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RESUMO: O Projeto multidisciplinar do Robô Eco 10 surgiu 

com o propósito de conscientizar a comunidade escolar sobre 

a importância da coleta seletiva do lixo, sobre o risco que os 

materiais degradáveis causam ao meio ambiente e incentivar 

o uso da coleta seletiva do lixo. 

Com a preocupação na preservação do meio ambiente foi 

desenvolvido inicialmente, através da multidisciplinaridade, 

um trabalho de conscientização para os educadores e a 

comunidade escolar com uso de matérias recicláveis e 

biodegradáveis proporcionando assim a não degradação do 

meio ambiente. Com auxilio da robótica educacional deu-se 

inicio ao projeto do robô Eco 10, ecologicamente correto, 

feito de materiais reciclados e alguns biodegradáveis, com o 

intuito do mesmo realizar a coleta seletiva, mecanicamente, 

para exemplificar e explicitar que preservar é o dever de 

todos. http://www.oort.com.br/thinkquest/sites/00028/ 

1 DESCRIÇÃO 
 

O desenvolvimento do projeto deu-se através dos anseios dos 

alunos e a necessidade de adquirir conhecimento do uso da 

robótica educacional. foram utilizados materiais recicláveis e 

biodegradáveis como auxílio de ferramentas para construção 

do robô o qual estar envolvido de alguns conceitos de 

informática, física, matemática, biologia e química para seu 

correto funcionamento. O presente projeto tem como objetivo 

conscientizar a comunidade sobre o risco que os materiais 

degradáveis causam ao meio ambiente e incentivar o uso da 

coleta seletiva do lixo. Com isso contribuir para o processo de 

ensino/aprendizagem destacando a reflexão sobre a relação da 

atividade humana sobre a sustentabilidade da terra. 

 

A mídia atualmente nos fornece uma série de informações 

acerca da urgência de haver transformações efetivas nas 

nossas práticas cotidianas que de uma forma geral degradam a 

natureza e colocam o planeta em risco eminente, no entanto 

essas divulgações sozinhas não surtem efeito.  Diante desta 

importante ação foi desenvolvido o Robô Eco 10 como 

ferramenta didática, criativa e inovadora na promoção das 

boas práticas da reciclagem. 

 

Objetivos: 

- Geral: Contribuir para o uso consciente de materiais 

recicláveis e biodegradáveis incentivando os educandos no 

processo de ensino/aprendizagem através da robótica 

educacional. 

 

- Específicos: Mostrar para a sociedade a importância do uso 

de materiais recicláveis e biodegradáveis; 

Promover o uso da robótica educacional na escola 

profissionalizante; 

Incentivar o uso correto da coleta seletiva de lixo. 

 

Metodologias: O projeto será desenvolvido de forma 

pedagógica e científica e proporcionará maiores conhecimento 

na área de tecnologia de informação e ciências da natureza. 

Serão coletados materiais descartáveis, recicláveis e 

biodegradáveis, para o uso na produção do robô, juntamente 

com o kit robótica educacional adquirido pela escola. As 

reuniões para experimentos do kit, desenvolvimento de 

materiais e a construção do robô serão realizadas 

semanalmente em equipe com a presença de alunos e 

educadores no laboratório de ciências e informática. Serão 

realizadas pesquisas na área de biologia para estudo de 

materiais biodegradáveis; na química será feita análise e 

reações das propriedades dos recursos utilizados (tinta e cola); 

na matemática serão realizados cálculos trigonométricos, 

limites e derivados e na física a aplicação da mecânica. 

 

Materiais utilizados: 

 Madeira MDF 

 Metais 

 Esfera de desodorante Roll-on; 

 Espuma de LDPE – 4; 

 Tinta à base de água e vegetais; 

 Cola; 
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 Kit de Robótica educacional; 

 Papel reciclado. 

 

Resultados: Os alunos devem apresentar conhecimentos 

desejáveis para discussão dos aspectos considerados positivos 

dos experimentos através da utilização dos recursos 

disponibilizados. Conscientizando a comunidade para à 

pratica da seleção de lixo evitando a imobilidade e agindo de 

forma equilibrada. 

2 MATERIAL MULTIMÍDIA 

2.1 IMAGEM 

 

 

2.2 VÍDEO 
 

 

Este vídeo encontra-se disponível em: 

www.mnr.org.br/mostravirtual. 

 

 

 


