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MELHORIA DA QUALIDADE
DA EDUCAÇÃO PÚBLICA
Os Laboratórios Educacionais da BRINK MOBIL contemplam recursos inovadores que potencializam a ação didática e as aprendizagens, com intuito de qualificar o ensino nas Escolas
Públicas. Os resultados ganham visibilidade no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica), trazendo reconhecimento para a comunidade educativa.

LABORATÓRIOS EDUCACIONAIS
A escola tem como intenção a melhoria constante do trabalho pedagógico para atender
às necessidades do seu tempo histórico e social. Para colaborar nesse processo a BRINK
MOBIL, oferece: Laboratório Brincar e Aprender, Laboratório de Ciências, Laboratório de
Matemática, Laboratório de Robótica, Mesa Interativa, Plataforma de Aprendizagem de
Programação e Coleção Informática na Escola.

NOSSOS LABORATÓRIOS SÃO COMPOSTOS POR:

BNCC - COMPROMISSO DE TODOS
O atual contexto educacional coloca diante
dos profissionais da educação o desafio da
reorganização dos currículos e das práticas
pedagógicas, pautadas nas premissas da BNCC.
Parceira nesse compromisso, a BRINK MOBIL
fundamenta seus Laboratórios Educacionais nas
legislações vigentes, nas Diretrizes Curriculares
Nacionais e na Base Nacional Comum Curricular.

A abordagem pedagógica e os recursos tecnológicos dos Laboratórios
Educacionais integram diferentes áreas do conhecimento: Ciências,
Tecnologia, Engenharia e Matemática – STEM. Sugerem, assim, a organização
do trabalho educativo a partir de metodologias ativas, partindo de problemas
reais e atuais da sociedade e mobilizando a busca de soluções.

RECURSOS TECNOLÓGICOS EDUCACIONAIS
Com qualidade comprovada e tecnologia de última
geração, selecionados especificamente para trabalho
pedagógico teórico-prático.

LIVRO DE APOIO
Contendo atividades práticas e/ou experimentais
estruturadas, alinhadas aos documentos oficiais do
MEC, para organizar o trabalho pedagógico.

FORMAÇÃO PARA PROFESSORES
Oficinas pedagógicas que apresentam o potencial dos
materiais didáticos integrados aos livros de apoio, bem como
as metodologias que embasam os laboratórios educacionais.
Inclui também cursos e assessorias pedagógicas a distância,
utilizando ambiente virtual de aprendizagem.

BRINCAR E APRENDER

EDUCAÇÃO INFANTIL

Formação na modalidade presencial, onde
são explorados os materiais e a organização
do planejamento para otimização do
Laboratório Brincar e Aprender.

EDUCAÇÃO INFANTIL

O LABORATÓRIO BRINCAR E APRENDER - EDUCAÇÃO INFANTIL disponibiliza recursos
didáticos e jogos que dinamizam a ação educativa e contemplam a cultura da infância.
A ludicidade presente nos componentes do laboratório constitui-se na força motriz que
conduz a uma aprendizagem significativa.

FORMAÇÃO E ASSESSORIA

LI

APOIO
S DE
O
VR
O livro de Intenções Pedagógicas revela as
intencionalidades de cada um dos materiais que
compõem o Laboratório e disponibiliza outras
propostas para explorar os recursos, potencializando
as oportunidades de aprendizagem.
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UNIDADE DE ARMAZENAGEM
Contém recursos didáticos, brinquedos e jogos que visam promover
as experiências necessárias para que as crianças vivam a infância em
sua completude, ao mesmo tempo que se desenvolvem e aprendem
sobre seu mundo. O professor encontra inúmeras possibilidades para
desenvolver seu planejamento com responsabilidade e criatividade.
7

EDUCAÇÃO INFANTIL

Instiga a produção sonora a partir de diferentes
instrumentos musicais. Improvisação e composição
levam a criança à apreciação musical, à percepção dos
sons, das intensidades e ritmos.

Explora a consciência corporal, reconhecimento das partes
do corpo, nomenclaturas e função. Possibilita brincar,
desenvolvendo o controle motor e uso do seu corpo para
realizar ações.

QUEBRA-CABEÇA
VERTICAL

CONJUNTO
ALFANUMÉRICO

Permite a criação de cenários e histórias, instigando a
criatividade e a imaginação das crianças na elaboração
de enredos e contextos.

