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O projeto Robótica Educacional, foi criado no 

intuito de atender as necessidades dos alunos  que 

sempre tiveram interesse no assunto tecnologia e 

robótica. Até então, a robótica era considerada 

utópica para os alunos da EEEFM Bonifácio 

Saraiva de Moura, localizada na cidade de Monte 

Horebe no estado da Paraíba, pois em meio a 

tantas dificuldades enfrentadas era difícil pensar 

em algo tão grandioso quanto o projeto. Porém, 

com a robótica descobrimos a tecnologia de uma 

maneira divertida, conseguimos discutir o 

conhecimento acumulado científico e adquirimos 

uma opinião crítica. 

O objetivo deste projeto é levar o nosso 

conhecimento  para a comunidade, e demonstrar o 

que a robótica é capaz, desde um robô que 

funciona através de energia solar, até um robô 

capaz de salvar vidas futuramente. 

Os robôs construídos ao longo do projeto, foi 

através do kit Fischertechinik,  é um sistema 

modular mecânico, eletrônico e de informática, 

flexíveis e escaláveis, de qualidade, no qual 

temos as linhas: Prof, Computing e basic & 

advanced,  disponibilizado pelo Governo Estadual 

da Paraíba. Os robôs são programados através do 

aplicativo robopro disponível para download em 

celulares, tablets, computadores, notebooks, ao 

término da programação, através de um cabo USB 

a programação era enviada para a interface do 

robô. 

Ao final do projeto percebemos o quanto a robótica 

é importante para as nossas vidas, e que em um 

futuro bem próximo este nosso projeto poderá ser 

utilizado para salvar vidas. O  nosso empenho foi 

tão grandioso que chegamos a participar da 

Olimpíada Brasileira de Robótica do ano de 2015, 

não conseguimos infelizmente, levar o primeiro 

lugar, mas garantimos conhecimentos e 

aprendizados que serão essenciais para as nossas 

vidas, e lições que só aprendemos com a OBR, a 

comunidade escolar  pôde acompanhar o nosso 

projeto, e para este ano plantamos sementes de 

tecnologia no coração de cada, dando continuação 

do nosso trabalho voluntário e grandioso. 

Gostariamos de agradecer primeiramente a Deus 

por nos ter concedido a finalização do nosso 

projeto, aos nossos pais pelo o apoio, aos nossos 

professores pelo incentivo, a Olimpíada Brasileira 

de Robótica de 2015, e a Escola Técnica de Saúde 

de Cajazeiras, por contribuir com participação de 

dois alunos que hoje estudam na respectiva 

instituição 
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