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Resumos 

Sessão 3: Robótica e Realidade Aumentada 
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Resumo - A experiência relatada teve como principal objetivo perceber como a Robótica 

Educativa (RE) pode contribuir para o desenvolvimento de sentido de número e para o 

desenvolvimento do raciocínio em alunos que iniciam o seu percurso escolar. De entre as 

várias atividades desenvolvidas pelos alunos, houve uma em que usaram robôs, que também 

são vendidos como brinquedos, para aprender enquanto realizavam uma tarefa de caracter 

lúdico. Os resultados sugerem que os alunos se envolveram na atividade desenvolveram 

algumas competências no domínio da Matemática que estavam previstas e ainda outras com 

que não se contava inicialmente, como o desenvolvimento de estratégias para subtrair que 

não faziam parte da planificação da atividade. Além disso, por trabalharem a pares, 

melhoraram as suas competências sociais, reflexo de trabalho em grupo e de partilha de 

opiniões e conjeturas.  
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Resumo - Nesta comunicação é apresentada uma oficina de iniciação à programação dirigida 

a alunos do 1º CEB. Esta oficina insere-se no programa educativo da primeira edição do 

projeto Escola Ciência Viva do Centro Ciência Viva do Alviela (ECVA) com início no ano letivo 

2019/20. Este projeto, uma iniciativa conjunta do Centro Ciência Viva do Alviela, do 

Agrupamento de Escolas de Alcanena e da Câmara Municipal de Alcanena, resulta da 

articulação entre o ensino formal do 1.º CEB e o contexto não formal próprio de um Centro 

Ciência Viva. Esta oficina resulta de uma proposta de integração da tecnologia nos processos 

de ensino, dirigida à iniciação à programação, num ambiente de aprendizagem colaborativo 

e exploratório. A oficina de iniciação à programação - “A brincar, a brincar, vamos programar!” 

- recorre à linguagem de programação por blocos Scratch Jr. e tem como público-alvo alunos 

dos 3.º e 4.º anos do 1.º CEB. As atividades da ECVA são conduzidas pelos professores do 

Centro Ciência Viva do Alviela em estreita colaboração com os professores titulares das 

turmas participantes. 
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Resumo - A tecnologia faz parte do desenvolvimento científico, deste modo, o uso da robótica 

em contexto educacional visa levar o aluno a pensar, questionar e procurar soluções, aliando 

teoria à prática.  O presente artigo vinculou-se a uma pesquisa realizada em uma escola 

brasileira localizada na cidade de Londrina/PR, com alunos do 7º ano, do ensino fundamental. 

O aplicativo Nearpod, foi utilizado como elemento constituinte do processo de ensino e 

aprendizagem no desenvolvimento dos conteúdos de geometria. As atividades realizadas 

tiveram como foco o estudo desta área do conhecimento matemático, e assim, os alunos 

construíram uma roda gigante espelhando numa experiência da Exposição Agropecuária. A 

professora repassou os conteúdos de polígonos regulares, ângulos e raio. A pesquisa teve 

como objetivo propor, avaliar e incentivar o uso do aplicativo Nearpod, enquanto base na 

metodologia LEGO-EV3, vinculado a utilização em contextos educacionais. Como resultado 

final, concluiu-se que atividades ligadas à área da tecnologia veiculada por uma metodologia 

planejada, com objetivos bem definidos levam a aprendizagem, e que estes aplicativos, 

podem contribuir na tarefa do professor de tornar as aulas mais ativas, tecnológicas, por um 

aprendizado dinâmico vinculado às novas ferramentas.  

Palavras–chaves: Ensino, Tecnologia, Lego-EV3, Aplicativos, Nearpod. 
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Resumo - O presente estudo enfatiza a criação de um livro interativo de realidade aumentada 

de modo que possa contribuir para o ensino e aprendizagem de estatística. Para tal 

finalidade, foram elaborados vídeos curtos sobre o tema proposto que podem complementar 

o objeto real com o auxílio do aplicativo HP reveal e um smartphone. A metodologia utilizada 

é a qualitativo-descritiva. Verificou-se que é possível elaborar um livro aumentado usando o 

smartphone, que pode ter um potencial para contribuir para o ensino. Evidencia-se, também, 

que é preciso políticas públicas e formação de professores para a utilização dessas 

ferramentas tecnológicas para contribuir para o ensino. 
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Resumo – O transtorno do Espectro Autista (TEA) tem sido diagnosticado com mais 

frequência nos últimos anos, apresentando-se em 1 a cada 160 crianças no mundo, indicando 

uma necessidade crescente de desenvolvimento de meios para se melhorar a condição de 

vida desses indivíduos. O artigo apresenta o estudo e o desenvolvimento do jogo Estação 

Brincar, de caráter educativo, baseado na aplicação do método TEACCH com o uso da 

realidade aumentada combinada por meio de cartas-código, onde as crianças são 

estimuladas na aprendizagem de temas comuns ao seu dia a dia, por meio da interação com 

seus instrutores e com as novas tecnologias apresentadas no jogo. São apresentados os 

resultados de experimentações com o jogo realizadas em uma instituição pública de auxílio 

ao autismo, na investigação do uso de um jogo digital como uma ferramenta de apoio a 

orientadores e tutores no desenvolvimento dos aspectos cognitivo e social, principalmente de 

crianças afetadas pelo TEA, onde observa-se ainda se o uso da realidade aumentada é capaz 

de beneficiar neste caso. Os resultados de testes preliminares com o uso do jogo indicaram 

uma boa aceitação deste, tanto pelas crianças quanto pelos orientadores.  

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista; Realidade Aumentada; Jogo Digital; 

Educação 
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Resumen - La cultura y experiencias de los infantes víctimas de violencia de género, de 

etnia gitana o del colectivo LGBTI no forman parte del tópico literario de la narrativa infantil. 

Asimismo, las tecnologías son vistas de forma muy diferente por estos colectivos; ya sea como 

algo inalcanzable, lejano, amenazante o inservible. 

Por ello, se propone el diseño de cuentos, ya sea adaptaciones de clásicos conocidos o 

de elaboración propia, en los que sean protagonistas de un viaje único e innovador para 

cruzar el puente a la cultura digital. Con la tecnología como parte trasversal del relato, 

se pretende introducir en su constructo social y favorecer, así, la transición digital. 

Una experiencia que se verá potenciada con la tecnología denominada Realidad Aumentada. 

Este elemento no sólo permitirá un primer acercamiento entre el usuario y la tecnología actual, 

sino que, además, desarrollará una experiencia más inmersiva. Favorecer la conexión entre 

el lector y los protagonistas o incluso pudiendo interactuar con la propia historia. 

Ayudando con todo ello al desarrollo de las necesidades y demandas surgidas en el actual 

contexto de la «sociedad knowmádica» (Cobo, 2013), en el que la educación formal se 

desarrolla en el marco de la sociedad aumentada y de alfabetizaciones múltiples. 
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