O conjunto alfanumérico possibilita desenvolver
atividades envolvendo letras e números, bem como
a criação de jogos e a proposição de desaﬁos.

“

Prezam pela experimentação da criança e
instigam sua participação ativa, buscando
a ampliação dos conhecimentos.

EDUCAÇÃO INFANTIL

BRINCAR E APRENDER

ESQUEMA CORPORAL

Os componentes do LABORATÓRIO BRINCAR E APRENDER
- EDUCAÇÃO INFANTIL foram criteriosamente selecionados
para atender aos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
propostos pela BNCC.

“
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BANDINHA RÍTMICA

SACOLA CRIATIVA
CONECTANDO IDEIAS

A variedade de peças em diferentes formatos permite
criar casas, trens, árvores, meios de transporte, caixas,
mobiliários para casa. O jogo desenvolve a criatividade e
possibilita brincar com histórias, construir cenários reais
e imaginários.

PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.
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BRINCAR E APRENDER

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS

Oferece capacitação na modalidade presencial, na
qual são explorados os componentes do Laboratório
Brincar e Aprender e suas intencionalidades frente
aos objetivos de aprendizagem.

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS

O LABORATÓRIO BRINCAR E APRENDER - ANOS INICIAIS disponibiliza recursos didáticos,
jogos e materiais que enriquecem a prática educativa e atendem ao disposto nas Diretrizes
Curriculares Nacionais e na Base Nacional Comum Curricular para essa etapa de ensino.

FORMAÇÃO E ASSESSORIA

APOIO
S DE
O
VR

LI

UNIDADE DE ARMAZENAGEM
O livro de Intenções Pedagógicas ressalta o potencial
educativo de cada material do Laboratório Brincar e
Aprender, ao mesmo tempo que disponibiliza outras
oportunidades para explorar os recursos.
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Disponibiliza recursos didáticos, brinquedos e jogos
dentro de uma perspectiva contemporânea de educação
e aprendizagem, instrumentalizando alunos e professores
para o desenvolvimento de percursos de aprendizagem
cada vez mais elaborados e fundamentados.
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BRINCAR E APRENDER

Explora a consciência ambiental ao propor reflexões
ao longo do percurso no jogo. Os desafios levantados
mobilizam práticas sustentáveis para além do momento
do jogo.

EXPEDIÇÃO PELO
CORPO HUMANO

CINCO EM UM

O jogo possibilita interagir de forma lúdica com
os conceitos envolvidos na investigação do corpo
humano, seus principais órgãos e funções.

Os cinco jogos envolvem raciocínio lógico e o
desenvolvimento de estratégias. Mobilizam a
concentração, a atenção e a percepção, que são elementos
fundamentais para o bom desempenho nos jogos e
colaboram com a aprendizagem.

Os recursos, jogos e brinquedos que compõem o
LABORATÓRIO BRINCAR E APRENDER - ANOS INICIAIS
foram cuidadosamente selecionados para atender ao
desenvolvimento de habilidades e competências propostas
pela BNCC.

“

Buscam qualificar o processo educativo,
dinamizando-o com recursos instigantes
que mobilizam a participação ativa dos
alunos na construção dos conhecimentos.

“
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ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS

A alfabetização deve ser o foco da ação pedagógica
nos anos iniciais, provendo e dinamizando recursos
para que ela aconteça no tempo esperado e com
qualidade.

CORRIDA SUSTENTÁVEL
E EXÉRCITO DA COLETA
SELETIVA

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS

BINGO DO ALFABETO
E BINGO DE LIBRAS

FANTOCHES
DAS FAMÍLIAS
Fantoches são um convite à imaginação e à criatividade.
Evidenciam possibilidades de produção de textos
e enredos, promovendo práticas de alfabetização e
letramento.

PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.
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LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS

O LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS, foi elaborado
para oferecer recursos que tornem o aprendizado de Ciências dinâmico e prazeroso,
criando um ambiente interessante de experimentação e descobertas que contribuam para
a formação do educando.

FORMAÇÃO E ASSESSORIA
Capacitação instrumental na modalidade presencial, na
qual serão apresentados conteúdos teóricos e práticos
para uma melhor utilização dos recursos disponibilizados.
Inclui assessoria pedagógica presencial para garantir um
processo de formação mais efetivo.

