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A tecnologia adentra-se em nossos mais diversos

ambientes de convívio, seja em casa, trabalho,

escola, academia, e etc. Foi então de interesse da

equipe de robótica da Escola Municipal Duque de

Caxias elaborar um protótipo de um robô

automatizado que colaborasse para a dinamização

do processo educacional, no tocante ao incentivo à

leitura de crianças do ensino fundamental I (1º ao

5º ano). Em seguida realizou-se adequações

visando atingir os critérios estabelecidos para

apresentação do nosso trabalho na Mostra

Nacional de Robótica, a ser realizada na Cidade de

Curitiba, no estado do Paraná.

O principal foco do nosso trabalho é utilizar a

robótica como uma ferramenta prática, útil e rica

para se utilizar com os alunos, buscando trazer

uma forma dinâmica e prazerosa no processo de

ensino aprendizagem, e nesse projeto,

principalmente, no que concerne ao incentivo à

leitura.

Estrutura interna do robô – se fez uso de hastes

metálicas e folhas de madeira leve para construir o

esqueleto do robô,

Corpo do robô – usamos isopor para fazer a

modelagem do corpo, que após foi coberto com

camadas de emborrachado. Nas articulações do

corpo, instalou-se servo motores para movimento

dos membros do protótipo, e a abertura de uma

passagem localizada nas imediações do tronco do

robô, onde irá ser posto a gaveta eletrônica.

Base e mecanismo de locomoção –base de uma

cadeira com rodas.

Programação - A programação do Robô se dará no

ambiente de programação Legal ©

É gratificante propiciar a desenvoltura de cada

aluno e cotidianamente ver em cada um o esforço

em trabalhar em equipe, construindo seu próprio

saber e vendo a ideologia ganhar forma e

estrutura. A robótica contribuiu para um novo olhar

sobre o “novo modelo de ensino” que as escolas

vem a tomar com diversas tecnologias adentrando

em nosso cotidiano.

A partir do resultado proveniente do projeto

constata-se que estamos trilhando no caminho

certo para a construção de novos futuros. É

evidente que ainda há muito que se melhorar, se

aventurar e conhecer novas possibilidades, o que

estaremos realizando gradativamente.

A equipe gostaria de agradecer à Secretaria de

Educação da cidade de João Pessoa, e a todos os

professores e alunos envolvidos no Projeto de

Robótica educacional.
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