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VISITA

Projeto que une tecnologia e educação vai atender crianças do Pro Paz Mangueirão

OPolo do Pro Paz nos Bairros Ido Mangueirão receberá hoje e nos dias e 1 e 2 de julho, atividades do

MundoMaker. O projeto é um espaço de aprendizagem que mescla robótica, programação e tecnologias

digitais com marcenaria para as crianças desenvolverem criatividade, pensamento crítico e trabalho em

equipe. 0 objetivo principal é fomentar a aprendizagem criativa, o empreendedorismo e mostrar as

inúmeras possibilidades de construção de coisas reais com o uso da tecnologia.

Além da capital paraense, a caravana está percorrendo, desde o dia 13 de junho, instituições de ensino

de diferentes estados brasileiros. São 8

mil quilômetros, impactando cerca de 2,5 mil alunos e 400 professores. Entre as atividades propostas na

expedição, os participantes poderão aprender a programar com o Scratch, ferramenta que oferece uma

opção off-line, podendo ser utilizada até mesmo em localidades sem acesso à internet. O Ozobot, um

robô inteligente, será outra atração da caravana. Com o objetivo de ensinar programação, o robô segue

trajetos progra-

Aprendizagem mescla robótica e tecnologias digitais com marcenaria

mados por meio de códigos de cores. A atividade também é off-line e introduz conceitos da lógica da

programação.

Além disso, os mediadores da expedição demonstrarão que é possível usar sistemas sofisticados de

maneiras simples e lúdicas, como por exemplo ao criar teatros de bonecos totalmente programados com

o arduino, uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre e de placa única. Todas as

atividades

seguem uma dinâmica orgânica e serão feitas com diferentes grupos: estudantes, professores e público

em geral.

O PROJETO

Até o dia 27 de agosto, instituições de ensino de diferentes estados brasileiros receberão a visita do

Caminhão MundoMaker, equipado com materiais e ferramentas diversas que vão de fita crepe e placas

de acrílico a impressora 3D, cortadora a laser e wi-fi. A expedição oferecerá às comunidades visitadas a

possibilidade de ter contato com a prática da aprendizagem criativa: baseada em projetos significativos

para os jovens, levando em consideração o diálogo entre os pares, sem deixar de lado o aspecto lúdico

da

exploração sem medo de errar. A visita não implica custos para as escolas, já que têm o apoio do

Programaê!, uma ação da Fundação Lemann e da Fundação Telefônica Vivo; da WorldOuant Foundation

e apoio técnico do MIT Media Fab.

A iniciativa é do MundoMaker, espaço de educação focada na cultura “mão na massa”, e que tem

programação, design, eletrônica e artes como vetores para transformar a educação. O projeto da

caravana surgiu a partir do convite para que o MundoMaker participasse do encontro IDDS Amazon,

iniciativa do MIT (Massachusets Institute of Technology) que será realizada em Boa Vista do Acará, no

Pará, de 4 a 17 de julho. Durante o encontro, a equipe participará da cocriação de soluções sustentáveis

para problemas socioeconômicos levantados pelas comunidades ribeirinhas locais.

Pensando em como aproveitar melhor essa oportunidade, o MundoMaker decidiu visitar instituições de

ensino durante o percurso de São Paulo ao Pará, subindo pelo interior do país e voltando pelos estados

da costa. Passando por oito estados, a carav ana lev ará a oficina para que os alunos, professores e
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público em geral trabalhem no laboratório itinerante em projetos que interessem à realidade dos

participantes.

O MundoMaker costuma, como primeiro passo, promover uma associação entre o mundo físico e o

digital, criando as ordens da programação em papel e encenando-as em um teatro. Assim, as crianças

têm um primeiro contato com algoritmos e entendem facilmente como funcionam os comandos. Após esta

etapa, elas usam o computador para criar projetos diversos, que podem ir de placares para jogos a

músicas com os efeitos sonoros da plataforma.
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