LI

APOIO
S DE
O
VR
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A Coleção Universo da Ciência foi desenvolvida
especialmente para acompanhar o Laboratório de
Ciências. Está organizada por ano de ensino e alinhada aos
propósitos da BNCC. Vem acompanhada dos Livros do
Aluno e do Professor com as orientações para a utilização
dos recursos e equipamentos do Laboratório de Ciências.

UNIDADE DE ARMAZENAGEM
Todos os materiais que compõem o Laboratório de Ciências foram
selecionados conforme os conteúdos de Ciências trabalhados no Ensino
Fundamental - Anos Iniciais. Para tanto, foi efetuada uma divisão entre
os conteúdos e os materiais pedagógicos, visando possibilitar que
sejam explorados de forma prática os conceitos de Ciências.
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Permite evidenciar princípios físicos como
condutibilidade elétrica, conversão de energia
e respostas à forças mecânicas.

Permite a discussão de temas relacionados à saúde e
amplia a investigação de práticas adequadas para a
prevenção de doenças.

MODELOS ANATÔMICOS

MICROSCÓPIO ÓTICO
MONOCULAR

Possibilita a observação e manuseio de modelos
anatômicos reais, desenvolvendo noções sobre
características físicas e fisiológicas dos organismos.

Oportuniza a exploração do mundo microscópico,
seja com preparações de lâminas frescas ou por meio
daquelas presentes no conjunto com 60 lâminas.

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS

LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS

RECURSOS DIDÁTICOS

“

A experimentação assume uma valiosa ferramenta
no sentido do desenvolvimento de habilidades
daquele que experimenta, como a análise crítica e
a interpretação dos resultados.

“
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Estruturado com materiais didáticos manipuláveis o
LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS ENSINO FUNDAMENTAL –
ANOS INICIAIS, conta com livros, recursos didáticos e formação
de professores. Garante o desenvolvimento do letramento
científico, aproximando os alunos do método científico, o que
possibilita uma melhor compreensão dos processos de ação das
ciências e do trabalho científico.

KITS DE ENGRENAGENS,
ELETRICIDADE E POLIAS
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LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS

ENSINO
ENSINOFUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL--ANOS
ANOSINICIAIS
FINAIS

ENSINO
ENSINOFUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL--ANOS
ANOSINICIAIS
FINAIS

O projeto LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS,
foi elaborado para oferecer recursos que tornem o aprendizado de Ciências dinâmico
e prazeroso, criando um ambiente interessante de experimentação e descobertas que
contribuam para a formação do educando.

FORMAÇÃO E ASSESSORIA
O projeto prevê capacitação instrumental na modalidade
presencial, na qual serão apresentados conteúdos teóricos
e práticos para uma melhor utilização dos recursos
disponibilizados no laboratório. Inclui assessoria pedagógica
presencial para um processo de formação mais efetiva.

LI

APOIO
S DE
O
VR
Para os Anos Finais, a coleção Universo da Ciência,
procura aprofundar os conhecimentos adquiridos
no ciclo anterior, de maneira progressiva, sempre
alinhados com a BNCC.
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UNIDADE DE ARMAZENAGEM
Os materiais que compõem o Laboratório de Ciências foram selecionados
conforme os conteúdos de ciências trabalhados no Ensino Fundamental - Anos
Finais. Alguns de seus componentes são equipamentos tecnológicos robustos
e de alta precisão.
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Oferece diversos recursos para as mais
variadas experimentações científicas.

Possibilita a observação e manuseio de modelos
anatômicos, desenvolvendo noções sobre características
físicas e fisiológicas dos organismos.

BRINKLOGGER

TECNOLOGIA E
CONHECIMENTO
CIENTÍFICO

Um novo conceito de sistema experimental digital
portátil, desenvolvido especialmente para dar suporte
às aulas experimentais na educação básica. Equipado
com sensores, cria um ambiente experimental simples e
seguro para os alunos.

Propicia a manipulação de equipamentos que
aproximam o aluno do mundo profissional,
assim como oportuniza o aprofundamento de
habilidades relacionadas à investigação científica.

