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O projeto de trabalho desenvolvido na turma do 1.º ano do ensino fundamental, nos 

meses de setembro e outubro, com crianças de 6 a 7 anos, teve como objetivo principal 

introduzir a cultura maker como promotora de aprendizagens significativas, colocando em 

prática o princípio do “aprender fazendo”, tão fundamental na contemporaneidade. Para tanto 

foi introduzido o robô “Robisco”. “Robiscos são engenhocas motorizadas que se movem de 

maneira incomum e deixam marcas ao traçarem seus caminhos. São feitos a partir de materiais 

simples e colocados em movimento pela vibração do motor do conjunto, fazendo-os quicar, 

girar, bater e mover-se de maneira interessante”. Como vimos, não é uma criação inédita, pois 

foi baseado em ideias apresentadas no curso on-line “Ensino baseado em projetos e cultura 

maker” ministrado pela empresa Sincroniza Educação. Porém, o professor Gilberto Oliveira, 

participante do curso e professor de informática da escola, inovou na estrutura da montagem 

utilizando componentes diferentes do modelo original, uma vez que priorizou elementos 

descartáveis/sucata. Na turma estava sendo desenvolvida uma prática de pesquisa sobre a 

história do brinquedo, através da sala de aula invertida, em que observávamos a potencialidade 

do ser humano na criação, bem como a evolução desses objetos lúdicos no decorrer dos tempos. 

O Robisco foi a representação da criatividade do ser humano. Sendo assim, foi lançado o 

desafio para cada criança construir um robô a partir de materiais descartáveis e dar uma função 

para ele. Os resultados foram surpreendentes! 

 
Alguns dos robôs construídos no decorrer do projeto 

         
Da esquerda para a direita: Robisco, Tartabô, Escovildo, Nikita, Snow, Roblove, Cafezildo, Aninha e Wall-E. 

 

Muito além da diversidade de materiais utilizados para a confecção dos robôs foi a criatividade 

na escolha das funções pensadas para eles, dentre elas citamos: recolher lixo do mar e devolver 

para quem o jogou, sugar a sujeira do planeta, reciclar o lixo, espalhar amor, sugar os vírus, etc. 

O projeto de trabalho contemplou os objetos de conhecimentos e habilidades previstas na 

BNCC (Base Nacional Comum Curricular) nas cinco áreas do conhecimento, em um trabalho 

interdisciplinar e lúdico. A partir do Robisco iniciamos outra pesquisa sobre a origem dos 

diferentes materiais presentes em objetos do uso cotidiano e que foram utilizados na construção 

dos robôs (origem do plástico, do metal, do vidro e do papel). Também estudamos os modos de 

como descartar esses materiais sem prejudicar o planeta. Evidenciamos que além dos alunos se 

apropriar da cultura maker para a construção de brinquedos, houve o envolvimento das famílias 

no decorrer do projeto, a alfabetização com aprendizagens significativas (verificada com a 

evolução nos níveis da lecto-escrita dos alunos) e o início do letramento científico, 

compreendido como a capacidade de investigar, analisar, criar hipóteses e intervir no meio em 

que vivemos, ou seja, fazer uso social daquilo que aprendemos. 


