
Resultados preliminares
Através da prática pedagógica desenvolvida 

com os kits de robótica LEGO dentro do 
ambiente escolar, os professores apontaram 
que os alunos apresentaram mudanças 
comportamentais, tais como:

Maior dedicação aos estudos; Aumento do 
nível de sociabilidade com a turma e o 
professor; exercício do respeito pelo próximo; 
identificação de qualidades e habilidades no 
outro; inclusão e a valorização dos membros 
da equipe; Entre outros. Além disso, houve 
exercício de competências e habilidades 
durante o processo de ensino-aprendizagem, 
por exemplo: Criação de algoritmos, 
Percepção da engenharia mecânica das 
peças para montagem; e etc.

Estes resultados foram demonstrados na 
Mostra de Robótica da Feira Literária de 
Caraguatatuba 2016, cujo autor homenageado 
Pedro Bandeira e o tema foi "acessibilidade" 
baseado na obra "É proibido miar!". Conforme 
figura 1 – Apresentação da Mostra de 
Robótica na feira literária.

professores são os software Digital (Zet-
alunos), Mindstorm e o material didático 
impresso do aluno. É permitido que os 
professores adicionem outros elementos 
didáticos, como: novas propostas de desafio 
com base em problemas reais; vídeos 
educativos; livros didáticos da escola; entre 
outros,  que acreditam ser interessantes para a 
base de conhecimento a ser adquirida pelo 
aluno.

Objetivo
Mostrar os benefícios com a aquisição do 
projeto de robótica no processo de ensino-
aprendizagem na rede municipal de ensino de 
Caraguatatuba/SP.

Percepções da inserção do projeto de robótica no processo de 
ensino-aprendizagem da rede municipal de ensino de 

Caraguatatuba

Introdução
 A robótica é uma área de pesquisa 

interdisciplinar, pois envolve conceitos e 
conteúdos de diferentes áreas objetivando a 
construção e manipulação de robôs para 
desempenhar as mais variadas tarefas 
(JONES,  FLYNN e SEIGER).

Isso por si só já a torna uma ciência de 
grandes possibilidades na educação, pois, para 
(FAZENDA), a interdisciplinaridade é a atitude 
positiva diante do conhecimento, que implica 
mudança comportamental diante da tomada de 
decisões. Para ela, a interdisciplinaridade 
promove cooperação, trabalho, diálogo entre as 
pessoas, entre as disciplinas e entre outras 
formas de conhecimento (FAZENDA). Com 
esse propósito a Secretaria Municipal de 
Educação de Caraguatatuba investiu no projeto 
para a adoção deste em sua rede de ensino, 
baseado numa experiência prévia e 
consolidada com o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 
(IFSP) - Campus Caraguatatuba em 2015.
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Além da Mostra, podem ser resultados 
considerados da inserção do projeto LEGO, a 
melhora do desempenho dos alunos da EMEF 
Prof. Luiz Silvar do Prado, escola piloto do 
projeto, que teve aumento no IDEB (Índice de 
Educação Brasileira) de 2,6% e um salto de 
28% de evolução. Conforme tabela 1. 
Resultado da UE no IDEB 2016.

Tabela 1. Resultado da UE no IDEB – 2016.

Conclusão
Com base nos desafios e aulas propostas, 

pôde-se observar que os alunos envolvidos no 
projeto LEGO e na Mostra de Robótica 
apresentaram maior desenvoltura, estão mais 
motivados e autoconfiantes, pois sentem que 
participam de um grupo e contam com o apoio 
deste, assim melhorou o convívio de todos, 
havendo a inclusão de alunos com 
necessidades especiais e a horizontalidade da 
sala de aula. Além disso, alunos com 
problemas de aprendizagem e 
comportamento, a partir desse projeto, 
demonstram melhora em seu comportamento, 
participação das atividades e apresentam 
melhoras  na disciplina de matemática.
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Materiais e Métodos
Para esse trabalho foi considerada a 

amostra de 16 alunos, de 6º ao 9º ano, do 
ensino fundamental 2 divididos em 4 alunos 
por equipe (escola) dos 80 selecionados para 
a mostra de robótica que ocorreu na Feira 
Literária de Caraguatatuba 2016. Atualmente, 
são atendidos pela Secretaria Municipal da 
Educação de Caraguatatuba cerca de 4144 
alunos que estão subdivididos entre 25 
professores que atendem 11 unidades 
escolares.

Semanalmente, são realizadas 2 aulas com 
cerca de 50 minutos cada. Assim, por mês os 
alunos possuem aproximadamente 6h40min 
de curso de robótica e com assiduidade de 
90% de frequência. O material básico utilizado 
nessas aulas pelos

Figura 1. Apresentação da Mostra de Robótica 
na Feira Literária de Caraguatatuba.
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