ENSINO
ENSINOFUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL--ANOS
ANOSINICIAIS
FINAIS

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS

LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS

MODELOS DIDÁTICOS

“

A experimentação relacionando teoria
e prática permite que os estudantes
compreendam os fundamentos científicotecnológicos e os auxilia no entendimento de
conceitos abstratos, além de contribuir para o
desenvolvimento de atitudes e reflexão sobre
as teorias científicas e suas limitações

“
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Estruturado com Materiais didáticos manipuláveis o
LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS ENSINO FUNDAMENTAL –
ANOS FINAIS, conta com livros, recursos didáticos e formação
de professores. Garante o desenvolvimento do Letramento
Científico, aproximando os alunos do método científico, o que
possibilita uma melhor compreensão dos processos de ação
das ciências e do trabalho científico.

MATERIAIS PARA
EXPERIMENTAÇÃO
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LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS

O LABORATÓRIO DE ENSINO DA MATEMÁTICA - ANOS INICIAIS propicia a utilização das
tendências metodológicas de investigação matemática, resolução de problemas, modelagem
matemática, entre outras que se manifestam nas práticas pedagógicas apresentadas no
livro que acompanha o projeto. Dessa forma, pretendemos oferecer inúmeras ferramentas
e possibilidades para que o aluno construa seu conhecimento ao manipular os materiais de
maneira interativa, investigativa e experimental, buscando resolver problemas.

FORMAÇÃO
Prevê capacitação na modalidade presencial, na qual serão
apresentados os materiais que compõem o projeto, em
paralelo a conteúdos teóricos, e práticos para uma melhor
utilização dos recursos disponibilizados no laboratório.

LI

APOIO
S DE
O
VR
O livro de apoio ao trabalho docente traz uma fundamentação
teórica sobre o Laboratório de Matemática, uma tabela
que relaciona os materiais com as habilidades apontadas na
BNCC e apresenta os materiais que compõem o projeto, com
orientações pedagógicas, objetivos e propostas de atividades.
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UNIDADE DE ARMAZENAGEM
Contém recursos, jogos, equipamentos e demais materiais
estáticos ou dinâmicos pensados para atender todos os
objetivos de aprendizagem desse nível de ensino, contemplando
as cinco unidades temáticas propostas pela BNCC.
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Possibilita o estudo de igualdade, desigualdade e
decomposição em problemas de adição, subtração,
multiplicação e divisão. Com esses materiais, também
é possível estudar os números racionais expressos na
forma decimal e fracionária.

Possibilita identificar as figuras planas das faces, estudar
propriedades comuns e diferenças entre poliedros e
corpos redondos, relacionar figuras tridimensionais com
suas planificações e objetos do cotidiano.

Com o LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA - ANOS INICIAIS,
apoiado em seus três pilares (materiais manipuláveis, livro
de intenções pedagógicas e formação) os alunos conseguem
relacionar teoria e prática, perceber ligação entre os diferentes
conteúdos matemáticos e entre os conteúdos e a vida cotidiana.
Assim, os alunos desenvolvem habilidades e a matemática
gera significado em suas vidas.

“

Nas práticas pedagógicas do laboratório, são
oferecidas oportunidades para que o aluno
observe, compare, manipule, trace caminhos de
investigação, construa, modifique estruturas, analise
e argumente sobre os resultados encontrados.

Permite conhecer diferentes instrumentos de
contagem de tempo, reconhecendo suas limitações
e a razão de utilizarmos o relógio atualmente. Em
paralelo, é possível conhecer as unidades de medida
de tempo (realizando conversões), estudar intervalo
de eventos e a leitura do relógio.

PROBABILIDADE E
ESTATÍSTICA

Permite o estudo de porcentagem, noções de análise
combinatória e construção, leitura e interpretação de
gráficos, como o gráfico de barras.

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS

LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA

GEOMETRIA

GRANDEZAS E MEDIDAS

“
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NÚMEROS E ÁLGEBRA

QUADRO DE AÇO
E MATERIAIS DO PROFESSOR
Entre os itens que compõem o projeto, estão
o Quadro de Aço portátil e materiais na
versão do professor, com peças em tamanho
ampliado e manta de ímã, permitindo sua
fixação e manipulação no Quadro de Aço.

