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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.

“
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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
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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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