
 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

 Biblioteca da EDITORA INTEGRALIZE, (SC) Brasil 

 

 

 

International Integralize Scientific. 8ª ed.  Fevereiro/2022. Florianópolis - SC 
 

Periodicidade Mensal 
Texto predominantemente em português, parcialmente em inglês e espanhol. 

 

ISSN/2675-5203 

1 - Ciências da Administraçao 6 - Ciências Sociais Aplicadas 

2 - Ciências Biológicas 8 – Ciências Jurídicas 

3 - Ciências da Saúde 7 - Linguística, Letras e Arte 

4 - Ciências Exatas e da Terra 9 – Tecnologia 

5 - Ciências Humanas/ Educação 10 – Ciências da Religião /Teologia 

 

 

.     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Internacionais de 
Catalogação na Publicação (CIP) 
Biblioteca da Editora Integralize - SC – Brasil 
 
Revista Científica da EDITORA INTEGRALIZE- Ed.7, n.01,  

Fevereiro/2022. Florianópolis-SC 

 

PERIODICIDADE MENSAL 

Texto predominantemente  em Português,  
parcialmente em inglês e espanhol. 
ISSN/2675-5203 

 

1. Ciências da Administração 

2. Ciências Biológicas 

3. Ciências da Saúde 

4. Ciências Exatas e da Terra 

5. Ciências Humanas / Educação 

6. Ciências Sociais Aplicadas 

7. Ciências Jurídicas 

8. Linguística, Letras e Arte 

9. Tecnologia 

10.  Ciências da Religião / Teologia 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE 

INTERNATIONAL INTEGRALIZE SCIENTIFIC 
ISSN/2675-5203 
É uma publicação mensal, editada pela 
EDITORA NTEGRALIZE | Florianópolis - SC 
 

Florianópolis-SC 
Rodovia SC 401, Bairro Saco Grande, CEP 88032-005. 
Contato: (48) 99175-3510 
https://www.integralize.online 
 

 

Diretor Geral 

Luan Trindade 

Diretor Financeiro 

Bruno Garcia Gonçalves 

Diretora Administrativa 

Vanessa Sales 

Diagramação 

Balbino Júnior 

Conselho Editorial 

Marcos Ferreira 

 

Editora-Chefe 

Vanessa Sales 

Editor  

Dr. Diogo de Souza dos Santos 

Bibliotecária 

Rosangela da Silva Santos Soares 

Revisores  

Francisco Rogério Gomes da Silva 

Rosangela da Silva Santos Soares 

  Permitida a reprodução de pequenas partes dos artigos, desde que citada a fonte. 

 



 

 

 

 

INTERNATIONAL INTEGRALIZE SCIENTIFIC 

ISSN / 2675-5203 

É uma publicação mensal editada pela 
EDITORA INTEGRALIZE. 

Florianópolis – SC 
Rodovia SC 401, 4150, bairro Saco Grande, CEP 88032-005 

Contato (48) 4042 1042 
https://www.integralize.online/acervodigital 

 

 

EDITORA-CHEFE 

Dra. Vanessa Sales 

 
 

 

Os conceitos emitidos nos artigos são de      

responsabilidade exclusiva de seus Autores. 
 

 

 

.     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TECNOLOGIA 
TECHNOLOGY 
 
INTERNATIONAL INTEGRALIZE SCIENTIFIC 
ISSN/2675-520 
 



 Florianópolis, Ed.8, n.01, Fevereiro/2022 - ISSN/2675-5203 
7 

SUMÁRIO – TECNOLOGIA 

 

A ROBÓTICA COMO LÚDICO EM SALA DE AULA: O BRINCAR E O JOGAR NO COTIDIANO INFANTIL. 

Autor: Fábio Souza…………………………………………..……………………………………………………………………………....08 

Orientador: Prof. Dr. Diogo de Souza dos Santos 

ROBOTICS AS PLAY IN THE CLASSROOM: PLAYING AND PLAYING IN CHILDREN'S EVERYDAY LIFE 

LA ROBÓTICA COMO JUEGO EN EL AULA: JUGAR Y JUGAR EN LA VIDA COTIDIANA DE LOS NIÑOS 

 

ROBOMÁTICA: PROGRAMAÇÃO PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA- Autor: Fábio 

Souza………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…... 17  

Orientador: Prof. Dr. Diogo de Souza dos Santos 

ROBOMATICS: PROGRAMMING FOR THE TEACHING OF MATHEMATICS 

ROBOMÁTICA: PROGRAMACIÓN PARA LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Florianópolis, Ed.8, n.01, Fevereiro/2022 - ISSN/2675-5203 
8 

A ROBÓTICA COMO LÚDICO EM SALA DE AULA: O BRINCAR E O JOGAR NO 

COTIDIANO INFANTIL 

ROBOTICS AS PLAY IN THE CLASSROOM: PLAYING AND PLAYING IN 

CHILDREN'S EVERYDAY LIFE 

LA ROBÓTICA COMO JUEGO EN EL AULA: JUGAR Y JUGAR EN LA VIDA 

COTIDIANA DE LOS NIÑOS 

 

Fábio Souza 

fabiovascao65@gmail.com 

 

SOUZA, Fábio. A robótica como lúdico em sala de aula: O brincar e o jogar no cotidiano infantil. Revista 

International Integralize Scientific, Ed.08, n.1, p. 08-15, fevereiro/2022. ISSN/2675-5203. 

 

Prof. Dr. Diogo de Souza dos Santos 

SOUZA, Fábio. SANTOS, Diogo de Souza dos. A robótica como lúdico em sala de aula: O brincar e o jogar 

no cotidiano infantil. Revista International Integralize Scientific, Ed.08, n.1, p. 08-15, fevereiro/2022. 

ISSN/2675-5203. 

Este Artigo foi orientado pelo Prof. Dr. Diogo de Souza dos Santos, pesquisador Prime do Centro Internacional 

de Pesquisas Integralize, que muito tem contribuído para excelência em pesquisas científicas. 