25

LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA

ENSINO
ENSINOFUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL--ANOS
ANOSINICIAIS
FINAIS

ENSINO
ENSINOFUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL--ANOS
ANOSINICIAIS
FINAIS

O LABORATÓRIO DE ENSINO DA MATEMÁTICA - ANOS FINAIS do Ensino Fundamental
propicia a utilização das tendências metodológicas de investigação matemática, resolução de
problemas, modelagem matemática, entre outras que se manifestam nas práticas pedagógicas
apresentadas no livro que acompanha o projeto. Dessa forma, pretendemos oferecer inúmeras
ferramentas e possibilidades para que o aluno construa seu conhecimento ao manipular os
materiais de maneira interativa, investigativa e experimental, buscando resolver problemas.

FORMAÇÃO
Prevê capacitação na modalidade presencial, na qual são
apresentados os materiais que compõem o projeto, em
paralelo a conteúdos teóricos e práticos, para uma melhor
utilização dos recursos disponibilizados no laboratório.

LI

APOIO
S DE
O
VR

26

O livro de apoio ao trabalho docente traz uma
fundamentação teórica sobre o Laboratório de
Matemática, uma tabela que relaciona os materiais com as
habilidades apontadas na BNCC e apresenta os materiais,
que compõem o projeto, com orientações pedagógicas,
objetivos e propostas de atividades.

UNIDADE DE ARMAZENAGEM
Contém recursos, jogos, equipamentos e demais materiais
estáticos ou dinâmicos, pensados para atender a todos os
objetivos de aprendizagem desse nível de ensino, contemplando
as cinco unidades temáticas propostas pela BNCC.
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Possibilita o estudo de igualdade e desigualdade em
problemas de equilíbrio, potência e expressões algébricas
e numéricas. Com esses materiais, também é possível
estudar os números racionais expressos na forma
fracionária e os números reais submetidos à radicais.

Possibilita estudar figuras geométricas planas em
representações, no plano e nas faces de sólidos
geométricos, reconhecendo, nomeando e comparando
polígonos, considerando lados, vértices e ângulos,
classificando-os em convexos e não convexos, regulares
e não regulares.

Com o LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA - ANOS FINAIS,
apoiado em seus três pilares (materiais manipuláveis, livro
de intenções pedagógicas e formação) os alunos conseguem
relacionar teoria e prática, perceber ligação entre os diferentes
conteúdos matemáticos e entre os mesmos e a vida cotidiana.
Assim, os alunos desenvolvem habilidades e a matemática
gera significado em suas vidas.

“

O Laboratório de Matemática propicia ao aluno outra
forma de ver e interagir com os conteúdos curriculares.
Com os materiais manipuláveis, os saberes são
construídos de forma dinâmica e significativa.

Permite estudar ângulos em diferentes contextos,
reconhecendo a abertura do ângulo como grandeza
associada às figuras geométricas. Possibilita ainda
resolver e elaborar problemas, envolvendo as
grandezas de comprimento, tempo, capacidade e
volume, relacionando diferentes unidades de medidas.

PROBABILIDADE E
ESTATÍSTICA

Permite o estudo de porcentagem, noções de análise
combinatória e construção, leitura e interpretação de
gráficos, como o gráfico de linhas.

ENSINO
ENSINOFUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL--ANOS
ANOSINICIAIS
FINAIS

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS

LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA

GEOMETRIA

GRANDEZAS E MEDIDAS

“
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NÚMEROS E ÁLGEBRA

QUADRO DE AÇO
E MATERIAIS DO PROFESSOR
Entre os itens que compõem o projeto, estão o Quadro
de Aço portátil e materiais na versão do professor, com
peças em tamanho ampliado e manta de ímã, permitindo
sua fixação e manipulação no Quadro de Aço.
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EDUCAÇÃO INFANTIL

ROBÓTICA EDUCACIONAL

ENSINO FUNDAMENTAL
EDUCAÇÃO INFANTIL
- ANOS INICIAIS

ROBOKIDS KIT 1

Conjuntos de peças plásticas que possibilitam a
construção de vários modelos e a exploração de

Com o RoboKids Kit 1, crianças de quatro a cinco
anos irão explorar modelos com movimento e
rotação.

diversos temas e conteúdos curriculares.

