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REALIZAÇÃO

Prefácio
mensagem do parceiro

Quando eu era garoto, na escola, tínhamos que aprender
latim, pois era uma boa base de lógica e linguística para
se educar na vida. As coisas mudaram e agora os jovens
precisam aprender a linguagem de máquina (programação e
robótica), que é a base do nosso mundo de hoje, regido
pela tecnologia. O pensamento computacional, a inteligência
social, a colaboração virtual são algumas das competências
do futuro, aquelas que vão determinar a empregabilidade e
a inserção social nos novos tempos que já estamos vivendo.
Muitos alunos das escolas privadas já estão sendo preparados
para esta realidade. No Brasil, porém, mais de 80% dos
alunos frequentam a escola pública. Com o projeto Robolab
quisemos proporcionar a estes jovens a oportunidade de
entrar em contato com o pensamento computacional, a
entender como construir e programar as máquinas através
da robótica.
Trabalhamos com o apoio da Secretaria de Educação do
Estado de São Paulo, parceira e grande apoiadora do
projeto piloto em 10 escolas estaduais da capital e que
beneficiou mais de 500 alunos. Juntaram-se a nós nesta
iniciativa o Grupo +Unidos, que trouxe a expertise em

programas de responsabilidade social e o Instituto TIM, que
levou a conectividade 4G às salas de aula.
Os resultados foram excepcionais. Em pesquisa realizada
com alunos, professores e diretores das escolas antes e
depois do Robolab, constatamos um aumento de 26% para
79% no interesse em frequentar a escola; o interesse em
matemática e ciências saltou de 2% para 63% e o interesse
em tecnologia, antes de 53%, pulou para 84%.
Qual a nossa ambição? Que todas as escolas públicas do
Brasil incluam, nos seus currículos regulares, as matérias
de pensamento computacional e robótica. Que os alunos
tenham na escola um laboratório de robótica com acesso
à Internet. Que os professores sejam facilitadores deste
processo. Que todos os jovens do país – independentemente
de estudarem em escolas públicas ou privadas – tenham
a oportunidade de adquirir as competências do século XXI.

rafael steinhauser
Presidente
Qualcomm América Latina
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INTRODUÇÃO
SOBRE ESTE RELATÓRIO

Este relatório tem como objetivo trazer os resultados
do projeto piloto “RoboLab: Conectando a Educação
ao Futuro”, realizado no período de junho de 2008 à
dezembro de 2008.
A iniciativa - idealizada pela empresa de tecnologia
Qualcomm, com parceria da Secretaria de Educação
do Estado de São Paulo, do Grupo +Unidos e do
Instituto TIM - trouxe números muito expressivos, que
evidenciam a importância e a urgência da democratização

das novas tecnologias nas escolas, principalmente em
instituições que compôem a rede pública.
Neste documento, você encontrará as principais
informações sobre o projeto, seus parceiros e a
metodologia utilizada ao longo das formações de
alunos e professores. Também, poderá ter acesso aos
indicadores que mostram o sucesso do programa, além
dos depoimentos de parceiros, alunos, professores e
colaboradores do RoboLab.
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II.
SOBRE o robolab
OBJETIVOS

Inovar é frequentemente dar um salto em direção ao
desconhecido. É preciso coragem e a fé de que valerá
a pena atravessar o mar das incertezas. Foi mais ou
menos isto que o projeto RoboLab exigiu daqueles que
o abraçaram e, aos poucos, as incertezas foram se
transformando em descobertas.
Os objetivos do projeto: tornar a escola mais atraente
para os alunos, conectar as salas de aula, levar conteúdo
que fará a diferença na carreira e na vida dos jovens da
escola pública. No meio do processo, despertar o interesse
por matemática, ciências e tecnologia.
Estabelecemos um projeto piloto, selecionando dez escolas
estaduais, localizadas nas regiões Sul 1 e Sul 3 da capital
paulista. O critério de seleção foi baseado no interesse
da diretoria e dos professores em participar do projeto.
Cada escola recebeu um laboratório RoboLab, com novas
instalações, kits de robótica, projetores, laptops conectados
com modems e planos de dados 4G.
Três professores de cada escola – muitos de matemática
e física, mas também de geografia e educação física participaram das 12 oficinas em Pensamento Computacional
e Robótica.
Com professores capacitados, laboratório equipado e acesso
à internet, foi a vez dos alunos aprenderem como a
robótica pode solucionar problemas reais. Seja construindo
uma esteira para as bandejas do refeitório, um sistema de
irrigação ou um teto móvel com sensores de luminosidade,
os mais de 500 jovens que participaram do RoboLab
mostraram que podem, sim, mudar o mundo. E que a
tecnologia pode ser o grande aliado.

