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Um programa 
de atividades 
interativas 
destinadas a 
educação 
básica.

Pretendemos  inspirar  a  

comunidade  a  part icipar  e  

aprender  com  componentes  

simples  de  fáci l  acesso  para  

o  processo  continuo  na  

evolução  do  processo  

construt ivo  educacional .    



Sobre 

A  ciência  é  um  assunto  

interessante,  mas  nem  

todos  são  tão  apaixonados.  

Essas  atividades  dinâmicas  

uti l izadas  para  explorar  

diversas  áreas  do  

conhecimento  

possibi l i tando  a  

compreensão  mutua  de  

problemas  enfrentados  no  

dia  a  dia.      

OBJETI 
VOS

ATIVIDADE

Neste  projeto  rápido,  os  alunos  atuarão  

como  arquitetos  que  trabalham  para  

projetar  novos  edif ícios  para  um  cliente  

o  (Professor) .  

HABILIDADES

Os  alunos  que  demonstram  

compreensão  podem  definir  os  critér ios  

e  restr ições  de  um  problema  de  projeto  

com  precisão  suficiente  para  garantir  

uma  solução  bem  sucedida,  levando  

em  consideração  os  princípios  

cientí f icos  relevantes  e  potenciais  

impactos  nas  pessoas  e  o  ambiente  

natural  que  pode  l imitar  possíveis  

soluções " .  

OBJETIVIDADE 

Os  alunos  devem  obter  o  

conhecimento  de:  

-  Trabalhando  para  satisfazer  requisitos  

de  design.  

-  Trabalhando  com  restr ições  de  tempo  

apertadas.  

Importância  do  trabalho  em  equipe.   



Sobre 

Agora  você  pode  usar  esse  

processo  para  fazer  vários  

ângulos  diferentes.  Existem  

diferentes  maneiras  de  

juntar  as  peças.       

OBJETI 
VOS

ATIVIDADE

Esta  experiência  é  projetada  para  

ajudar  os  alunos  a  desenvolver  uma  

compreensão  visual  de  diferentes  

tamanhos  angulares.  

HABILIDADES

Os  alunos  serão  capazes  de  estimar  e  

medir  ângulos.  

Medição  geométrica:  compreender  

conceitos  de  ângulo  e  medir  ângulos.  

Reconheça  ângulos  como  formas  

geométricas  que  são  formadas  onde  

dois  raios  compart i lham  um  ponto  f inal  

comum  e  compreendem  conceitos  de  

medição  de  ângulo.   

OBJETIVIDADE 

Se  os  estudantes  passam  pela  

experiência  de  fazer  seu  próprio  

transportador  com  partes  modulares  do  

que  melhorarão  sua  capacidade  de  

estimar  e  medir  ângulos.  Este  projeto  

inclui  uma  amostra  de  transportador  

modular ,  mas  o  objetivo  é  mostrar  aos  

alunos  como  fazer  um  por  eles  

mesmos.  



Sobre 

Todos  os  engenheiros  usam  

equações  para  expressar  

diferentes  t ipos  de  

equil íbr ios  que  são  vistos  

em  todos  os  t ipos  de  

sistemas  usados    em  nossas  

vidas  diárias.    

Com  eletr icidade  em  

equil íbr io,  os  engenheiros  

podem  construir  circuitos  

elétr icos  e  disposit ivos  

como  computadores,  

telefones  celulares  e  carros  

elétr icos.  

OBJETI 
VOS

ATIVIDADE

Os  alunos  visual izam  e  interagem  com  

conceitos  já  aprendidos,  

especif icamente  equações  algébricas  e  

resolvendo  variáveis    desconhecidas.   

HABILIDADES

Uma  famil iar idade  com  o  uso  da  

manipulação  de  adição,  subtração,  

divisão  e  mult ipl icação  de  inteiros  em  

expressões  algébricas.  

Uma  compreensão  iniciante  das  

equações  algebraicas  de  uma  variável .  

OBJETIVIDADE 

-  Explicar  a  ideia  principal  de  uma  

equação  "equil ibrada " .  

-  Resolva  equações  algébricas  de  um  

ou  dois  passos.  

-  Descrever  a  f inal idade  e  o  uso  do  

balanço  feito  de  peças  compostas  da  

tecnologia  de  impressão  3D.    


