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1.  Introdução 

Com base nas atividades realizadas durante o projeto FUN@SCIENCE, o presente documento tem 

como objetivo oferecer sugestões para a implementação de modelos de educação global que 

incorporam a educação informal com base em atividades de impressão 3D nos currículos escolares. 

As diretrizes de implementação foram desenvolvidas através da utilização dos resultados 

correspondentes aos círculos nacionais de estudo, das ideias e do feedback recebidos nas reuniões 

de informações realizadas, do feedback dos casos de estudo de cada país.  

Acreditamos firmemente, que este resultado ajudará as autoridades encarregadas pela educação e 

formação do sistema escolar, a planear políticas sobre a formação inicial/contínua dos professores 

e a desenvolver medidas para melhorar o interesse dos alunos no que diz respeito às carreiras 

científicas, e no desenvolvimento de habilidades no âmbito da lógica e da matemática. Os 

resultados do projeto serão divulgados, o que é crucial para uma maior partilha destes resultados 

inspiradores, alcançados pelas organizações envolvidas e respetivos indivíduos.  

 

2. Resultados dos Círculos de Estudos Nacionais 

Esta parte trata dos resultados dos círculos de estudo nos países envolvidos no consórcio. Veremos 

os diferentes atores do projeto em cada país, a sua visão sobre competências digitais na escola e o 

uso de impressoras como ferramentas tecnológicas, especialmente impressoras 3D. Os resultados 

mostraram que o uso de ferramentas tecnológicas é bom para melhorar as competências digitais.  

Itália 

Os círculos de estudo realizados na Itália foram desenvolvidos por meio de três reuniões, 

envolvendo 20 professores da escola infantil, do ensino básico e do ensino secundário, 

selecionados através de disponibilidade individual e por convite de professores que receberam 

formação. Os encontros foram organizados de acordo com o modelo estabelecido pelo consórcio, 
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com enfoque na importância da promoção e implementação de competências digitais nos 

currículos escolares, discutindo abertamente a importância do currículo digital desde a escola 

primária e a contribuição específica do 3D, em termos de conteúdo e metodologia.  

Embora os participantes estivessem familiarizados com as impressoras 3D e algumas das suas 

aplicações, eles nunca tinham usado antes estas ferramentas tecnológicas em atividades de ensino 

formal e não formal. A oportunidade criada pela formação oferecida no âmbito do projeto 

FUN@SCIENCE, despertou a curiosidade, de modo que os formadores aproveitaram a ocasião para 

destacar as oportunidades que a metodologia da impressora 3D pode oferecer.  

O objetivo das reuniões foi desenvolver uma reflexão sobre as competências digitais e sobre o uso 

de ferramentas tecnológicas, úteis para o ensino disciplinar curricular. Após as reuniões, foram 

alcançados os seguintes resultados: 

• Estabelecer o papel das tecnologias no desenvolvimento de competências-chave europeias;  

• Implementação de didática tradicional, com a introdução de ferramentas digitais, para a 

inovação do processo de ensino/aprendizagem;  

• Identificação dos elementos de aprendizagem sobre o uso de impressoras 3D, tendo em 

consideração as capacidades e competências produzidas pelo conhecimento e uso de 

softwares de programação e softwares específicos para máquinas. 

Durante os grupos focais, houve uma avaliação positiva quase unânime perante o uso de novas 

tecnologias, quer por representar uma das principais ferramentas de uma metodologia inovadora 

capaz de captar o interesse das novas gerações, quer por permitir, por meio de codificação, o 

desenvolvimento de métodos lógicos e pensamento científico.  

Nas discussões tidas com os professores, foram identificadas as seguintes fraquezas: 

• Existe uma lacuna entre os educadores atuais, geralmente com de faixa etária média, e os 

jovens alunos. Os primeiros são migrantes digitais, que são divididos entre aqueles que 

acreditam e confiam na tecnologia e aqueles que não estão interessados nela, e que 
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representam a maioria, enquanto o outro tem principalmente uma atitude divertida em 

relação à tecnologia; 

• Falta de ferramentas e formação técnica é o maior obstáculo; 

• É importante integrar novas tecnologias nas lições tradicionais, desde que sejam feitas na 

quantidade certa, sem deixar de fora os métodos clássicos de ensino; 