RESUMO 

Partindo de leituras e discussões sobre a importância das atividades lúdicas na educação infantil, esta pesquisa 

procurou identificar o lúdico dentro da sala de aula. Buscou-se, levantar fonte bibliográfica em artigos e 

publicações referente às práticas da robótica como lúdico em sala de aula: brincar e o jogar no cotidiano infantil e 

coletou dados para fundamentar a pesquisa. O presente trabalho tem como objetivo utilizar os jogos para facilitar 

tarefas no processo do desenvolvimento da criança no ensino da Educação Infantil, o domínio da escrita e a 

capacidade de interpretação com a ludicidade da ferramenta para a aprendizagem, esse são os pontos importantes 

para construir com o conhecimento utilizando, jogos, brincadeiras e brinquedos. Dessa forma, desenvolve a 

interação entre os alunos, levando discussão dos pares para o desenvolvimento cognitivo dos alunos. Diante do 

que foi exposto, é possível afirmar também que os jogos precisam ter maior atenção por parte dos educadores na 

sua prática educativa. Essas atividades criativas figuram como interesses modo de desenvolver o raciocínio lógico 

e a capacidade de resolução de problemas complexos, habilidades muito importantes na vida adulta. Além da 

tecnologia oferecer tudo isso de forma agradável. 

Palavras-chave: Atividades. Lúdicas. Jogos. Brincadeira.  

 

ABSTRACT 

Starting from readings and discussions about the importance of playful activities in early childhood education, this 

research sought to identify playful activities within the classroom. It was sought to raise a bibliographic source in 

articles and publications regarding robotics practices as playful in the classroom: playing and playing in children's 

daily lives and collected data to support the research. The present work aims to use games to facilitate tasks in the 

process of child development in Early Childhood Education, the mastery of writing and the ability to interpret with 

the playfulness of the tool for learning, these are the important points to build with knowledge using games, games 

and toys. In this way, it develops interaction among students, leading to peer discussion for the cognitive 

development of students. In view of what has been exposed, it is also possible to affirm that games need to receive 

greater attention from educators in their educational practice. These creative activities are a way of developing 

logical thinking and the ability to solve complex problems, which are very important skills in adult life. In addition 

to technology offering all this in a pleasant way. 

Keywords: Playful. Activities. Games. Joke. 

 

ABSTRACTO 

A partir de lecturas y discusiones sobre la importancia de las actividades lúdicas en la educación infantil, esta 

investigación buscó identificar actividades lúdicas dentro del aula. Se buscó levantar una fuente bibliográfica en 

artículos y publicaciones referentes a las prácticas de robótica como lúdica en el aula: jugar y jugar en el cotidiano 

de los niños y recolectar datos para sustentar la investigación. El presente trabajo tiene como finalidad utilizar los 

juegos para facilitar tareas en el proceso de desarrollo infantil en Educación Infantil, el dominio de la escritura y 

la capacidad de interpretar con la lúdica de la herramienta para el aprendizaje, estos son los puntos importantes a 

https://www.happycodeschool.com/blog/desafios-seculo-21/
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construir con conocimientos mediante juegos. , juegos y juguetes. De esta manera, se desarrolla la interacción 

entre los estudiantes, lo que lleva a la discusión entre pares para el desarrollo cognitivo de los estudiantes. A la 

vista de lo expuesto, también es posible afirmar que los juegos necesitan recibir una mayor atención por parte de 

los educadores en su práctica educativa. Estas actividades creativas son una forma de desarrollar el pensamiento 

lógico y la capacidad de resolver problemas complejos, habilidades muy importantes en la vida adulta. Además de 

tecnología ofreciendo todo esto de forma amena. 

Palabras clave: Actividades. Lúdicas. Juegos. Broma. 

 

INTRODUÇÃO                                                   

O presente trabalho tem por objetivo, utilizar os jogos para facilitar tarefas para o 

processo do desenvolvimento da criança para Educação Infantil, o domínio da escrita e a 

capacidade de interpretação com a ludicidade como ferramenta para a aprendizagem, esses são 

os pontos importantes para construir com o desenvolvimento educacional dos alunos, 

programação, jogos, brincadeiras e brinquedos. 

Neste trabalho justifica-se que nosso objeto de estudo é o lúdico (jogos, brincadeiras e 

brinquedos). Portanto, abordamos a importância da aprendizagem do indivíduo em sua natureza 

de aprender de forma lúdica, fatores esse que o presente estudo aponta características de fatores 

que influenciam vários problemas para o ensino aprendizagem. Portanto, o mecanismo de 

aprendizagem é jogos, brincadeiras e brinquedos que facilite os conhecimentos dos alunos. Essa 

ferramenta vai possibilitar a aprendizagem e esclarecer a maneira pela qual o ser humano se 

desenvolve, como organizar a sua conduta e se ajustar ao meio físico e social.   

Ao analisar os métodos científicos de produção de eventos estabelecendo-se, requerendo 

a observação e a experimentação, como também medidas e a classificação da experiência do 

dia-dia do aluno em que se encontram os seguintes objetivos específicos: a) Proporcionar o 

pensamento crítico de forma prazerosa; b) Desenvolver o raciocínio lógico no caráter evolutivo; 

c) Analisar em que medida, jogos, brincadeiras e brinquedos podem-se obter mudança na escola 

e sociedade. 

No sistema de imagem, brinquedos, jogos, os quais foram criados pela sociedade ao 

longo da sua história, hoje se torna uma grande ferramenta para o ensino da Educação Infantil 

esse sistema muda o que muito já se pratica na “natureza humana”, porque a criança possa 

descobrir o caráter simbólico da escrita, através do brincar, já oferece situação em que o objeto 

de estudo torna seu pensamento, assim os alunos formalizam novas ideias com conhecimento 

diferente. 

Assim, o presente trabalho estrutura-se em diferentes momentos seguintes em um breve 

histórico sobre as origens dos brinquedos e jogos, buscando compreender percepções de um 

mecanismo para viabilizar o desenvolvimento da criança. Abordando jogo e brincadeira em 

revisão bibliográfica, segundo as perspectivas pedagógicas e psicológicas, trazendo uma 

discussão sobre quais atividades lúdicas podem ser aplicadas dentro de uma determinada 

metodologia de ensino, adotando as inteligências múltiplas, para operacionalização da 

aprendizagem.  

 

METODOLOGIA 

A presente pesquisa é uma revisão bibliográfica e descritiva. Portanto, é uma pesquisa 

que pretende compreender o desenvolvimento da criança utilizando uma linguagem construída, 

a partir de uma vivência, em seu ambiente onde vive diretamente e seus costumes. 

