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RESUMO - O projeto de robótica educativa tem como objetivo promover a conscientização sobre o 
reuso de lixo eletrônico e também o aprendizado sobre sistemas automatizados para alunos do 
ensino fundamental das escolas públicas através de oficinas. Para isso desenvolveu-se um kit de um 
sistema automatizado utilizando o lixo eletrônico obtido na própria universidade através de um projeto 
de extensão. A metodologia utilizada neste estudo foi desenvolvida em três etapas: na primeira etapa 
foram realizadas pesquisas de materiais de apoio como vídeos, tutoriais e apostilas sobre robótica 
educativa.  Definido qual seria o artefato a ser criado para a oficina, foi recolhido o material 
necessário (do lixo eletrônico), como CDs, motores acionadores de CDs (retirados das unidades de 
acionamento), fios, dois sensores de fim de curso e cola quente para o desenvolvimento do artefato. 
Na terceira etapa foi feito o desenvolvimento e teste do kit para constatar o seu funcionamento.  
Através de reuniões e discussões com a equipe do projeto observou-se que a oficina a ser realizada 
com os alunos das escolas públicas será composta de uma parte teórica e uma prática. Na parte 
teórica serão apresentados alguns conceitos e será explicado sobre o lixo eletrônico. Na parte prática 
esses alunos construirão o artefato com o auxilio dos ministrantes da oficina. Através da bibliografia 
existente e dos testes realizados com o artefato desenvolvido, observou-se que alguns conceitos 
poderão ser trabalhados com os alunos do ensino fundamental como física, matemática e meio 
ambiente. Algumas dificuldades foram encontradas durante o desenvolvimento do artefato como a 
escolha dos materiais e as decisões sobre o tipo de artefato a ser montado. Entretanto, espera-se 
que as oficinas de robótica educativa sejam uma oportunidade para os alunos do ensino fundamental 
aprenderem conceitos de forma lúdica tanto quanto para os alunos envolvidos no projeto aprenderem 
conceitos relacionados a área de computação. 
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