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INTRODUÇÃO - Este momento de pandemia, ocasionado pela Covid-19,  tornou-se 

desafiador, assim procurou-se reinventar práticas educativas  desafiando os estudantes a se 

envolverem e desenvolverem um projeto voltado para soluções práticas e contextualizadas ao 

momento vivenciado. Desta forma,  buscou-se realizar práticas que desenvolvam a 

sustentabilidade com a criação de um Espaço Maker que dispõe de material físico e virtual 

com a finalidade de estimular o protagonismo dos estudantes em ideias inovadoras. Nesse 

contexto, ao entrelaçar os saberes, buscaram soluções para  problemas do cotidiano com 

criatividade, conhecimentos básicos de tecnologia e robótica. Assim, neste novo espaço do 

cotidiano escolar, que se estendeu à residência dos estudantes, onde transitam sujeitos 

carregados de vivências, conhecimentos, uma pluralidade de significados para situações na 

qual se encontram, o professor pode criar um diálogo que os levou a refletir e expressar seus 

pensamentos auxiliando-os  a constituir seu processo cognitivo. Isto também tornou-se um 

desafio para o professor, pois ele precisou reconhecer as suas habilidades e competências 

para aprimorá-las e criar estratégias para alcançar o objetivo proposto.  

 

OBJETIVO - Buscar soluções sustentáveis, para  problemas que foram identificados pelos 

estudantes, envolvendo  criatividade, materiais recicláveis,  cultura maker e  robótica como 

aliados na  construção da cidadania.  

 

METODOLOGIA - O primeiro passo para o desenvolvimento da proposta foi a criação de 

um grupo de whatsapp. A partir disso, os estudantes receberam instruções básicas sobre 

robótica e cultura maker. O grupo pode  refletir sobre o assunto e pensar em possibilidades de 

aplicação dos novos conhecimentos. Após, solicitou-se que reunissem diversos materiais de 

reciclagem que se somariam a um kit de materiais reutilizáveis, providenciado pela equipe de 

professoras. Os estudantes receberam um desafio: discutir com os colegas e  produzir algum 

objeto que poderia auxiliar a solucionar um problema encontrado em seu dia-a-dia. Assim, os 

estudantes tiveram alguns dias para materializar suas ideias e enviar fotos.  

 

RESULTADOS - A partir dos objetos criados  livremente, em casa, os estudantes relataram 

sobre o problema que queriam resolver, o que realmente os motivou a desenvolver tal  

projeto, como se sentiram e quais foram os desafios para concretizá-lo. A atividade 

demonstrou o engajamento, a criatividade e o protagonismo de cada um deles, mesmo neste 

período de incertezas e de trabalho remoto. 

 

 

CONCLUSÕES - Acredita-se que a pesquisa realizada poderá contribuir de forma 

significativa para a prática dos professores, pois demonstra que os estudantes podem aprender 

em situações diversas, sendo o próprio protagonista na construção do seu conhecimento. 