Buscou-se, através da ideia principal, o trabalho de pesquisas, artigos e publicações, 
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referente às práticas sobre a importância do lúdico em sala de aula: o brincar e o jogar no 

cotidiano infantil. Como meio de pesquisa será utilizado a internet, artigos científicos, Google 

acadêmico, revista eletrônica e Scielo que abordem sobre o tema a se obter um embasamento 

teórico consistente que mostre a importância dessas práticas nos jogos para educação infantil. 

Todo material bibliográfico vai ser analisado, e todas as informações serão coletadas e 

comparadas. 

Feito o levantamento das informações e a apresentação dos resultados obtidos na 

pesquisa bibliográfica acerca da realidade atual no que se diz respeito às práticas pedagógicas. 

As orientações relacionadas às efetivas Boas Práticas sobre o ensino-aprendizagem da 

educação básica, gráficos e resultados coletados por outros autores. 

O estudo foi dividido em quatro seções, que discutem os impactos ocasionados para 

desenvolver competências relativas à execução de jogos e brincadeiras na sala de aula, de forma 

afetiva dentro das normas da legislação educacional.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A presente pesquisa desenvolve a interação entre alunos, a discussão dos pares vai 

desenvolver o potencial dos alunos. É por meio de trocas de ponto de vista de pessoas que a 

criança descreve-se, e começa a pensar por outra perspectiva, e gradualmente inicia a 

coordenação para criar suas próprias opiniões. O jogo de faz de conta, jogos individuais, 

brincadeiras, são tantas variedades de sentido que a palavra jogo assume na escola, para muitos 

caracteriza é tarefa fácil. Por isso, ao longo de todo o trabalho, estudando e refletindo a respeito 

da palavra “robótica/jogo” faz na aprendizagem de cada aluno. 

 

[...] a brincadeira oferece às crianças uma ampla estrutura básica para 

mudanças das necessidades e tomada de consciência, pois, brincando a criança 

aprende a decidir, ter opiniões próprias, descobre seu papel e seus limites, 

expressa suas necessidades de explorar o mundo, a partir do domínio das 

habilidades de comunicação, nas mais variadas formas, facilitando a 

autoexpressão. Niles e Socha (2014, p.82). 

 

Para NILES; SOCHA (2014) os estudante são estimulados, a partir de situações reais 

do cotidiano, a desenvolver a capacidade de reflexão e reconhecimento da existência do outro, 

de dominar a si próprio pelo autocontrole, de assumir as consequências da sua ação, 

respondendo por aquilo que se escolhe e aprende a deliberar entre alternativa do fortalecimento 

do ensino e aprendizagem de forma lúdica. 

Segundo o pensamento de (Pessoa) a uma grande diferencial do ensino lúdico, dos jogos 

e brincadeiras sempre foi a aprendizagem, direcionado para o desenvolvimento do pensamento 

crítico do aluno, recorrendo à sua imaginação e transformando em conhecimento concreto, 

detalhar o jogo em objeto significativo para a vida do aluno, diferenciando do material 

pedagógico do caráter lúdico. 

 

[...] pedagogia deve considerar a criança uma atividade criadora, e despertar, 

mediante estímulos, suas faculdades próprias para a criação produtiva, sendo 
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a educação infantil indispensável para uma completa formação da criança. 

(PESSOA, 2012, p. 15). 

 

Segundo Piaget (1974) a aprendizagem é concebida como modo pelo qual se adquire 

conhecimento e como passa a fazer parte da vida dos alunos. A autoestima, autoconfiança 

possibilita o aprimoramento de competência para relações interpessoais e exercícios de 

cidadania entre os jogos, brincadeiras que estão inseridos diretamente em suas vivências. Esses 

exemplos são perceptíveis, e se faz presente no seu meio, em seu tempo, em suas histórias, 

quanto indivíduo e membro de suas gerações.  

Portanto, é preciso planejar de forma organizada, para dar qualidade na aprendizagem 

do aluno. Além de oportunizar a interação entre os mesmos, com suas criticidade e confiança 

entre si. Afinal as experiências trabalhadas pelo aluno vivência e conhecimento fazem a 

diferença na vida de cada aluno. 

Na aprendizagem lúdica é momento de olhar para frente, analisar e canalizar ideias onde 

brincadeiras passam a editar presente e projetar futuro, reconstruindo pelas interferências das 

fantasias do brincar. Por essa razão, acredita-se no aprendizado refazendo avaliação de cada 

aula, para conseguir observar as mudanças cognitivas de cada processo de ensino 

aprendizagem. 

Segundo Bertoldo e Ruschel (2008 apud WEINDLER, 2013, p. 21, grifo da autora). 

 

[...]. Embora hoje exista uma diferença clara do que vem a ser jogo e 

brinquedo e brinquedo e brincadeira, apesar de que jogo e brincadeira podem 

ser sinônimos de divertimento.  

 

(NILES; SOCHA, 2014, p.83-84). 

 

[...] o espaço-temporal que lhe é recomendável, que começa a fazer sentido 

para sua memória pessoal. Elaborados que proporcionarão experiências, 

possibilitando a conquista e formação da sua identidade.   

 

Seguindo o mesmo raciocínio de (SOCHA) sobre o lúdico no desenvolvimento da 

criança vai muito além de tornar as aulas mais dinâmicas, divertidas e participativas. Na nova 

educação atualizada, as crianças têm acesso a muitos recursos tecnológicos, o que torna a rotina 

de estudos. Essa abordagem inovadora exige uma formalização para o desenvolvimento do 

ensino aprendizagem do aluno a pluralidade do ensino tecnológico na vida social e cultural da 

comunidade que dele utiliza. 

Portanto, a ludicidade passa a ser compreendida e defendida como produção cultural do 

conhecimento propriamente dito pela imaginação da criança, produzindo entre o mundo real e 

o imaginário. Toda essa dinâmica de trabalho é preciso ser lapidado pelo professor para 

valorização da sua ideia, as editoras tem lançado livros, mas será que a criança gosta? A 

mediação entre a criança e o livro também é feito pelo adulto. Nesse entendimento é preciso 

que a criança tenha acesso a uma gama de obras, com questões e não um saber pronto. 