Na era tecnológica, são necessários novos espaços dentro da
escola, a fim de garantir novas vivências por meio de contextos
tecnológicos que promovam o desenvolvimento cognitivo do
aluno. O ROBOKIDS - ROBÓTICA para a Educação Infantil é um
desses espaços que promovem, de forma lúdica, atividades que
estimulam a exploração, a organização, a resolução de problemas,
a criatividade, o trabalho em equipe e o raciocínio lógico.

“

Primeiras expreriências com a robótica em
que as crianças de 3 a 5 anos são desafiadas
a construir objetos e cenários utilizando kits
com blocos de construção.

“

30
30

ROBOKIDS KIT INTRODUTÓRIO

LIVROS DE APOIO
LIVRO DO ALUNO

LIVRO DO PROFESSOR

Sua escrita pautou-se nos
pressupostos da BNCC. Apresenta
sugestões de práticas, em que
a criança é desafiada a realizar
montagens com os kits de
construção, a partir da proposição
de um problema.

Dicas e sugestões para o
encaminhamento de todas as
atividades propostas no Livro
do Aluno, com as soluções
dos desafios propostos. Inclui
uma fundamentação teórica e
metodológica relacionada ao
projeto RoboKids.

O projeto prevê um curso de formação presencial
para os professores, no qual irão adquirir
conhecimentos teóricos e práticos para atuarem
como facilitadores no desenvolvimento de
atividades com o RoboKids.

ENSINO FUNDAMENTAL
EDUCAÇÃO INFANTIL
- ANOS INICIAIS

KITS DE CONSTRUÇÃO

EDUCAÇÃO INFANTIL

PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.
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ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS

ROBÓTICA EDUCACIONAL

KIT 1

KIT 2

O kit do 1° ano possibilita a
criação e exploração de modelos
mecânicos.

Para o 2º e 3º anos, o KIT 1 inclui
componentes eletrônicos que
permitem criar modelos com
luzes controladas por sensores.

No 4º e 5º ano, o kit inclui
sensores, motores e outros
atuadores, além de uma unidade
de controle que possibilita a
programação dos modelos.

LIVROS DE APOIO
O BRINK ROBÓTICA - LABORATÓRIO DE ROBÓTICA ANOS INICIAIS possibilita a experimentação de conceitos de
diversos temas e áreas do conhecimento. Caracteriza-se por
ser uma prática pedagógica inovadora, que utiliza tecnologias e
equipamentos na construção de robôs, com caráter educativo,
em que os alunos interagem de forma lúdica e descobridora de
novos conhecimentos.

“

O Brink Robótica é uma solução completa para
implantar a robótica na escola, com kits de
montagem, livros de apoio e processo de formação e
assessoria. Promove trabalho inter e multidisciplinar,
desenvolvendo a iniciação científica e a pesquisa.
Pode ser implantado no contexto curricular ou como
atividade extracurricular.

“
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KIT INTRODUTÓRIO

PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.

LIVRO DO ALUNO
Para cada ano escolar, foi desenvolvida
uma coleção de livros de apoio para
o aluno, com sugestões de práticas,
orientações de montagens, questões e
exercícios relacionados às práticas.

LIVRO DO PROFESSOR
Apresenta as respostas das
questões e os desafios propostos
nas práticas, além das orientações
metodológicas para as aulas com a
robótica.

PROGRAMAÇÃO COM SCRATCH
Os modelos robóticos podem ser programados com
um software gráfico incluso na solução ou com o Scratch.

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS

KITS DE CONSTRUÇÃO

ANOS INICIAIS

Formação didático-pedagógica para o Professor,
oferecendo conhecimentos teóricos e práticos para
trabalhar com o Laboratório de Robótica. Inclui também
assessoria pedagógica presencial como também em
ambiente virtual de aprendizagem, que visa permanente
contato com os professores, garantindo adequada e
segura utilização dos recursos tecnológicos.
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KITS DE CONSTRUÇÃO

ANOS FINAIS

O BRINK ROBÓTICA - LABORATÓRIO DE ROBÓTICA - ANOS
FINAIS integra novas tecnologias à sala de aula, despertando o
interesse dos estudantes e permitindo a execução de práticas
curriculares que contribuem para a aprendizagem significativa
dos alunos.