JAQUELINE LEE
Diretora Sênior de Marketing
Qualcomm América Latina
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INCLUSÃO

ACESSIBILIDADE

Contribuir de forma efetiva para o desenvolvimento
da educação por meio da inclusão digital, essencial
na inserção social e empregabilidade no século XXI

Ampliar o acesso de professores e
estudantes à recursos tecnológicos de alta
qualidade e conhecimento especializado

CONEXÃO

IMPLEMENTAÇÃO

Reforçar a importância da união entre setor privado e
público para melhorar a infraestrutura de conectividade
nas escolas e promover inovação e inclusão
tecnológica, inicialmente com um projeto piloto

Implementar aulas de Pensamento Computacional
e Robótica no currículo escolar da rede pública
de ensino
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Números do projeto

76% dos professores

e 85% dos alunos

não tinham experiência
com robótica

12 OFICINaS

de formação
para professores

342 HORAS

de formação

para alunos
realizadas no turno
regular de aulas

54% mulheres

4 6% H OME N S

228 OFICINaS

52% dos professores

e 58% dos alunos

de formação

10 escolas

não tinham experiência com

para alunos

da Zona Sul de SP

pensamento computacional

100 notebooks

110 kits de robótica

525 alunos
beneficiados
8

10 projetores

90 modems

e

planos de dados 4G

9

RoboLab: Conectando a educação ao futuro

relatório Final | 2018

ESCOLAS PARTICIPANTES

As instituições de ensino selecionadas para participar do
projeto piloto são escolas estaduais situadas na região sul
da capital paulista:

1. Clóvis de Oliveira
2. Dr. Carlos A. de Freitas Villalva Jr.
3. Heloísa Carneiro
4. Waldemar Rodrigues da Silva Pastor
5. Emanoel A. de Araújo Artista Plastico
6. Santo Dias da Silva
7. José Duarte Jr
8. Maria Juvenal Homem de Mello
9. Paulino Nunes Esposo
10. Doutor Mário Lopes Leão

Formação de alunos
Fotos: Luis Henrique Madaleno
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PARCEIROS

Mensagem do parceiro

O piloto RoboLab surgiu de uma parceria entre a Secretaria
de Educação do Estado de São Paulo e a Qualcomm
com o objetivo de incentivar professores a desenvolverem
atividades computacionais em escolas da rede estadual
pública de ensino. Para tanto, o Grupo +Unidos teve a
missão de implementar, executar e acompanhar o projeto,
enquanto o Instituto TIM foi o responsável pela conectividade
nas escolas, fundamental para o bom andamento de todas

as atividades. “A parceria com a Secretária de Educação do
Estado de São Paulo, o Grupo +Unidos e o Instituto TIM
trouxe uma oportunidade única para a Qualcomm contribuir
de forma fundamental para o desenvolvimento da educação
no estado por meio da inclusão digital, tão necessária
para a inserção social e empregabilidade no século XXI,
neste mundo cada vez mais tecnológico”, afirmou Rafael
Steinhauser, Presidente da Qualcomm para América Latina.

O mercado de trabalho é competitivo. Algumas vezes
preditivo, outras surpreendente. Com o advento da
tecnologia e do mundo digital, essa alternância tornou-se
constante, concedendo dinamismo que exige a atenção
de empreendedores e marcas. Aliados ao digital, também
surgem novos modelos de economia e uma das mais
reconhecidas é a compartilhada ou colaborativa.
A colaboração se apoia na realização de parcerias, que
se tornaram comuns em diferentes segmentos como forma
de gerar maior competitividade. Bons parceiros dispõem de
habilidades complementares, conhecimento técnico e outras
competências que, de distintos modos, podem apoiar as
instituições para que aperfeiçoem o seu resultado final.
No caso dos projetos de impacto social, diferentemente do
patrocínio - que se traduz em financiamento, na maioria
dos casos - a parceria envolve um compartilhamento
mais intenso de desígnios e perspectivas de resultados.
É necessário que haja sintonia na concepção, no
planejamento e na realização daquilo que se quer,
além de certo grau de complementaridade entre os
envolvidos. É imprescindível a construção de uma relação
de reciprocidade, num ambiente onde as instituições
completam - com sensatez - suas capacidades.