Buscou-se entender a importância da ludicidade para educação infantil, nesse panorama 

pode-se reconhecer que a Robótica é uma ferramenta lúdica riquíssima que nomeia e justifica 

resposta para resolução de problemas. A partir do momento que passo a refletir sobre prática, 

passando a modificar algo desnecessário, ou então, que estão incorretas, dessa forma torna-se 

https://blog.lumaescola.com.br/6-dicas-para-voce-conseguir-ter-um-estudo-mais-produtivo/
https://blog.lumaescola.com.br/6-dicas-para-voce-conseguir-ter-um-estudo-mais-produtivo/
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mais crítica e consequentemente possa refletir sobre certas atitudes, tornando um educador mais 

consciente do seu verdadeiro papel. Em destaque na utilização da robótica educacional no 

desenvolvimento do indivíduo estão; o raciocínio lógico, relações sociais, investigação 

pesquisa, solução de problemas através do erro e da criatividade, interação com o jogo, e 

valorização do trabalho em equipe, interdisciplinaridade, estudo, observação e construção. 

Segundo Dias (2006) a brincadeira é uma forte manifestação para a criança atuar com 

personagens da sua história, respeitam limites e se interagem no grupo, assim as brincadeiras 

são uma aprendizagem social. Reafirmando a formação do indivíduo e o desenvolvimento da 

criança na formação social e formativa. 

O lúdico é caracterizado como um conjunto de elementos especificamente humanos que 

cria espaço entre o real e o imaginário, pode-se produzir a sua criatividade e transformar de 

acordo com a cultura, sua história e as condições existentes em que cada indivíduo se insere. 

(DIAS, 2006, p. 23)  

Para Dias, o que descreveu a respeito do lúdico é introduzir essa discussão do complexo 

problema que é a metodologia usada para alfabetizar. Entretanto, é interessante o uso de 

ferramentas lúdicas porque melhora as condições do saber propriamente dito, nesse momento 

de socialização une a ação recíproca entre o conhecimento real e as brincadeiras lúdicas. Nesse 

sentido, a educação ganha uma clara definição na trajetória do saber ainda mais ampla.   

O presente estudo permite observar a problemática da escola pensando sempre na 

realidade do aluno como proposta desafiadora. O desafio é totalmente “on-line” e o próprio 

aluno cria seus desafios de forma livre ou o professor pode indicar o desafio. É momento de 

reescrever o manifesto do aprendizado, essa informação posta dos resultados tabulados prova 

que a educação de forma lúdica é importante para a aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Imagem do Ambiente Jogo e programação. 
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Fonte: Do autor. 

 

Ao analisar (Figura 1) pode-se observar o dinamismo que a robótica e jogos podem ser 

enriquecedores para a vida dos estudantes. 

Segundo Pessoa (2012) [...] comparando com resultado hoje ainda tem um número muito 

pequeno que utiliza aula lúdica, 10% do corpo docente da escola pesquisado por Pessoa, 

respondeu que não utiliza aula interativa. A prática de pedagogia presencial faz parte de um 

resgate cultural de um movimento incessante de aproximação do aluno e seu mundo, 

estabelecendo uma relação calorosa, empática e significativa que lhe permita conhecer e 

identificar as manifestações entre os próprios alunos, assim desenvolvendo suas habilidades. 

Ao analisar (gráfico 1) Segundo Pessoa (2012) que 90% acreditam que ensinar de forma 

lúdica é essencial para aprendizagem da criança e somente 10% acreditam que serve somente 

para brincadeira e distração, dessa forma é interessante que o ensino/aprendizagem torne mais 

natural, visto que a dinâmica dos jogos é importante para o desenvolvimento do nosso alunado. 

Logo, as crianças poderão discutir sua capacidade de resolver problemas e discutir novas ideias 

e pensamentos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Resposta dos professores. 
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Fonte: Retirado de Pessoa (2012, p. 41). 

 

Para Pessoa (2012), buscou-se, compreender suas relações interpessoais foi ainda 

preciso para os professores que não utilizam, mas criticam o método de ensino sendo (20%) 

acreditam ainda há divisão do lúdico, (30%) é pouco relevante para o ensino aprendizagem e 

(25%) acreditam ser é uma relação interpessoal. Quando se trata da relevância do profissional 

de magistério para Pessoa (2012), visto que todas as informações levantadas, segundo os dados 

são evidentes que os professores podem melhorar e muito suas práticas pedagógicas e pensar 

com um olhar ainda mais aguçado sobre inserção do ensino lúdico em seu fazer educacional. 

Seguindo com o pensamento de Pessoa (2012) no ponto de vista da brincadeira lúdica, 

o professor precisa fazer ainda mais o uso dessa ferramenta.  Nesse sentido que os professores 

possam, utilizar, mas mais essa ferramenta e não se limitar somente nos livros, o lúdico deve 

ser polissêmico, possibilita diferentes olhares e interpretações. Diante da enorme discussão, 

reflita com os alunos, os deixe, falarem, se colocarem e permita se sentirem sujeitos de si 

mesmos. 

 

Gráfico 2 – A importância do Lúdico. 

 

 
 

Fonte: Retirada de Pessoa (2012, p. 39). 

Apresentando resultado importante sobre a presente pesquisa aponta para os trabalhos 

na educação infantil sobre o “brincar”, no gráfico supracitado, observar que 20% dos 

professores acreditam que a atividade lúdica serve só para brincar e não agrega conhecimento. 
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Mas, segundo a pesquisa de Pessoa (2012), 33% realmente acreditam que o lúdico é sim uma 

ferramenta eficiente para o ensino aprendizagem. 

É importante essa fonte de dados para comprovação científica na educação brasileira, 

considerando que o brincar, unir suas histórias e pensamento lógicos de origem arcaica e o 

pensamento racionalista daqueles que eram os novos tempos e transformar isso em aprendizado 

o aluno deve se sentir importante, porque o aluno é o “centro do modelo escolar”. Professor, 

sugerimos que recorram às ferramentas digitais, materiais alternativos, contos, histórias e 

brincadeiras da vivência dos alunos. Por fim, são artefatos que fortalecem e muito o ensino 

aprendizagem dos estudantes do Ensino Infantil. 