LIVROS DE APOIO
LIVROS DO ALUNO
Para cada ano escolar, foi
desenvolvida uma coleção de
livros de apoio para o aluno, com
sugestões de práticas, orientações
de montagens, questões e
exercícios relacionados às práticas.

LIVRO DO PROFESSOR
Apresenta as respostas das
questões e os desafios propostos
nas práticas, além das orientações
metodológicas para as aulas de
robótica.

“

O Brink Robótica inclui recursos inovadores. Kits de
robótica, software de programação, unidades de
controle e livros de apoio que tornam a aprendizagem
mais significativa, estimulando a colaboração e
comunicação entre os alunos, o desenvolvimento do
pensamento crítico, da criatividade e a habilidade na
resolução de problemas.

OS KITS POSSUEM CERTIFICAÇÃO INMETRO

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO
A unidade de controle pode ser programada com um aplicativo que
acompanha o kit, além do Scratch e de outros softwares de uso profissional.

ENSINO
ENSINOFUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL--ANOS
ANOSINICIAIS
FINAIS

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS

ROBÓTICA EDUCACIONAL
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Possui mais de 1000 peças estruturais diversas,
sensores, atuadores, unidade de controle e
software de programação.

“

ENSINO FUNDAMENTAL
ANOS FINAIS
- ANOS INICIAIS

KIT 3

Formação didático-pedagógica para o Professor,
oferecendo conhecimentos teóricos e práticos para
trabalhar com o Laboratório de Robótica. Inclui também
assessoria pedagógica presencial em ambiente
virtual de aprendizagem, visando permanente
contato com os professores, para garantir adequada
e segura utilização dos recursos tecnológicos.
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MATEMÁGICA

Onde quer que estejam, histórias se traduzem em um
momento muito especial! Na Brink Touch - Mesa Interativa, elas ganham cores, texto, imagens, narrativa de voz
e libras, garantindo que todos possam participar.

Os recursos de som, imagem e movimento do
jogo dinamizam as operações matemáticas de
forma lúdica e criativa, incorporando à elas um
toque mágico!

“

Um suporte didático eficiente para a prática docente
e uma oportunidade lúdica e criativa para a criança
interagir com os conhecimentos de forma significativa.

O Guia de Orientações Pedagógicas
apresenta todas as ferramentas e
formas de utilização do equipamento
e contextualiza para o professor as
intencionalidades pedagógicas presentes
em cada um dos recursos ofertados pela
Brink Touch - Mesa Interativa.

ERA UMA VEZ

RIMA NA MIRA

Por meio de ilustrações que enriquecem seu
repertório imagético, coloca-se o desafio de
associar a imagem à letra inicial.

Um jogo recheado de desafios, em que o
alvo é a alfabetização!

EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
ENSINO
FUNDAMENTAL
- ANOS
INICIAIS
FUNDAMENTAL
- ANOS
INICIAIS

EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS

BRINK TOUCH
MESA INTERATIVA

ENSINO
MESAFUNDAMENTAL
EDUCACIONAL-INTERATIVA
ANOS INICIAIS

E-BOOK LIBRAS

A BRINK TOUCH - MESA INTERATIVA é um equipamento
digital que aprimora a prática pedagógica no contexto escolar.
Integra o conteúdo curricular à linguagem de game e aplicativos.
Os mais de 60 dispositivos digitais trazem desafios instigantes
que motivam as crianças a interagir de forma significativa com o
conhecimento, qualificando a aprendizagem.

“
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Oferece capacitação na modalidade presencial, na qual são
explorados os recursos e formas de interação com a Brink Touch
- Mesa Interativa, apresentando diferentes possibilidades de
uso do equipamento na escola e sala de aula.
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Composta de 3 volumes, a coleção é direcionada
para crianças de 2 a 5 anos. O material dispõe de uma
metodologia de estímulo à imaginação infantil, com
inserção dos conceitos básicos sobre o computador,
associando o real ao imaginário, por meio de simpáticos

Com esta coleção composta de 5 volumes, os alunos do 1º
ao 5º ano são convidados a desenvolver suas habilidades
tecnológicas, em um ambiente repleto de aventura
e muita diversão. Desperta o interesse em descobrir,

personagens e atividades muito divertidas.

conhecer, envolver-se e aprender novos conteúdos.

