  sair  da  sala  novamente  é

verificado a distância, caso a distância seja maior que o valor estipulado o servo motor é

acionado novamente fechando a porta e o led apaga. Realizamos a a construção de uma

maquete em MDF, mostrando parte das dependências de nossa unidade de ensino, e

utizamos tinta  adesiva,  papel  contact,  brinquedos de plástico,  cola  adesiva,  janelas  e

portas de palito de picolé e papel acetato nos vidros, para a ornamentação da maquete.

Com a maquete pronta, iniciamos a montagem dos componentes di Kit Arduíno Uno e

começamos os testes de funcionamento , onde pudemos buscar melhorias e aperfeiçoar

o nosso trabalho.

Motivação:
Trabalhar  com robótica  na escola  é  uma possibilidade de utilizar  conceitos  de várias

disciplinas  e  estimular  o  raciocínio  lógico,  a  resolução de problemas e  a  autoria  dos

alunos. Por meio de propostas educacionais dessa natureza, os estudantes são inseridos

em um ambiente de aprendizagem diferente que busca promover reflexões sobre várias

questões.



Através  desse  projeto  buscamos  conscientizar  nossos  alunos  da  importância  de

praticarmos o consumo consciente, evitando gastos desnecessários que demandam mais

energia e podem, combinados com outros fatores, desencadear crises energéticas em

nosso país. 

Para o desenvolvimento do nosso projeto, lançamos o desafio aos nossos alunos em

pensar em um problema relacionado ao meio ambiente que tem afetado o dia a dia deles,

depois  de  várias  conversas,  chegaram a  conclusão  que  montariam uma maquete  da

nossa unidade de ensino, para trabalhar o controle da abertura de portas e janelas das

salas de aula. Assim surgiu o nome, Escola Inteligente.

Objetivos:

Facilitar  a  rotina  das  salas  de  aula,  onde  todos  possam  ser  beneficiados  com  a

climatização do ambiente, sem o desperdício exagerado;

Desenvolver atividades que evidenciem  o  trabalho  coletivo,  o  senso  de liderança, a

autonomia, a criatividade e o raciocínio lógico.

Metodologia:

A metodologia utilizada em nossas aulas de Robótica para construção do Projeto Escola

Inteligente, seguiu algumas etapas:

Na  primeira  etapa  Foram  trabalhados  noções  de  programação  em  Arduíno  Uno  e

linguagem em C e oram apresentados kits  de  robótica que ficaram à disposição dos

alunos  para uso nas aulas práticas orientadas, onde foram trabalhadas noções básicas

de robótica.

Na  segunda  etapa,  os  alunos  desenvolveram  pequenos  projetos  aplicando  os

conhecimentos adquiridos anteriormente.

Na terceira  etapa,  foram lançados desafios para os alunos,  onde os mesmos tiveram

liberdade para sugerir e escolher o projeto que iria ser apresentando nos eventos futuros

do decorrente ano letivo.



A metodologia de trabalho empregada possibilitou aos estudantes o desenvolvimento de

habilidades, competências e a construção do seu conhecimento, superando o paradigma

tradicional de ensino.  

Resultados:

É muito 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 todas

as salas de aula e controlar outros espaços como a torneira do banheiro. Percebemos, de

forma  prática,  a  riqueza  que  os  recursos  digitais  podem  oferecer  para  o  trabalho

pedagógico e como eles favorecem os processos de aprendizagem.

Conclusões:

O nosso trabalho atendeu o nosso objetivo de forma positiva, porém ainda está em fase

de evolução e testes reais, pois dependemos da avaliação de um engenheiro eletricista

para  avaliar  a  estrutura  física  da  nossa  escola.  O  ponto  negativo  que  estamos  nos

deparamos  é  a  limitação  para  realizarmos  o  teste  real  e  os  pontos  positivos  é  que

percebemos  no decorrer da preparação do projeto Escola Inteligente um envolvimento

satisfatório dos alunos e da comunidade escolar, onde  possibilitou aos nossos alunos 

um contato com conceitos de robótica e programação, estimulando   o raciocínio lógico e

o trabalho em equipe. Percebemos que a Robótica é uma excelente ferramenta 

para despertar a curiosidade, a pesquisa e a resolução de problemas.
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