Faz entender a importância do brincar, desenvolve a interação, cooperação, respeito 

mútuo e crítica. A ideia dos outros é de suma importância para desenvolver o pensar 

criticamente sobre suas próprias ideias em relação ao ambiente onde se vive. Através de trocas 

de conhecimentos, jogos e brincadeiras que muitas vezes foram negligenciados por serem vistos 

como uma atividade de descanso, hoje, por natureza vem transformando a educação de forma 

criativa, didática e prazerosa. 

Para Kishimoto (1994) o jogo tem uma importância fundamental para continuidade na 

escola. A responsabilidade, socialização é estendida para ampla visão, levando os alunos 

aprender os direitos e deveres individuais e coletivos, conhecendo pessoas quais não familiares 

e construindo regras, princípios e valores que formam a cultura do ambiente escolar. Os jogos 

praticados como xadrez, construção de barquinhos, dominó etc..., forma a plenitude humana e 

asseguram condições as oportunidades para esses alunos desenvolverem suas potencialidades. 

Como aborda em sua pesquisa, Niles e Socha (2014) a brincadeira vem da infância e 

sua juventude com características e capacidades próprias nos diferentes âmbitos, moral e físico. 

Por essa razão é tão importante trabalhar os jogos e brincadeiras quando período letivo na 

escola. Dessa forma, o aluno desenvolve as capacidades de caminhar, de falar, de compreender 

a realidade de forma cada vez mais abstrata. É exatamente esse equipamento que causa o maior 

desenvolvimento de mudança na vida estudantil e pessoal do aluno. 

Diante do exposto, é possível afirmar também que os jogos merecem maior atenção por 

parte dos educadores na sua prática educativa.  Com a falta de recursos didáticos é possível 

utilizar brincadeiras no dia-dia para estimular o ensino aprendizagem na sua sala de aula, essa 

é uma nova forma de melhorar o ensino, de maneira que este seja prazeroso, interativo e 

dinâmico como exposto pelos diversos autores apresentados neste trabalho.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme apresentado, a revisão bibliográfica e descritiva objetivou desenvolver e 

utilizar os jogos para facilitar tarefas importantes no processo de desenvolvimento da criança 

para Educação Infantil.  A ferramenta utilizada constatou que estimula aprendizagem, melhora 

o domínio da escrita e a capacidade de interpretação. 

A partir dos resultados e das discussões realizadas ao longo deste trabalho, observou-se 

que, de fato, as diferentes estratégias utilizadas com o público-alvo potencializaram o 

fortalecimento da Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, no que lhe concerne, 

vem trazendo uma enorme contribuição e resultado importante sobre o que a presente pesquisa 

aponta sobre o trabalho lúdico. 
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Contudo, diante do que foi exposto, é possível afirmar também que os jogos são 

construídos por algoritmos e consequentemente é construção de robótica. Portanto, precisa ser 

visto com melhor olhar pelos educadores na sua prática educativa. Desta forma, a falta de 

recursos didáticos não seja motivo para não se fazer uso dessa ferramenta, antemão que é 

ferramenta gratuita. A grande proposta é formar cidadão criativo e ativo para melhorar suas 

práticas pedagógicas. 

 

REFERÊNCIAS 

DIAS, S. T. A importância do lúdico. 2006. 28f. Memorial (Licenciatura em Pedagogia) – Programa Especial de 

Formação de Professores em Exercícios, Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Americana, 

2006. 

SILVA, D. A. de À. Educação e ludicidade: um diálogo com a Pedagogia Waldorf. Educar em revista, Rebouças, 

n. 56, p. 101-113, 2015. 

FARIA, A. C. E. et al. Método Montessoriano: a importância do ambiente e do lúdico na educação infantil. Revista 

Eletrônica da Faculdade Metodista Granbery, Juiz de Fora, n. 12, p. 1-21, jan./jun. 2012. Disponível em: 

http://re.granbery.edu.br/artigos/NDY2.pdf. Acesso em: 23 jan. 2021. 

KISHIMOTO, T. M. O jogo e a educação infantil. Perspectiva, Florianópolis, v. 12, n. 22, p. 105-128, 1994.  

Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/10745/10260. Acesso em: 23 jan. 

2021. 

NILES, R. P.; SOCHA, K. A importância das atividades lúdicas na educação infantil. Ágora: Revista de 

Divulgação científica, Mafra, SC, v. 19, n. 1, 2014. DOI:  https://doi.org/10.24302/agora.v19i1.350.   

Disponível em:http://www.periodicos.unc.br/index.php/agora/article/view/350. Acesso em: 23 jan. 2021. 

PESSOA, M. A. O lúdico enquanto ferramenta no processo ensino-aprendizagem. 2012. 51 f. Monografia 

(Especialização em em Educação Física Escolar) – Instituto de Educação Física e Esportes, Universidade Federal 

doCeará,Fortaleza,2012.Disponívelem:https://pt-static.z-

dn.net/files/d29/90c275473bda99568a457a9bce3d384a.pdf. Acesso em: 24 jan. 2021. 

WEINDLER, M. R. S. Jogos e brincadeiras como recursos facilitadores do processo de ensino e aprendizagem em 

Ciências Naturais na perspectiva de professores e alunos em escolas públicas do Município de Cruz das Almas-

BA. 2013. 64 f. Monografia (Licenciatura em Biologia) - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das 

Almas, 2013. Disponível em:  

http://www.repositoriodigital.ufrb.edu.br/bitstream/123456789/812/1/TCC%20MARCIA%20WEINDLER.pdf. 

Acesso em: 23 jan. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://doi.org/10.24302/agora.v19i1.350


 Florianópolis, Ed.8, n.01, Fevereiro/2022 - ISSN/2675-5203 
17 

ROBOMÁTICA: PROGRAMAÇÃO PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA 

ROBOMATICS: PROGRAMMING FOR THE TEACHING OF MATHEMATICS 

ROBOMÁTICA: PROGRAMACIÓN PARA LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS 

 

Fábio Souza 

fabiovascao65@gmail.com 

 

SOUZA, Fábio. Robomática: Programação para o ensino da matemática.. Revista International Integralize 

Scientific, Ed.08, n.1, p. 15-26, fevereiro/2022. ISSN/2675-5203. 