Por outro lado, os pontos fortes destacados da metodologia de impressão 3D são: 

• A importância educacional de tecnologias e ferramentas inovadoras conhecidas apenas 

como ferramentas de lazer;  

• Os alunos têm a oportunidade de usar as tecnologias que conhecem como um auxílio de 

aprendizagem, também têm a possibilidade de aprender como fazer um uso consciente das 

ferramentas digitais;  

• Professores e alunos podem usar as ferramentas digitais para facilitar, simplificar e 

aprimorar as competências adquiridas através da implementação do ensino disciplinar 

tradicional;  

• O uso da tecnologia de impressoras 3D requer caminhos de planeamento e design, com 

estratégias de laboratório, como reivindicam as principais competências europeias;  

• Promovem caminhos interdisciplinares, sendo uma ferramenta que envolve as motivações 

para aprender, além dos conteúdos específicos. 

Polónia 

Este projeto levou-nos a várias experiências. Fomos desde o entendimento do que é uma 

impressora 3D, até a sua utilização numa sala de aulas. Através deste projeto, adquirimos as 

capacidades e competências necessárias para utilizar uma impressora 3D, no âmbito de nossos 

recursos pedagógicos e estratégias de ensino.  

20 professores participaram neste círculo de estudo. Embora os participantes estivessem 
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familiarizados com as impressoras 3D e algumas de suas aplicações, eles nunca utilizaram 

anteriormente estas ferramentas tecnológicas em atividades de ensino formal e não formal.  

A oportunidade criada pela formação oferecida no âmbito do projeto FUN@SCIENCE, despertou a 

curiosidade, de tal modo que os formadores tiveram a ocasião de destacar as oportunidades que a 

metodologia da impressora 3D pode oferecer. O principal destaque da formação, foi o facto de 

poder contar com professores de diferentes níveis de ensino, que tiveram várias experiências no 

que diz respeito aos alunos que ensinam, mas também várias experiências com o tópico.  

Isso permitiu um amplo espectro de discussões e exemplos. Ao mesmo tempo, esta ampla mistura 

de experiências foi um desafio, pois o ensino de grupos não-homogêneos é difícil. Embora este 

público em particular tenha conseguido encontrar os melhores métodos para tirar o máximo 

partido possível da formação.  

No início, houve uma sessão dedicada à expressão de medos e expectativas dos participantes. Em 

seguida, o conteúdo em si foi ensinado e aprendido: introdução às impressoras 3D, design 3D, 

ferramentas online e aplicações de impressão 3D. Parte importante da formação foram as 

experiências e discussões acerca dos vários métodos de ensino.  

No final da formação, os participantes avaliaram as sessões e discutiram sobre os medos e 

expectativas que foram revelados no início.  

Portugal 

No geral, este projeto proporcionou-nos experiências múltiplas e muito gratificantes. Do ponto de 

vista do entendimento do que é uma impressora 3D, até realmente usá-la nas salas de aulas 

específicas, o objetivo deste projeto trouxe a todos e cada um de nós a capacidade e as 

competências para dispor uma impressora 3D a trabalhar para os nossos recursos pedagógicos e 

estratégias de ensino.  

Tivemos nestes círculos de estudo, a participação de 36 professores. 
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República Checa 

Como parte dos círculos de estudo, trabalhamos com participantes do Gymnázium Elišky 

Krásnohorské e ZŠ a MŠ Tyršova em Praga e incorporamos 20 professores dispostos a descobrir 

mais sobre o potencial da impressão 3D.  

O nosso objetivo não era sobrecarregar os professores com dados e informações técnicas, pois 

para a maioria deles foi a primeira experiência com impressão 3D. O nosso objetivo era apresentar 

os princípios técnicos que o 3D constrói e explicar os princípios de entrada e saída, ou seja, opções 

de corte e modelação com programas de freeware que não custariam fundos adicionais às escolas.  

Além disso, o objetivo era fazê-los pensar na impressão 3D como parte integrante do currículo. Por 

outras palavras, estabelecer a tecnologia como um meio (uma ferramenta) que pode ser usado 

num contexto mais amplo. Para isso, é essencial o conhecimento de princípios e ideias básicas 

sobre o que a impressão 3D pode fazer.  