Se demandamos maior comprometimento com a sociedade,
desenvolvimento social e ambiental, qualidade de vida
e crescimento econômico, há de se exaltar as parceiras
que surgem para estes fins. Para tal, devemos aprender
primeiro a ouvir, substituindo os tradicionais modelos
autoritários de tomadas de decisão – onde o financiador
possui voz imperativa – por modelos mais horizontais.
Uma relação mais tolerante deve nascer da constatação de
que o melhor investimento social – relativizando o impacto
das ações em prol do desenvolvimento da sociedade –
ocorrerá sempre que as dimensões do privado, do público
e do público-privado atuarem em sinergia de propósitos.
Celebramos o projeto RoboLab como um expoente das
parcerias de sucesso. Juntos, Grupo +Unidos, Qualcomm,
Instituto Tim, Instituto Crescer e Secretaria da Educação
do Estado de São Paulo, traçaram objetivos comuns e
trabalharam de forma coordenada para garantir educação
de qualidade a mais de 500 jovens da rede pública, para
que se qualifiquem para o mercado de trabalho.
Neste panorama, o Grupo +Unidos cumpre com sua
missão principal: congregar diferentes parceiros para
estimular o investimento social no Brasil.
#unidossomosmaisfortes

David Bunce
Presidente
Grupo +Unidos
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III.
CONECTIVIDADE NO
ENSINO PÚBLICO

Com o avanço das tecnologias exponenciais, é necessário
estabelecer o compromisso de equipar as escolas para
o mundo digital, para que os jovens estudantes estejam
integralmente conectados às demandas do século 21.
Nesse sentido, é fundamental que se trabalhe ações de
melhoria das infraestruturas de conexão das instituições,
o que inclui a ampliação de rede banda larga e dos
serviços de conectividade.
Atualmente no Brasil, a maioria das escolas que possuem
acesso à esses recursos são justamente as privadas, as
quais atendem aqueles que já tem acesso às maiores
oportunidades. Como aponta a TIC Educação 2016,
apenas 4% das escolas públicas contam com mais de
20 Mbps de internet, o valor mínimo recomendado para
uso pedagógico com os alunos. Já o Censo Escolar/INEP
2017 mostra que apenas 62% da rede pública possui
acesso à Internet e 49% à banda larga.
Mesmo Munícipio de São Paulo, o mais rico do país e da
América Latina (Global city GDP rankings 2008-2025),
está longe de resolver a questão.
É de entendimento geral, portanto, a necessidade de
mudar essa realidade. Há de se universalizar o acesso às
tecnologias, para que essas sirvam como ferramentas de
redução - e não de amplificação - das desigualdades.
Para a plena realização das atividades pedagógicas do
Projeto RoboLab, foi fundamental que os alunos tivessem
acesso à Internet de qualidade. O Instituto TIM foi um
importante parceiro no desafio de levar a conectividade
para as 10 instituições envolvidas no projeto.
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iv.
metodologia

METODOLOGIA PEDAGÓGICA
O Instituto Crescer foi a instituição que desenvolveu o conteúdo pedagógico do RoboLab, além de realizar as formações
- que agregam conceitos PBL (Problem-based Learning) e Design Thinking à temática do ensino de tecnologia - e
forneceram facilitadores de campo para acompanhamento do projeto.

O RoboLab visou colaborar com o desenvolvimento de
competências consideradas estratégicas para adolescentes
que irão participar ativamente do mercado de trabalho
nas próximas décadas.
O projeto foi organizado em 12 oficinas desenvolvidas
com os alunos pelos professores das próprias escolas.
As oficinas foram planejadas a partir de uma mesma
sequência didática, tendo como pano de fundo a
metodologia de Aprendizagem Baseada em Problemas
(Problem Based Learning), permitindo que os alunos se
apropriassem da linguagem que envolve o pensamento
computacional e robótica, vissem sua aplicabilidade
para resolução de problemas do mundo real e também
tivessem a oportunidade de exercitar a metacognição.
As formações iniciaram com uma atividade disparadora
que trouxe à tona uma discussão prévia sobre um
problema do mundo real. Como recurso, neste momento,
foram apresentados um vídeo, uma pesquisa e um
conjunto de questões desafiadoras. O trabalho seguiu
delineando uma possível solução técnica para este
problema, que pôde ser resolvido com apoio da robótica.
Os alunos formaram equipes e, seguindo um passo a

passo apresentado pelo professor, colocaram em prática
uma solução. Ao final dessa experimentação, as equipes
foram convidadas a pensar em outras situações-problema
e em como poderiam resolvê-la de forma similar. As
ideias foram sempre compartilhadas e discutidas entre
os grupos para análise da sua viabilidade, estimulando a
troca de ideias e a criatividade. A oficina terminou com
um momento de autoavaliação por parte das equipes
e dos professores, criando uma cultura de feedback
permanente, fundamental em qualquer processo de ensino
e aprendizagem.
Os 4 últimos encontros incorporaram a abordagem
Design Thinking, estratégia que simula muitas das
situações que são vivenciadas por empreendedores
de soluções, negócios e empresas, uma dinâmica de
mercado que estará cada vez mais presente no século
XXI e fará parte da rotina da grande maioria dos jovens.
Essa estratégia pedagógica privilegia a livre expressão do
pensamento e a capacidade criativa na busca por novas
soluções, trilhando caminhos nunca antes desbravados,
modelando soluções por meio da materialização
de protótipos.

