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APRENDIZAGEM CRIATIVA COM ROBÓTICA EDUCACIONAL 

 

 

Conteúdo Programático: 

 

- Introdução a cultura Maker  

- Aprendizagem Criativa      

- Linguagem Scratch   

- Linguagem Arduino      

- Linguagem Lego     

- Projeto Orientado       

- Apresentação do Projeto  

 

 

Metodologia: 

Metodologia ativa de aprendizagem é um processo amplo e possui como 

principal característica a inserção do aluno/estudante como agente principal 

responsável pela sua aprendizagem, comprometendo-se com seu 

aprendizado. Metodologia ativa é uma ferramenta excelente para facilitar o 

aprendizado de adultos, ou seja, andragogia. Atualmente uma das formas mais 

utilizadas é o ensino híbrido. 

O processo de educar, devido a múltiplos fatores (como a rapidez na produção 

de conhecimento, a provisoriedade das verdades construídas no saber científico 

e, principalmente, da facilidade de acesso à vasta gama de informação) deixou 

de ser baseado na mera transmissão de conhecimentos.  

Nesse contexto as metodologias ativas surgem como proposta para focar o 

processo de ensinar e aprender na busca da participação ativa de todos os 

envolvidos, centrados na realidade em que estão inseridos. As metodologias 
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ativas "têm se destacado refletindo sobre o papel do professor e do aluno no 

processo de ensino e aprendizagem, buscando provocar mudanças nas práticas 

em sala de aula que estão, por muitas vezes, enraizadas no modelo tradicional de 

ensino". Como enfrentamento ao este modelo tradicional imposto e aceito ao 

longo do tempo, tem-se lançado mão das metodologias ativas de ensino e 

aprendizagem, nas quais é dado forte estímulo ao reconhecimento dos problemas 

do mundo atual (tanto nacional quanto regional), tornando os alunos capazes de 

intervir e promover as transformações necessárias. O aluno torna-se protagonista 

no processo de construção de seu conhecimento, sendo responsável pela sua 

trajetória e pelo alcance de seus objetivos, no qual deve ser capaz de auto 

gerenciar e autogovernar seu processo de formação.  

Borges e Alencar apresentam metodologias ativas de ensino-aprendizagem que 

servem como recurso didático base para uma formação crítica e reflexiva, são 

elas o método PBL (Aprendizagem baseada em Problemas) e os Grupos 

Operativos.  

Camargo e Daros (2018) afirmam que as Metodologias Ativas são um conjunto 

de atividades organizadas, com a presença marcante da intencionalidade 

educativa, no qual os estudantes deixam de ser um agente passivo (que apenas 

escuta) e passa a ser um membro ativo no processo de aprendizagem por meio 

de estratégias pedagógicas que estimulam a apropriação e produção 

conhecimento e análise de problemas.   

 

 

 

  DÚVIDAS?  

Ligue (62) 3227-1177 
ppce@pucgoias.edu.br 