 

Prof. Dr. Diogo de Souza dos Santos 

SOUZA, Fábio. SANTOS, Diogo de Souza dos. Robomática: Programação para o ensino da matemática.. 

Revista International Integralize Scientific, Ed.08, n.1, p. 15-26, fevereiro/2022. ISSN/2675-5203. 

Este Artigo foi orientado pelo Prof. Dr. Diogo de Souza dos Santos, pesquisador Prime do Centro Internacional 

de Pesquisas Integralize, que muito tem contribuído para excelência em pesquisas científicas. 

RESUMO 

O presente estudo busca a utilização das práticas do ensino de programação em linguagem C++ para nortear as 

relações pedagógicas na matemática da escola básica e profissional, em especial num curso técnico de nível médio. 

O foco desta pesquisa é a educação profissional integrada ao Ensino Médio do Instituto Estadual de Educação, 

Ciência e Tecnologia – IEMA. Essa pesquisa de campo tem como foco apresentar uma série de conceitos de 

algoritmo controlado por uma placa de Arduíno. Essa é uma ferramenta que apoiará o ensino na matemática, por 

ter uma eficiência específica para gerar aprendizagem, baseada em problemas concretos. Foi feita uma série de 

programação, pelo software do Arduino, onde os professores irão utilizar monitor serial do computador para 

visualizar os resultados automáticos. As aplicações reafirmam a importância do Arduíno como uma alternativa 

excelente para a resolução de problemas do dia a dia, e também, para cativar e atrair a atenção do aluno em sala 

de aula, a fim de promover maior aprendizagem através de atividades práticas. 

Palavras Chaves: Arduíno. Ensino. Educação. Básica. Profissional.  

 

ABSTRACT 

The present study seeks to use the practices of teaching programming in C++ language to guide the pedagogical 

relationships in mathematics in elementary and professional schools, especially in a high school technical course. 

The focus of this research is professional education integrated into high school at the State Institute of Education, 

Science and Technology – IEMA. This field research is focused on presenting a series of concepts of algorithms 

controlled by an Arduino board. This is a tool that will support teaching in mathematics, as it is particularly 

efficient in generating learning based on concrete problems. A series of programming was done, using the Arduino 

software, where the teachers will use the computer's serial monitor to visualize the automatic results. The 

applications reaffirms the importance of the arduino as an excellent alternative for solving everyday problems, and 

also to captivate and attract the student's attention in the classroom, in order to promote greater learning through 

practical activities. 

Keywords: Arduino. Teaching. Basic. Education. Professional. 

 

ABSTRACTO 

El presente estudio busca utilizar las prácticas de enseñanza de la programación en lenguaje C++ para orientar las 

relaciones pedagógicas en matemáticas en escuelas básicas y profesionales, especialmente en un curso técnico de 

nivel medio superior. El foco de esta investigación es la formación profesional Integrada a la Enseñanza Media 

del Instituto Estatal de Educación, Ciencia y Tecnología – IEMA. Esta investigación de campo se enfoca en 

presentar una serie de conceptos de algoritmos controlados por una placa Arduino. Esta es una herramienta que 

apoyará la enseñanza de las matemáticas, ya que tiene una eficiencia específica para generar aprendizajes, a partir 

de problemas concretos. Se realizó una serie de programaciones, mediante el software Arduino, donde los docentes 

utilizarán el monitor serial de la computadora para visualizar los resultados automáticos. Las aplicaciones 

reafirman la importancia de Arduino como una excelente alternativa para la resolución de problemas cotidianos, 
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así como para cautivar y llamar la atención del alumno en el aula, con el fin de promover un mayor aprendizaje a 

través de actividades prácticas. 

Palabras clave: Arduino. Enseñando. Educación. Básico. Profissional. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente estudo busca a utilização das práticas do ensino de programação linguagem 

C + + para o norteador das relações pedagógicas na matemática da escola básica e profissional, 

em especial num curso técnico de nível médio. O foco desta pesquisa é a educação profissional 

integrada ao Ensino Médio do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia – IEMA. 

De acordo com essa modalidade de organização curricular, os componentes do Ensino Básico 

estão distribuídos conjuntamente com os componentes do Ensino Técnico, visando garantir a 

formação básica aliada ao preparo profissional. 

Os cursos em questão contam com regime de internato para cerca de 100% dos alunos 

regularmente matriculados, tendo uma boa infraestrutura, que oferece laboratórios, refeições 

gratuitas, atendimento pedagógico e psicológico e, ainda, salas de aula climatizadas, com 

projetor multimídia, além do diferencial das UP’s - que permitem ao aluno experiências práticas 

sobre as demandas que advirão possivelmente na sua vida profissional com seu projeto de vida. 

O objetivo deste trabalho é disponibilizar uma série de simulação de código aberto na 

linguagem de programação do IDE do Arduíno para facilitar o ensino da matemática. 

Portanto, esse simulador possibilitará uma série de equações criadas por algoritmos 

como: matriz, vetor, variáveis e função. Onde o professor de matemática vai utilizar como 

experimento em sua sala de aula? Facilitando o entendimento dos conteúdos supracitados, é 

extremamente importante para operacionalização de novas propostas e visões dos percursos 

educacionais que devem ser trilhados pela instituição no sentido de oportunizar a formação com 

diferença de ideias.  

Segundo, (MACHADO, 2017, p. 14), contudo, pode-se identificar a robótica 

educacional como um método de aprendizagem que ultrapassa os limites da sala de aula, 

resolvendo assim problemas curriculares de aprendizagem contextualizada e duradoura. 

Baseia-se num trabalho orientado para a mudança pedagógica, na implementação de 

práticas interdisciplinares e na criação de ambientes de aprendizagem diversificados e 

motivadores.  

 

METODOLOGIA 

O presente estudo do tema “ROBOMÁTICA: programação para o ensino da 

matemática” surgiu de uma abordagem metodológica consistindo na proposta de pesquisa de 

campo para solução que utiliza programação para solucionar problemas no ensino 

aprendizagem na matemática. No que tange à problemática do ensino da programação, alguns 

estudos refletem sobre os problemas inerentes ao ensino-aprendizagem. (Gomes, 2017, p. 18). 