lUCIANA aLLAN
Diretora Técnica
Instituto Crescer
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METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

Para uma avaliação ampla e aprofundada dos resultados
do projeto, foram utilizados diferentes questionários em
formulários online para coleta de informações, com
perguntas específicas para cada perfil de participante:
escolas (nas quais os diretores foram os responsáveis
pelo preenchimento das informações), professores, alunos
e facilitadores - monitores contratados para suporte aos
professores do projeto nas escolas.
Dada a abrangência e complexidade do projeto, foram
utilizados indicadores de diferentes aspectos, mas que se
comunicavam e convergiam em momentos estratégicos:
(1) Indicadores pedagógicos: acompanhando os processos
de ensinamento e aprendizagem dos participantes; (2)
Indicadores de gerenciamento: controlando a execução e
conjuntura das atividades com as instituições envolvidas e
os participantes; (3) Indicadores integrados: que garantiam
o cumprimento dos objetivos estipulados e que impactam
diretamente em aspectos pedagógicos e de gerenciamento
de projeto.
Para obter as informações necessárias foram realizadas
perguntas fechadas e abertas, cautelosamente
determinadas. Além de serem indicadores qualitativos,
as perguntas abertas também permitiram a coleta de

depoimentos importantes dos participantes acerca de suas
experiências e percepções com o projeto.
Antes do início das oficinas nas escolas, foram aplicados
questionários que resultaram na criação do Relatório
Marco Zero, que trouxe um perfil inicial dos estudantes,
professores e escolas, e apresentava também a realidade
destes com relação a proximidade e conhecimento com
tecnologia no geral, pensamento computacional, robótica e
conectividade.
Após o início do RoboLab, relatórios mensais de
acompanhamento foram criados com base nos formulários
enviados mensalmente aos professores e facilitadores estes detalhavam todas as visitas de acompanhamento em
relatórios semanais. Todas estas informações permitiam
a equipe gerencial do projeto a tomada de decisões e
desenvolvimento de medidas e estratégias cabíveis frente
às adversidades no decorrer do projeto, garantindo assim a
qualidade na entrega dos resultados.
Por fim, os questionários finais trouxeram informações que
permitiram uma comparação dos participantes no início e
ao final do projeto, demonstrando os principais resultados
e também apresentando importantes aprendizados para as
próximas edições do RoboLab.
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v.
Evento de
encerramento e
feira de tecnologia

linha do tempo

adequação das
salas de aula
e doação de
equipamentos

INÍCIO DA eXPANSÃO
DO PROJETO PARA
MAIS ESCOLAS DA
REDE ESTADUAL

formação de
professores e
alunos

JUN

ago

JUL

OUT

set

dez

nov

JAN

formação de
professores e
alunos
ASSINATURA DE TERMO
DE COOPERAÇÃO COM
A S.E.E. E INÍCIO DO
PROJETO
formação de
professores e
alunos
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Assinatura de
resolução pela S.E.E.
QUE INSTITUI O G.T.
ROBOLAB
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Formação de professores
Foto: Júlia Pimenta

Formação de alunos
Foto: Uolli Briotto
Coletiva de imprensa de lançamento do projeto
Foto: Governo do Estado de São Paulo

Primeira formação de professores
Foto: Júlia Pimenta

Sala de aula após a reforma das escolas
Foto: Armu

Robô feito a partir de peças dos kits de robótica
Foto: Luis Henrique Madaleno
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Assinatura da resolução pelos parceiros do Projeto RoboLab
Foto: Luis Henrique Madaleno

Evento de encerramento e Feira de Tecnologia
Foto: Luis Henrique Madaleno
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vI.
Feira de tecnologia

