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Resumo: O projeto visa oferecer oficinas de ciências e 

robótica para um grupo de adolescentes de baixa renda 

com idades entre 15 e 17 anos, que frequenta uma 

entidade do terceiro setor no período oposto à escola, 

com o objetivo de despertar o interesse pela ciência e 

melhorar o desempenho dos jovens nas áreas de ciências 

exatas. Através de um ambiente diferente de 

aprendizagem, os jovens poderão adquirir novos 

conhecimentos, desenvolver o interesse pela ciência, a 

criatividade e a capacidade de resolver problemas. 

 

1. Introdução 
O surgimento do projeto se deve à falta de qualidade 

na educação brasileira. Conforme estudo realizado pela 

PISA[1], os resultados do último ano não foram das 

melhores, o desempenho escolar do Brasil se encontra 

numa situação muito ruim em relação às demais regiões: 

em matemática das 66 regiões comparadas, o Brasil está 

na 59ª. posição (oitava pior região do mundo); em 

leitura na 56ª. (décima primeira pior) e em ciências 

ocupa a 60ª posição (sétima pior). Como forma de 

auxilio, este projeto sugere a melhoria do desempenho 

na área da física e despertar interesse pela área da 

robótica. A oficina será aplicada aos alunos de 15 a 17 

anos, uma vez por semana, com duração de 01h e com 

10 alunos por aula. A oficina tem como princípio fazer 

com que os alunos se sintam interessados pela área de 

ciências exatas, dessa forma as aulas são baseadas em 

experimentos de físicas e projetos de robótica, os 

experimentos para apresentar e explicar a física que está 

presente no cotidiano dos alunos e os projetos de 

robótica para interessar os alunos pela área de robótica. 

 

2. Metodologia 
A Oficina de Robótica tem como intenção de 

despertar o interesse pela robótica e pela área de 

ciências exatas, a princípio o projeto tinha como ideia 

principal montar pequenos robôs durante as aulas, 

porém ao decorrer das aulas notamos que era preciso 

elaborar algumas aulas com experiências de física para 

os alunos para preencher o cronograma, pois para 

montar apenas robôs são necessários muitos materiais 

para atender todos os alunos e o custo por aula seria 

alto, deste modo optamos em organizar as aulas 

realizando mais experimentos de físicas relacionados 

com a robótica e deixando para as últimas aulas as 

montagens de 2 projetos com os alunos. Basicamente as 

aulas iniciavam com uma teoria simples e logo em 

seguida era realizado os experimentos ou projetos. 

Foi definido que não haveria aplicação de prova e a 

avaliação dos alunos seria feita por meio dos 

experimentos e projetos, dessa forma as aulas seriam 

mais dinâmicas. 

Para melhorias das aulas foram feitas várias reuniões 

com a orientadora do projeto e alunos de outros projetos 

para discutir ideias e seus resultados. 

 

3. Resultados 
Todos os alunos absorveram uma boa parte do 

conteúdo visto em aula, melhoria de comportamento 

durante as oficinas, uma boa relação entre o professor e 

os alunos e principalmente o crescimento pelo interesse 

na área de ciências exatas.  

 

 
Figura 1 – Kit arduino com Chassi montado pelos 

alunos. 

 

4. Conclusões 
A oficina de Robótica obteve muitos resultados 

positivos, foi possível identificar em alguns alunos a 

facilidade de aprendizado e interesse pela área, alguns 

são capazes até de participar em competições de 

robótica. A instituição São José está de parabéns pela 

iniciativa de cursos, afim de ajudar os alunos.  
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