SOFTWARES DE APRENDIZAGEM

Contribuir para o desenvolvimento tecnológico consciente é o
foco da COLEÇÃO INFORMÁTICA NA ESCOLA. Composta de
livros didáticos e ferramentas de ensino on-line direcionados
para os públicos infantil e infanto-juvenil, fases principais para
a construção dos alicerces que garantem o desenvolvimento
saudável da personalidade e dos valores humanos.

“

Com uma metodologia dinâmica, firmada na
exploração da tecnologia voltada para a educação,
a Coleção Informática na Escola oferece materiais
atrativos e de rica estrutura pedagógica, que
agregam valor ao ensino nas escolas, sempre
aliando educação com criatividade para o ensino
e aprendizagem de informática.

Cada volume da coleção de Educação Infantil e Ensino
Fundamental - Anos Iniciais inclui um CD-ROM, com
conteúdos exclusivos, que possibilitará complementar as
atividades dos livros.

ENSINO FUNDAMENTAL
ANOS FINAIS
Organizada em 4 volumes, para os alunos de 6º ao 9º ano,
a coleção traz uma linguagem visual jovem, que dialoga
com o novo perfil de estudantes da era digital. Uma
didática inovadora, que propõe a formação tecnológica,
associada a uma visão geral sobre o mercado de trabalho.

Formação didático-pedagógica
para o professor, oferecendo
conhecimentos teóricos e práticos
para trabalhar com a Coleção
Informática na Escola.

EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

COLEÇÃO INFORMÁTICA
NA ESCOLA

KRIEDUC

ENSINO FUNDAMENTAL
ANOS INICIAIS

“
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EDUCAÇÃO INFANTIL

PORTAIS DE CONTEÚDOS
Os professores e alunos contam com
portais interativos para aprofundar a
prática de ensino-aprendizagem.
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PLATAFORMA PARA APRENDIZAGEM ON-LINE

ROBOGARDEN - PLATAFORMA PARA A APRENDIZAGEM
DE PROGRAMAÇÃO E CODIFICAÇÃO - Lúdica, gamificada e
de fácil navegação, permite desenvolver inúmeras habilidades
e competências da BNCC. Totalmente preparada para ensinar
codificação do nível básico ao profissional, possibilita aos alunos
aprender a programar, a tomar decisões e a resolver problemas
de forma eficiente e eficaz.

“

O ensino de programação é importante porque
estimula a criatividade, a autonomia, e desenvolve
o raciocínio lógico e a capacidade de resolução de
problemas, além de habilidades comportamentais
e socioemocionais, como liderança, empatia,
empreendedorismo e trabalho em equipe,
habilidades muito valorizadas no século 21.

Formação didático-pedagógica
para o professor, oferecendo
conhecimentos teóricos e práticos
para trabalhar com o RoboGarden.

ENSINO DE CODIFICAÇÃO
NA ESCOLA

Fornece uma ferramenta capaz de integrar o
ensino de codificação ao programa escolar.

JORNADAS
Uma jornada consiste em
oito aventuras, em que o
estudante irá aprender
diversos
conceitos-chave
de codificação e aplicá-los a
cenários matemáticos e de
Ciências.

PROGRAMAÇÃO FACILITADA

O RoboGarden disponibiliza para o professor uma
ferramenta poderosa que permite gerenciar todos os
aspectos dos cursos de codificação de seus alunos.
Não requer experiência.

RELATÓRIO DE PROGRESSO
DOS ALUNOS

EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

PLATAFORMA DE APRENDIZAGEM
DE PROGRAMAÇÃO
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ATIVIDADES
ROBOGARDEN
são uma coleção de missões de codificação com
foco nas áreas STEAM
(Ciências,
Tecnologia,
Engenharia, Artes e Matemática).Trazem valores
morais e habilidades para
a vida, enquanto ensinam
codificação de uma maneira fácil e divertida.

“

EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

O aluno terá acesso à plataforma que possui dois tipos diferentes de desafios:

Os professores podem visualizar os
detalhes da sala de aula, como a lista
de alunos, atribuir diferentes missões a
cada um deles e monitorar o progresso
da classe.
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Canais de Contatos:
Telefones:
(83) 99974-2101
(83) 99988-5848
E-mail: contato@biteduc.com.br
Site: https://www.biteduc.com.br