A Feira de Tecnologia teve como principal objetivo promover
e incentivar os estudantes da rede estadual de ensino que
participaram do projeto RoboLab a desenvolver projetos
utilizando pensamento computacional e robótica. A intenção
foi de que eles utilizassem os aprendizados adquiridos
durante as oficinas para criar protótipos de soluções de
algum problema enfrentado por eles no cotidiano.
A ocasião também celebrou o encerramento da primeira
edição do RoboLab, a que se refere este relatório, com a
premiação dos projetos de maior destaque.
O evento aconteceu no dia 30 de novembro de 2018,
na Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores
(EFAP). Dez escolas estaduais da cidade de São Paulo
participaram do RoboLab, de modo que a Feira contou com
a apresentação de 10 projetos, um de cada escola.
Os estudantes responsáveis pelos projetos ocuparam um
posto fixo na sua estação para sustentação oral e manuseio
do projeto em funcionamento. Os jurados circularam e
avaliaram os projetos de estação em estação, de acordo
com os critérios pré-estabelecidos e que serão apresentados
adiante. Cada apresentação teve em torno de 8 minutos,
incluindo pitch dos alunos e tempo para perguntas e
respostas dos jurados. Este tempo foi controlado por um
grupo de staffs do Grupo +Unidos que foi responsável pelo
acompanhamento da Comissão Julgadora. Os convidados
puderam circular livremente entre os stands, observando os
projetos e interagindo com os estudantes.

Abertura do evento de encerramento e Feira de Tecnologia
Foto: Luis Henrique Madaleno

Alunos apresentando seu projeto com cartazes e protótipo
Foto: Luis Henrique Madaleno

Apreciação da Feira pelos convidados
Foto: Luis Henrique Madaleno
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Demonstração do funcionamento do protótipo
Foto: Luis Henrique Madaleno
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Alunas apresentando seu projeto para a Comissão Julgadora
Foto: Luis Henrique Madaleno

Convidados e parceiros em cerimônia de abertura da Feira de
Foto: Luis Henrique Madaleno

Alunos apresentando seu projeto para a Comissão Julgadora
Foto: Luis Henrique Madaleno

Troféu de premiação dos vencedores
Foto: Luis Henrique Madaleno
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AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS

premiação

Os vencedores da competição foram avaliados por uma
Comissão Julgadora formada por membros da Qualcomm,
do Instituto TIM, da Secretaria da Educação do Estado de
São Paulo e das empresas parceiras do Grupo +Unidos,
levando em consideração os seguintes critérios: habilidade
no manuseio das ferramentas; criatividade e inovação;
relevância frente ao problema elegido; profundidade de
conhecimento; material de comunicação e apresentação do

pitch. Os jurados receberam fichas contendo a descrição
dos critérios a serem analisados e espaço onde deverão
colocar suas notas para cada grupo.
O público presente também teve a oportunidade de
votar em seu projeto favorito. Por meio de um notebook
disponível no local com um formulário online, os
apreciadores da feira tiveram escolheram 01 projeto para
receber o prêmio na categoria “Voto Popular”.

A cerimônia de premiação foi conduzida por Jaqueline
Lee, Diretora de Marketing da Qualcomm. Os prêmios
foram entregues pelas autoridades: Rafael Steinhauser
(Presidente Qualcomm América Latina), Valéria Arcari
Muhi (Coordenadoria de Gestão da Educação Básica Sec Educação), Adam Shub (Consul Geral dos EUA),
Eonice Domingos da Silva (Diretora Regional Sul 3 –
Sec Educação), Mario Girasole (Presidente do Instituto
TIM), Sandoval Cavalcante (Diretor Regional Sul 1 –
Sec Educação), Luciana Allan (Presidente do Instituto
Crescer) e Liliane Costa (Diretoria do Centro de Estudos e

1º Lugar

E.E. Emanoel A. “Cérebro do Teto Solar”. Alunos: Carolina Vieira, Hugo Soares da Silva,
de A. aRTISTA João Vitor da Silva, Rafaela dos Santos / Professores: Alexander Silva,
PLÁStICO Cláudia de Jesus

2º Lugar

“Estufa Ecológica Programada”. Alunos: Ana Paula Macedo, Andrey
E.E. pAULINO
Ribeiro, Nicoly do Carmo, Sabrina Silva / Professores: Jefferson Miranda,
nUNES eSPOSO
Roger de Abreu

3º Lugar

E.E. SANTO “Filtro Inteligente”. Alunos: Daniel Dias, Israel Henrique / Professores:
DIAS DA sILVA Helena Silva, Luis Juvenal, Matheus Leite

Voto Popular

Vencedores da categoria “1º Lugar”, alunos e professores da
Vencedores da categoria “2º Lugar”, alunos e professores
E.E. Emanoel A. de A. Artista Plástico, com o projeto “Cérebro da E.E. Paulino Nunes Esposo, com o projeto “Estufa
do Teto Solar”
Ecológica Programada”
28

Tecnologias Educacionais - Sec Educação).
Entre 30 inscritos e 10 selecionados para a feira, quatro
trabalhos foram premiados, como a seguir:
O1º lugar recebeu um troféu de 1º colocado em nome
da escola, um certificado por aluno e uma visita temática
e corporativa ao escritório da Qualcomm Serviços de
Telecomunicações LTDA., idealizadora do projeto. Na visita,
os alunos também receberam um brinde personalizado
do parceiro. O 2º lugar, o 3º lugar e o Voto Popular
receberam troféus de acordo com a sua classificação em
nome da escola e um certificado por aluno.

