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Resumo  

       O Projeto Robótica Educacional foi desenvolvidos por alunos do Ensino médio da EEEFM Bonifácio 

Saraiva de Moura, e com participação de dois alunos da Escola Técnica de Saúde de Cajazeiras, no qual 

no início do projeto todos eram alunos da EEEFM Bonifácio Saraiva de Moura. 

       O nosso projeto, visa à esperança no futuro com o uso da tecnologia, na qual se preocupamos com 

robôs que podem salvar vidas, criamos um circuito para que o robô desenvolvesse todo o percurso, 

desviando obstáculos e até mesmo fiscalizando todo o circuito, que simulava uma rodovia. Sempre 

tivemos a curiosidade de conhecer o “mundo da robótica” e até então parecia algo utópico, já que as 

dificuldades enfrentadas por nós sertanejos são enormes, porém o governo estadual da Paraíba nos 

disponibilizou kits da linha Fischertechinik e com o apoio dos nossos professores de Matemática 

(Francisco Airton Alves) e de Física (Ramon Marcelo), conseguimos colocar em prática todas as nossas 

imaginações e sonhos de um futuro melhor e mais tecnológico. Os nossos robôs como foi citado acima, 

foram construídos através da linha Fischertechinik que é um sistema modular mecânico, eletrônico e de 

informática, flexível e escalável, na qual é divido em Prof, Computing e basic & advanced.  

       Ao longo do Projeto Robótica Educacional, percebemos que robótica não é algo estressante, ou 

impossível, mas sim algo que é divertido e tão sério ao mesmo tempo, pois temos o futuro em nossas 



mãos, e o nosso projeto se preocupa com o futuro, na qual podemos criar equipamentos que irão 

funcionar através da energia solar. 

1- INTRODUÇÃO 

 

       A Robótica é uma área da tecnologia que compreende mecânica, eletrônica e computação, na qual é 

um sistema de máquinas e partes mecânicas automáticas, com programações feitas através de software e 

por circuitos integrados, tornando sistemas mecânicos motorizados, controlados manualmente ou 

automaticamente por circuitos elétricos. 

       Os robôs mesmo que pareçam vivos, eles não se cansam, não sentem sono, e não param, por esta 

razão muitos investidores apostam na robótica, e foi pensando no nosso futuro que resolvemos criar este 

projeto. “O robô pode auxiliar a re-integrar algum profissional que teve parte de suas capacidades 

motoras reduzidas devido a doença ou acidente e, a partir utilização da ferramenta robótica ser 

reintegrado ao mercado. Além disto, estas ferramentas permitem que seja preservada a vida do operador.” 

[André Luiz Carvalho Ottoni, 2010] 

       A partir deste comentário acima, percebemos o quanto é importante a robótica nas nossas vidas, e 

assim desenvolvemos o nosso projeto com intuito de atender as necessidades da nossa atual sociedade. 

Este artigo encontra-se organizado da seguinte forma: a seção 2 apresenta a equipe que participou da 

Olimpíada Brasileira de Robótica do ano de 2015. A seção 3 apresenta robôs que funcionam a partir da 

energia solar. Os materiais e métodos utilizados estão na seção 4, os resultados são apresentados na seção, 

e as conclusões são apresentadas na seção 6. 

 

2- PARTICIPAÇÃO NA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ROBÓTICA DO ANO DE 2015  

        Esta seção apresenta a nossa participação na Olimpíada Brasileira de Robótica do ano de 2015, não 

conseguimos as primeiras colocações, mas aprendemos lições para as nossas vidas, e o mais importante a 

união, na qual percebemos que unidos somos mais fortes e chegaremos sempre mais longe, a imagem em 

anexo representa a equipe ‘‘The Warriors.” 

 

(Da esquerda para direita: Francisco Airton Alves(Professor e Orientador do Projeto). Laryssa Ferreira 

Bezerra (Estudante do Ensino Médio), Edigley Cardoso Ferreira Júnior(Estudante do Ensino Médio), 

Daiane Serafim de Sousa(Estudante do Ensino Médio), Pedro Blenio Leite Pereira(Estudante do Ensino 

Médio). 



