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Sabemos que o mundo está em constante evolução, com isso o 

homem necessita de ferramentas para satisfazer suas 

necessidades. As tecnologias criam uma maior facilidade para 

o homem.  

A palavra “tecnologia” tem sua origem no grego antigo. Vem 

de “TECHNE”, que significa técnica, junto a “LOGOS”, que 

pode ser interpretado como argumento, razão ou discussão. Ou 

seja, tecnologia é todo o conjunto de conhecimentos, razões em 

torno de algo e/ou maneiras de alterar o mundo de forma 

prática, com o objetivo de satisfazer às necessidades humanas. 

Como o termo “logia” também pode ser entendido como 

“ciência”, a palavra também significa o estudo do ato de 

transformar, de modificar. 

https://www.gramatica.net.br/origem-das-palavras/etimologia-de-

tecnologia/ 
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Palavras Chaves: Tecnologia, Aprendizado, 

Eletricidade,Robótica, Educação, Criatividade. 

Abstract: We know that the world is constantly evolving, 

so man needs tools to meet his needs. Technologies create 

greater ease for man. 

The word "technology" has its origin in ancient Greek. It 

comes from "TECHNE", which means technique, next to 

"LOGOS", which can be interpreted as argument, reason or 

discussion. That is, technology is the whole set of knowledge, 

reasons around something and / or ways to change the world in 

a practical way, in order to meet human needs. As the term 

"lodge" can also be understood as "science," the word also 

means the study of the act of transforming, of modifying. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As novas tecnologias podem trazer benefícios, mais esses 

"benefícios" não conseguem criar novas fontes naturais, devem  

estar em serviço  do homem e,  não o homem a serviço da 

tecnologia. 

Porém cabe ao homem a preocupação em resgatar os recursos 

naturais por ele explorado. 

Este projeto contou com a preocupação com o Meio Ambiente 

o com o próximo, oportunizando a todos o acesso à recursos 

que muitas vezes não tem, ou seja, houve também uma 

preocupação com a sociedade.   

 

2 O TRABALHO PROPOSTO 

O  grupo trabalhou com o planejamento de uma cadeira de 

rodas movida a placa solar e materiais de baixo custo, no caso 

peças de lixo eletrônico.A ideia era um protótipo que atingisse 

o maior número de pesoas com necessidades especiais. 

A cadeira de rodas foi construida com materiais que iriam para 

o lixo.Foram utilizadas peças de computador, engrenagens 

progetadas em cortadora a laser, motores e um controle com fio 

ligado a cadeira. 

Já o outro protótipo contou um uma hipotese de construção de 

um carro heólico e magnético para baixar o custo para a 

sociedade de baixa renda. 

O carrinho teve em sua  construção peças reutilizadas como: 

motores e cooler de computador, papelão e engrenagem de um 

carrinho antigo. 

Os protótipos foram elaborados pelos alunos do 5ºano, desde o 

planejamento até o produto final.O aprendizado significativo 

envolvido no Projeto Evolução, foi de uma grandiosidade e 

envolvimento de todos os educandos.Conseguimos envolver 

uma gana de disciplinas e desta forma trabalhar com a 

interdisciplinariedade.Fizemos visitas `locais que coletam lixo 

eletrônico para que houvesse a conscientização de todos os 

envolvidos. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram utilizados recursos diversificados para  a execução dos 

protótipos .Matérias tecnológicos  de reuso (lixo eletrônico) o 

que possibilitou desenvolvimento do tema estudado com vistas 

a aprendizagem significativa dos educandos. 

 São estes: filmes, dvd’s contendo vídeos educativos, textos 

impressos retirados da internet, livros didáticos, quadro e giz, 

computador (internet, editor de textos, sites de busca e outros), 

etc. 

,  

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este projeto possibilitou aos educandos  uma reflexão sobre os 

impactos causados pelo lixo eletrônico ao meio ambiente  e 

como cidadãos o que devemos  fazer  para  amenizar  tais 

impactos.  

Após várias pesquisas e estudos os alunos  construíram seus 

projetos voltados  a reutilização do LIXO ELETRÔNICO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 CONCLUSÕES 
 

 Os projetos mobilizaram recursos de responsabilidade 

social e conhecimento de automação tendo como foco os 

impactos em nossa sociedade, tendo como material reutilizado 

a base do projeto. 

O envolvimento de jovens em buscar alternativas sustentáveis 

para um problema social é o disparador de uma sociedade 

empreendedora. 
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