A abordagem seguinte consistiu no ensino da robótica, usando programação para 

facilitar a matemática no ensino básico. Utilizando atividade prática em sala de aula, trabalho 

em grupo. 

O projeto Arduíno prevê uma plataforma de hardware e de software de código aberto, 

de fácil utilização e acessível a qualquer pessoa podendo ser constituído por: 

∙ Software; 
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∙ Qualquer Placa Arduíno; 

∙ Computador. 

Portanto, essa ferramenta apoiará o ensino na matemática, por ter uma eficiência, 

nomeadamente numa aprendizagem baseada em problemas concretos. Foi feita uma série de 

programação, pelo software do Arduino onde os professores irão utilizar como ferramenta o 

Monitor Serial do computador como resultados automáticos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com a utilização do Arduino os alunos podem desenvolver competências interpessoais 

exercendo capacidade de liderança, desenvolvendo atividades colaborativas em grupo e 

estimulando uns aos outros na busca de novos conhecimentos e desafios com a plataforma. 

(OLIVEIRA; CARRASQUEIRA, 2019, p. 9 apud OLIVEIRA, 2015).  

Os resultados da presente pesquisa evidenciam que programação é uma ferramenta 

poderosa, que permite ao aluno assumir um papel ativo na construção dos seus próprios 

conhecimentos, reconhecendo a importância da reflexão sobre tomadas e decisões, aprendendo 

com os erros, tentando evitar repeti-los. Verificou-se que a resolução de problemas que 

envolveram ações comandadas pelos alunos, despertou a atenção e a curiosidade dos grupos. 

Acrescenta ainda que durante a resolução dos desafios propostos, os estudantes demonstram 

maior interesse e envolvimento no estudo da programação. Observou-se, que dependendo da 

forma como as atividades envolvidas didaticamente o professor pode conceituar como desafios 

que incorporam o lúdico à aprendizagem de conteúdos escolares. Neste contexto espera-se que 

a utilização da Robótica Pedagógica venha apoiar o processo de aprendizagem, na forma 

recreativa e menos complexo, visto que,  a pesquisa aponta que os estudantes manifestam suas 

preferências por aulas dinâmicas e práticas. 

 

Software do Arduino 

Segundo (LORENÇATTO, 2018) Sob a filosofia "Open Hardware", a placa eletrônica 

arduino possui toda documentação no site do projeto para aqueles que desejarem montar sua 

própria placa. Isto proporcionou que, além dos modelos oficiais lançados pela equipe do 

projeto, diversos outros modelos de hardware surgissem em vários lugares do globo. 

Dentre todos esses modelos, o Android Uno é o mais comum entre os usuários devido 

ao custo/benefício, pois possuem grandes funcionalidades e recursos, compatibilidade com 

diversas shields, ampla comunidade on-line e preço mais acessível em relação aos outros 

modelos mais avançados. (OLIVEIRA; CARRASQUEIRA, 2019). 

Análise da placa arduíno Uno (figura 1), tem um bom número de portas, grande 

compatibilidade com shields, microcontrolador ATMEGA328,14 portas digitais, 6 analógicas 

e alimentação por conexão USB ou fonte externa.  

 



 Florianópolis, Ed.8, n.01, Fevereiro/2022 - ISSN/2675-5203 
20 

 

 

 Fonte: Do autor.               

                                        

Na figura 1, encontra-se a placa Arduíno UNO utilizado para teste dos experimentos e 

o cabo. Na figura 2, está o PC e a placa conectados realizando a comunicação para descarregar 

o código e processando os comandos da programação. Alves et al. (2012) defendem que a 

robótica pedagógica é uma forma de promoção interdisciplinar, pois através de sua aplicação o 

aluno pensa, manuseia, constrói e executa seu projeto, em seguida observa o que dá errado, 

executa, ou seja, o aluno acaba analisando e esmiuçando a teoria através da prática. 

 

Aplicação da Robótica na Matemática e código da ideia do Arduíno 

Na Figura 3, são fornecidos os nomes dos experimentos ou em outros lugares que 

apresentam conteúdo relacionado. Nesta imagem verificará os números inteiros em forma 

decimal. O conjunto dos números inteiros é infinito podendo ser observado na programação da 

figura citada o módulo decimal fornece suporte aritmético rápida de ponto flutuante decimal 

corretamente arredondado. Foi possível observar várias vantagens sobre o tipo de dados float: 

portanto, entende-se, que o presente experimento mostrar aos alunos como surgem os números 

decimais de forma prática. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Números Inteiros com Retorno Decimal. 

Figura 1: Cabo e placa. Figura 2: Modo de Uso entre a placa e o PC. 

 

https://docs.python.org/pt-br/3/library/decimal.html#module-decimal
https://docs.python.org/pt-br/3/library/functions.html#float
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float num; 

void setup() { 

Serial.begin (9600);   

} 

void loop () { 

 if (Serial.available ( )) { 

num = Serial.parseFloat  ( );  // enviar 

dados 

Serial.println (num); //receber dados 

}} 

 

 

Figura 4. Números Inteiros com Retorno Separado.  

int num;  

void setup() { 

 Serial.begin (9600);} 

void loop() { 

if(Serial.available()){ 

 num = Serial.parseInt(); // enviar 

dados.  Serial.println(num); // retorno  

}}  

 

 

Na figura 4, buscou-se analisar os números inteiro separado e apresentar o conjunto dos 

números inteiro separado, pois o oposto ou simétrico de um número está na mesma distância 

do zero na reta numerada. O módulo de um número representa a distância, sempre positiva, 

desse número até o zero na reta. Portanto, essa programação apresenta sempre entre o número 

(0) do comando e o número desejado. Como podem observar na figura do Monitor Serial 

simetricamente. 

                                                               

 

 

 

Fonte: Do autor. 

Fonte: Do autor. 
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 Figura 5. Matriz com 4 linhas e 4 colunas. 

char matriz [4] [4] = { 

  {'c','a','b','o'}, 

  {'b','o','c','a'}, 

  {'c','a','p','a'}, 

  {'c','o','p','o'}  

}; 

void setup() { 

  Serial.begin (9600); } 

void loop() {   

 for (int linha = 0;linha < 4; linha++){ 

  Serial.print ("Na linha: "); 

  Serial.print(linha); 

  Serial.print(" - "); 

  for (int coluna = 0; coluna < 4; 

coluna++)                                                                 

Fonte: Do autor. 