3- O TRABALHO PROPOSTO 

 

       Duas equipes representavam a escola na robótica, a equipe The Warriors e a equipe Gigantes de aço, 

ambas as equipes focaram em um robô capaz de salvar vidas e que fosse eficiente e leve, o robô apresenta 

uma espécie de gancho para salvar vidas em uma simulação a vida é  representada por uma bola de papel, 

e também construímos robôs capazes de funcionar através de energia solar, como no caso de uma 

“bicicleta”, na qual mostraremos em anexo logo a seguir. Jogos como Pimbal,“Montanha Russa” e roda 

gigante, também foram desenvolvidos no nosso projeto e apresentado para toda a comunidade na 

culminância do projeto que aconteceu na EEEFM Bonifácio Saraiva de Moura.  O Projeto teve no total  

dez contribuintes, sendo oito alunos e dois professores, sendo que dos oito alunos apenas seis ainda estão 

no ensino médio e os outros dois já são alunos de Matemática da Universidade Federal de Campina 

Grande. O sucesso foi tremendo, e na Semana Educacional Pedagógica de Artes e Cultura (SEEPAC) da 

instituição citada, fomos presentados com o direito de expor os nossos trabalhos, divulgamos na escola e 

os nossos colegas também se interessaram e mais de 20 alunos se engajaram junto conosco na busca da 

tecnologia e do conhecimento sobre o assunto. 

 

 

(Espaço Robótica, na Semana Pedagógica de Artes e Cultura-SEEPAC, recebendo visitas de alunos de 

outras instituições de ensino da cidade de Monte Horebe-PB). 

 

 

(Na Direita, a aluna Thainá Gonçalves, explicando como funciona um semáforo, na qual a programação 

foi criada a partir do software robopro e na esquerda, os Alunos Jorge (Esquerda) e Derivaldo (Direita), 

explicando uma roda gigante que funciona a base de energia solar). 



 

 

(Circuito criado por integrantes do projeto Robótica Educacional, na qual o robô deve desviar obstáculo, 

atravessar túneis, e respeitar o semáforo). 

4- MATERIAIS E MÉTODOS 

       Os robôs construídos ao longo do projeto, foi através do kit Fischertechinik,  é um sistema modular 

mecânico, eletrônico e de informática, flexível e escalável, 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 é enviada para a 

interface do robô. A direção da escola nos concedeu um espaço para que pudéssemos trabalhar melhor, e 

desenvolver novas técnicas de aprimoramento tecnológico. 

5- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

       Ao observamos e participamos da Olimpíada Brasileira de Robótica do ano de 2015 montamos o 

nosso circuito com uma área de percurso, rampa e um túnel; na qual, tiveram as seguintes proporções:  

Nome Dimensão 

Rampa 30 cm 

Porta de Entrada 25 cm 

Túnel 25 cm 

Fita ultilizada no circuito 2,5 cm de largura 

       O nosso circuito foi idealizado no objetivo de simular uma rodovia, na qual tem semáforo, túnel, 

pedágio e o robô possa cumprir com os seus deveres até chegar na área de salvamento e resgatar a vítima 

que está em apuros. 



 

(O robô recebeu o nome de Júnior, que foi batizado pelos integrantes da equipe The Warriors). 

 

6- CONCLUSÕES 

       O nosso projeto Robótica Educacional foi de suma importância para o nosso crescimento pessoal e 

intelectual, pois junto do projeto conseguimos trabalhar em apuros, estes apuros seriam situações difíceis 

na qual a nossa equipe enfrentou, e assim como o nome da equipe The Warriors, que significa “Os 

guerreiros”, não desistimos no primeiro tropeço e nem muito menos no segundo, e continuamos a seguir 

com o nosso objetivo.  

       A esperança de um futuro melhor para os nossos filhos, netos e até mesmo futuros estudantes da 

instituição de ensino na qual abriu “as portas” para o projeto, que possam olhar a robótica de uma forma 

diferente, muitos podem pensar em realizar um projeto assim como o nosso e pensarem no momento que 

não vão conseguir, nós acreditamos no nosso projeto e sabemos que todos que almejam e perseveram 

conseguem os seus objetivos, vai existir barreiras, robores não irão dá certo, você vai realizar vários 

testes, mas chegará ao melhor possível, o nosso sonho parecia utópico, mas hoje estamos aqui nos 

inscrevendo para a Mostra Nacional de Robótica do ano de Dois Mil e Dezesseis.  

Em resposta a nossa dedicação e comprometimento com o nosso projeto, mostraremos em anexo da 

inscrição do projeto um vídeo do nosso circuito que foi apresentado na Semana Pedagógica de Artes e 

Cultura da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Bonifácio Saraiva de Moura. 
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