“Security Locker (SL)”. Alunos: Beatriz Silva, Carlos dos Reis, Vitor da
E.E. mÁRIO
Silva, Wellington da Silva / Professores: Cléberson de Souza, Gerson de
lOPES LEÃO
Oliveira, Maurício Silva

Vencedores da categoria “3º Lugar”, alunos e professores da
E.E. Santo Dias da Silva, com o projeto “Filtro Inteligente”

Vencedores da categoria “Voto Popular”, alunos e professores da
E.E. Mário Lopes Leão, com o projeto “Security Locker (SL)”
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QUALCOMM DAY

Trinta estudantes e três professores da E.E. Emanoel
A. de A. Artista Plástico receberam um prêmio
especial em função da premiação em primeiro lugar
de sua turma na Feira de Tecnologia do Projeto
RoboLab. No mês de dezembro de 2018, ocorreu a
visita ao escritório na Qualcomm no Brasil.
Ao longo do dia, realizaram diversas atividades, como
demonstrações tecnológicas e tour nos laboratórios.

Alunos em visita aos laboratórios da Qualcomm
Foto: Júlia Pimenta

Também tiveram a oportunidade de participar de uma
roda de conversa sobre carreira e vida profissional
com os funcionários da empresa. Os alunos e
professores puderam tirar suas dúvidas sobre a
atuação da Qualcomm e, ainda, trataram de temas
como a representatividade feminina nas áreas de
tecnologia e a importância do domínio da língua
inglesa para o ingresso no mercado de trabalho.

Alunos em demonstração de realidade virtual
Foto: Júlia Pimenta

Grupo de alunos da escola vencedora da Feira de Tecnologia
Foto: Aline Tavares

Alunos em visita aos laboratórios da Qualcomm
Foto: Aline Tavares

Alunos em demonstração tecnológica de inteligência artificial
Foto: Aline Tavares
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26%
79%

professores, O
Interesse dos alunos

74%

em frequentar a escola
Admitindo o contexto geral das transformações sociais
no mundo, nas últimas três décadas a tecnologia foi
intimamente integrada nas nossas vidas, e o impacto mais
evidente ocorreu no âmbito do acesso à informação, que
se torna cada vez mais universal e sua utilização cada
vez mais estratégica.
A educação – em todos os seus níveis – também reage
às mudanças tecnológicas, uma vez que é considerada o
instrumento que permite a plena interação entre indivíduo
e a máquina. Mas será que esta relação não pode se
inverter? A tecnologia não poderia ser o instrumento que
conduz a uma educação de maior qualidade? O projeto
RoboLab demonstrou que a tecnologia educacional, quando
utilizada como suporte a práticas pedagógicas inovadoras,
torna o aluno mais ativo e engajado, estimulando o
protagonismo em seu processo de aprendizagem.
A partir de uma metodologia de mensuração de
indicadores realizada ao longo do projeto, foi possível
entender mudanças positivas em sala de aula. O projeto
RoboLab ressignificou o ambiente escolar a ponto de,
segundo os professores participantes, elevar o interesse
dos alunos em frequentar a escola em 53%. O mesmo
vale para o interesse dos alunos em tecnologia, que
aumentou 21%.
Percebemos que a tecnologia tem a especial propriedade
de induzir autonomia e protagonismo na aprendizagem
dos alunos, ao disponibilizar a eles instrumentos para

acesso a uma quantidade imensurável de conteúdos. Em
um processo educacional bem edificado, essa possibilidade
enriquece a dinâmica de cognição dos conhecimentos
almejados. Além disso, o caráter interdisciplinar da
tecnologia propicia um outro olhar sobre os conteúdos
repassados na escola. Dentre os alunos que participaram
do RoboLab, notou-se um incremento de 61% no
interesse em matemática e ciências.
A plena formação de cidadãos com habilidades pessoais,
sociais e profissionais demandadas pela sociedade
contemporânea exige, nos currículos da educação básica,
a pujança de temáticas inerentes à linguagem dos
computadores (pensamento computacional e cultura digital,
por exemplo).
No sentido de avalizar o direito à educação básica de
qualidade e à universalização do ensino, a tecnologia
configura-se como uma robusta estratégia de promoção do
protagonismo no processo educativo. Contudo, não pode
limitar-se a fornecer equipamentos para a comunidade
escolar, e – de maneira análoga – não é suficiente
garantir conectividade na sala de aula. A tecnologia na
educação só se configura em resultados relevantes quando
interconectada a metodologias educacionais norteadas para
a inovação. Estas devem ter o papel esvair a passividade
do estudante, conduzindo-o a apoderar-se de ferramentas
que lhe permitam participar efetivamente da construção de
seus alicerces.