{  Serial.print(matriz[linha][coluna]);                                         

  delay(1500);  } 

  Serial.println ( ); // chamamos de quebra linha para as palavras não misturar 

  } delay(30000);  } 

 

Na figura 5, utilizou para analisar os dados uma quebra de linha numa matriz de quatro 

colunas e quatro linhas. A análise foi efetuada no monitor serial quanto à significância de cada 

coeficiente de trajetória, deste modo foi testado às hipóteses de investigação da matriz com letra 

e seu surgimento. A proposta desse trabalho é uma versão inicial de um trabalho contínuo de 

pesquisa, aplicação, reflexão e adaptações. Nossa proposta, portanto, não é a de definir aqui 

uma matriz de letramento digital, mas alertar para sua necessidade e emergência, dados os 

contextos sociais e educacionais contemporâneos. 

 

Programa Experimental Vetor                     

//LETRA COM VETORES 

char nome [ ] = {'F', 'A', 'B','I', 'O','S','O','U','Z','A'}; 

 

void setup() { Figura 5. Vetor com letras. 
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  Serial.begin (9600); 

} 

void loop() { 

  for(int i =0; i <=10; i++){ 

    Serial.print (nome[i]); 

    delay(750); 

  } 

  Serial.println(" -  "); 

  delay(60000);                                                                  

                      }                                                        

               Fonte: Do autor. 

 

De acordo com a Figura, verifica-se que todos os vetores nos segmentos de reta 

correlacionados, validando assim as escalas utilizadas e estando todos os valores usados estão 

condicionados ao seu (módulo), direção e sentido.  

 

PROGRAMA EXPERIMENTAL                     Figura 7. Gerador de Vetor com Números. randômico. 

int vetor [10]; 

long numerorandomico; 

void setup() { 

  Serial.begin (9600); 

  randomSeed(analogRead (0));   } 

void loop() { 

for (int i = 0; i <= 9; i++) { 

vetor[i] = random(10); // alimenta o vetor com 

dados random de 0 a 9 

} 

for (int i = 0; i <= 9; i++) { 

Serial.print ("posição: "); 

Serial.print (i); 

Serial.print (" - conteúdo: "); 

Serial.println(vetor[i]);  } 

Fonte: Do autor. 
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delay (10000);  

} 

De acordo com a (Figura 7) A primeira posição de um vetor tem índice zero impresso é 

a última posição do índice (-1), na função atribuída imprimirá os números de posição (0) a (9), 

que são agrupamentos de dados que individualmente ocupam o mesmo tamanho na memória, 

formando os vetores. Foi utilizado número Random para testes das funções e retornar um 

número aleatório dentro dos limites de um Inteiro que varia de -2³¹ a (2³¹)-1. Para alimentar os 

vetores. 

 

Gráfico 1: Idade dos alunos que participaram das pesquisas. 

 

 

Fonte: Do autor 2021. 

É possível notar que a utilização da robótica para o ensino da matemática é relevante 

para ensinar programação, como mostra a (Gráfico 1). Segundo os dados obtidos após aplicação 

de questionário no ensino fundamental, médio e técnico, com um ano e seis meses de teste e 

aplicação chegou-se nos seguintes resultados, todas as relações são significativas apresentado 

de forma lúdica e coerente aos valores em um modelo estrutural, procedeu-se à avaliação dos 

caminhos de amostras e hipóteses apresentadas neste estudo onde foi analisado 103 alunos faixa 

etárias de 6 a 12 anos obteve 2%, com idade de 12 a 15 anos 35%, com idade de 15 a 20 anos 

63%, dentre esses estudantes sexo feminino que participaram da pesquisa foram 56,3% do sexo 

feminino e 43, 7% do sexo masculino, dados importantes que as meninas estão mais presente 

estão interessando por cursos de área de tecnologia. 

Gráfico 2: Análise das respostas para a compreensão das atividades executadas. 
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Fonte: Do autor 2021. 

A análise dos resultados (Gráfico 2) que a presente pesquisa evidencia que o método 

utilizado teve resultado positivo. Segundo os resultados do sistema de programação utilizado 

para aplicação do ensino da matemática, chegou-se à seguinte conclusão: (29% aprovaram com 

nota 10), (41% com nota 8), (20% com nota 6) e (10% com nota 2). Para a generalidade dos 

participantes, o modelo apresentou boas perspectivas para a aprendizagem da programação, 

dado que tornou mais atrativa. O método utilizado abrange o desenvolvimento e avaliação de 

práticas, por um meio sistemático e formal, utilizando interface e bases teóricas que envolvem 

Robótica Pedagógica e Programação. Esta abordagem possui um caráter pouco deplorável, 

tendo em vista, que ainda há um número grande de professores sem domínio dessa ferramenta 

no Brasil. 

Analisando as questões elaboradas na investigativa 1, é possível verificar que a 

predominância de respostas positivas é facilmente notada ao longo das questões 1 e 5. 

Entretanto, também é perceptível verificar que as questões ocorreram resposta “indiferente”, 

como negativa. Alguns aspectos podem ser evidenciados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados da presente pesquisa evidenciou que, a programação é uma ferramenta 

poderosa, que permite ao aluno assumir um papel ativo para construção dos seus próprios 

conhecimentos. SÃO eficientes que poderá ser aplicada nas atividades de sala de aula como 

prática experimental para o professor de matemática em escolas que não tem laboratório, o uso 

do Arduíno se destaca por ser uma plataforma gratuita, com ampla comunidade, versátil e 

didática,  para professores, sem conhecimento prévio  em tecnologia possa o utilizar na 

educação. 

Por fim, faz-se entender que o Arduíno é uma ferramenta para atividades práticas no 

processo de ensino e aprendizagem promovendo uma maior conectividade e uma maior 

proximidade entre educadores e educandos. Essa placa é responsável por ajudar a permear o 

espírito de “aprender fazendo” em escolas auxiliando no aprendizado, buscando-se, a utilização 

das práticas do ensino de programação em linguagem C++ para nortear das relações 
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pedagógicas na matemática da escola básica e profissional, em especial num curso técnico de 

nível médio. 
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