Augusto Corrêa
Diretor Executivo
Grupo +Unidos
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Segundo os diretores das escolas, as principais vantagens

Segundo os professores das escolas, os principais impactos

do projeto foram:

do projeto foram:
Novos conhecimentos e competências agregados na área de
pensamento computacional e robótica.;

Maior interesse dos alunos na escola;
Maior interesse dos alunos em matérias de matemática, física, ciências;
Maior interesse dos professores em robótica e pensamento
computacional;
Maiores oportunidades de carreira para os alunos.

100%

83%

dos diretores

dos diretores

acreditam que
o pensamento
computacional e a
robótica devem ser
incorporados à
grade escolar
obrigatória das
escolas

dos diretores
acreditam que
aulas de Robótica
devem ser no

turno
regular

Despertou o interesse dos alunos pelas áreas de ciências, matemática
e computação;
Mostrou aos alunos novos campos de trabalho ou proFissões;
Melhorou o raciocínio lógico e resolução de problemas.

86%

90%

julgam importantes

ava l i a m o

dos alunos

dos alunos

conteúdo do

os conteúdos
aprendidos na

robolab como

escola

excelente ou muito bom

97%

91%

dizem ter relevante

dizem que sua

dos alunos
interesse por

dedicação

tecnologia
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“Nas oficinas, consegui aprender
bastante e ter uma base
sobre conhecimento
computacional e isso ainda

vIIi.
DEPOIMENTOS

“O RoboLab Mostrou uma
opção de carreira para
alguns alunos e possibilitou
perceber potencial em outros que
normalmente não mostram interesse
pelas atividades tradicionalmente
desenvolvidas na escola.”

“É um projeto inovador
para a escola pública

Lindauria Reis, diretora da EE José
duarte jr.

porque agrega valores que fazem
com que ela tenha um caráter
diferente. A programação abre
inúmeras possibilidades para que os
alunos explorem um novo universo.
Essa oportunidade que nos foi dada
diminui a distância entre quem tem
acesso à tecnologia e quem tem
muita dificuldade.”

“O RoboLab é uma inovação

importante para dentro
da escola. A minha expectativa
é de que o aluno tenha um olhar
um pouco mais maduro para
a tecnologia, de como ela se
desenvolve principalmente na parte
de software e programação. Eu
acredito que os alunos gostam muito
do curso, porque tem uma parte
muito lúdica, de fazer acontecer.”

Luis Tadeu Juvenal, Professor da EE
Santo Dias

me ajudou a escolher o curso de
automação na ETEC, porque agora
eu já tenho conhecimento do que
é programação, componentes entre
outros.”

“Este projeto está sendo
uma oportunidade única para

aprimorar o meu
conhecimento sobre
a área. Minhas expectativas só

estudante da EE Heloisa carneiro

“Estes projetos precisam

permanecer, independente
do João Cury ou do Rafael
[Steinhauser, presidente da
Qualcomm para a América Latina],
porque são impactantes. Eles são
transformadores e não
podem depender da vontade do gestor
de plantão. Por isso, nós precisamos
avançar na institucionalização das
políticas públicas. Fazer com que
uma política como esta transcenda
mandatos.”

João Cury Neto
secretário da Educação do estado
de são paulo

Ana Paula Santos Macedo,
Estudante da EE Paulino Nunes
Esposo

“Estou muito confiante com o
projeto, os professores estão muito
comprometidos e empolgados e
acredito que os resultados terão um
impacto muito positivo na
vida dos alunos. A ideia é que eles
tenham um conhecimento de base,
para que eles possam desenvolver os
próprios projetos.”
Karina Menegaldo
facilitadora do projeto robolab

Adriana Ribeiro, Professora da EE
Carlos A. de Freitas Villalva Jr.

36

crescem em relação ao RoboLab,
creio que conseguiremos superar as
dificuldades com os códigos e que a
nossa melhor arma é a nossa enorme
criatividade.”
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IX.
Website oficial do Projeto RoboLab
maisunidos.org/robolab

Comunicação

Desde julho de 2018, foram mais de 30 inserções a respeito do Projeto RoboLab nos meios de comunicação
brasileiros. Para amplificar a visibilidade da iniciativa desde o início, foi realizada uma coletiva de imprensa de
lançamento do projeto, que contou com a participação de diversos jornalistas, além de outros convidados da área
educacional. Outros marcos importantes de serem mencionados foram as coberturas por parte dos canais de televisão
BandNews TV, Record TV e TV Band em três momentos distintos do projeto - o início da parceria, o período de
formação de alunos e o evento de encerramento e Feira de Tecnologia.
Também foi criada uma estratégia de comunicação específica para divulgar o projeto, de modo que foram desenvolvidos
posts para as redes sociais, website e vídeos oficiais do projeto.

Vídeo oficial do Projeto RoboLab
youtu.be/syOTFWsU_pE

Mídia

NOME

DATA

Mídia

NOME

DATA

Televisão
Televisão
Televisão
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website

BandNews TV
Record TV
TV Band
Baguete
Canaltech
Convergência Digital
Decision Report
Melhores Escolas
Porvir
Secretaria da Educação
Startupi
TI Inside Online
Tribo Gamer
Tudocelular
IP News
Abrelivros

06/07/2018
02/11/2018
30/11/2018
05/07/2018
05/07/2018
05/07/2018
05/07/2018
05/07/2018
05/07/2018
05/07/2018
05/07/2018
05/07/2018
05/07/2018
05/07/2018
06/07/2018
06/07/2018

Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website

Computerworld Brasil
Reinventando a Educação
ItForum
IDG Now!
Nova Post
EuFoco
Ata News
Colégio Web
Embarcados
Olhar Digital
Secretaria da Educação
Tudocelular
Showmetech
E-Commerce News
IP News
Bernardo Grandin

06/07/2018
06/07/2018
06/07/2018
09/07/2018
14/11/2018
16/11/2018
19/11/2018
19/11/2018
30/11/2018
30/11/2018
30/11/2018
30/11/2018
02/12/2018
03/12/2018
03/12/2018
17/07/2019
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“Conheça a geração que tem facilidade para
dominar novas tecnologias”
Record TV, R7, 02/11/2018

“Robótica e Tecnologia em escolas públicas de São Paulo”
Olhar Digital, 30/11/2018

“Projeto leva pensamento computacional e
robótica para escolas públicas de São Paulo”
Porvir, 06/07/2018

“Alunos de escolas públicas criam projetos tecnológicos”
TV Band, Jornal da Band. 30/11/2018
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“Projeto leva ensino básico sobre robótica para escolas públicas de SP”
Tecmundo, 16/11/2018
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X.
considerações Finais

Ainda que o bordão “educação é prioridade” seja
unanimemente aceito pela sociedade brasileira, ela
sofre com a dificuldade crônica de dar prosseguimento
às iniciativas educacionais. É um fato que resultados
em educação não surgem de um dia para o outro e
dependem, assim, de planejamento e ações a médio
e longo prazo. À vista disso, tratar esse tema como
prioridade significa ir além das generalidades e passa
pela criação de propostas concretas para enfrentar os
obstáculos e evoluir de maneira contínua.
Durante a realização da Feira de Tecnologia e evento
de encerramento do RoboLab foi selado um compromisso
entre a Secretaria de Educação e as empresas Qualcomm,
Grupo +Unidos e Instituto TIM de trabalhar no sentido de
dar continuidade à esse tipo de iniciativa.
Pouco tempo depois, foi publicada uma resolução assinada
no Diário Oficial do Estado de São Paulo pelo então
Secretário da Educação, João Cury Neto. Ao oficializar
o documento, criou um grupo de trabalho responsável
por cuidar – dentre outros assuntos – da perpetuação do
projeto nos próximos anos.
Espera-se que a iniciativa alcance todas as escolas do
Estado que possuam turmas de Ensino Fundamental II em
um breve intervalo de tempo. “Esses projetos precisam
permanecer. Eles precisam ser institucionalizados para
continuar, independentemente de quem estiver na cadeira
de secretário”, afirmou João Cury. “Essa resolução do
grupo de trabalho é para entender que essa ação pode
ser escalada para outras escolas”.
Definitivamente, o marco caracterizou um amadurecimento
da gestão pública e representou um passo importante
para os parceiros envolvidos na iniciativa, que viram
seus esforços alcançarem cada vez mais jovens de forma
eficiente e com significado.

Grupo de alunos finalistas da Feira de Tecnologia
Foto: Luis Henrique Madaleno

Estudante aplicando os conhecimentos adquiridos ao longo das
formações do Projeto RoboLab
Foto: Luis Henrique Madaleno

Robô desenvolvido pelos alunos ao longo das formações
Foto: Luis Henrique Madaleno
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Fala de encerramento do Secretário de Educação João Cury Neto
Foto: Luis Henrique Madaleno
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