Não aplicamos nenhuma metodologia específica como tal. Queríamos partilhar o nosso 

conhecimento da tecnologia e o seu potencial na educação, de tal maneira que não entediasse os 

professores e os fizesse acreditar que, embora possa parecer muito complexo e irrelevante para o 

trabalho deles, na verdade pode ser um ótimo elemento complementar para vários tópicos. 

Aplicamos um estilo informal e o mínimo de palestras teóricas possível. Também os fizemos 

trabalhar em grupos para que quaisquer medos individuais de desconfiança fossem superados. 

Embora os professores estivessem céticos no princípio sobre a tecnologia em si e sua relevância na 

educação, bem como sobre suas próprias competências fase à sua utilização, chegamos a um 

ponto em que eles perceberam o potencial e começaram a ficar ansiosos para aprender mais, não 

apenas sobre o processos de modelação operações de corte (em fatias), mas também sobre os 

aspetos técnicos das impressoras.  

Grécia 

No geral, este projeto proporcionou-nos experiências múltiplas e muito gratificantes. Do ponto de 
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vista do entendimento do que é uma impressora 3D, até realmente usá-la nas salas de aulas 

específicas, o objetivo deste projeto trouxe a todos e cada um de nós a capacidade e as 

competências para dispor uma impressora 3D a trabalhar para os nossos recursos pedagógicos e 

estratégias de ensino.  

Tivemos nestes círculos de estudo, a participação de 36 professores. 

 

3. Feedback dos Comités de Stakeholders/Eventos Multiplicadores 

Neste capítulo, veremos o feedback dos comitês das partes interessadas e dos eventos 

multiplicadores durante o projeto. Os atores partilham benefícios do uso das tecnologias de 

impressão 3D para melhorar as capacidades lógicas e matemáticas dos alunos, e descobrir as 

carreiras científicas. Comummente, o feedback obtido com os eventos acima mencionados foi 

muito positivo e os participantes concordaram que estas tecnologias e ferramentas digitais não 

devem ser consideradas assuntos por si só, separadas dos currículos disciplinares. A 

implementação do FUN@SCIENCE aprimora as capacidades lógicas e matemáticas dos alunos e 

pode ajudá-los nas suas futuras carreiras profissionais.  

Itália 

Durante o ciclo de vida do projeto, os Comitês de Stakeholders, compostos por parceiros e 

representantes de escolas, reuniram-se duas vezes com o objetivo de analisar e discutir as 

realizações do projeto, a fim de oferecer sugestões para a implementação das atividades com base 

nas tecnologias de impressão 3D. O primeiro Evento Multiplicador ocorreu em maio de 2019 e foi 

dirigido a professores, formadores e stakeholders, por apresentar o rascunho do modelo 

educacional FUN@SCIENCE, partilhando as vantagens da utilização das tecnologias de impressão 

3D para melhorar as capacidades lógicas e matemáticas nos alunos do ensino básico, escolas 

Secundárias e para aumentar o interesse dos alunos do ensino secundário pelas carreiras 

científicas.  
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O feedback obtido com os eventos mencionados foi muito positivo: os participantes concordaram 

que estas tecnologias e ferramentas digitais não devem ser consideradas assuntos por si só, 

separados dos currículos disciplinares, pois facilitam a aprendizagem dos alunos. Por meio disso, é 

possível desenvolver competências tecnológicas, especialmente daqueles que baseiam os seus 

conhecimentos num novo estilo cognitivo, o da inteligência tecnológica.  

Os resultados esperados da implementação do modelo FUN@SCIENCE na escola devem ser a 

aquisição pelos alunos das seguintes habilidades e competências: 

• Resolver problemas de vida 

• Planear experiências e projetos 

• Uso de novas ferramentas para aprender e estudar 

• Transferir conteúdo do estudo para objetos de estudo através de produtos digitais 

• Aprender com mais motivação e curiosidade 

• Desenvolver competências técnicas 

A abordagem metodológica apresentada durante os eventos é a de laboratório, ou seja, a 

organização de um planeamento cuidadoso das lições sob a forma de unidades de aprendizagem 

detalhadas, nas quais o título da lição, a organização da sala de aula, os materiais e o horário está 

previsto desde o início. As atividades são projetadas como articuladas em momentos repetidos 

para cada lição, para garantir que os alunos também possam adquirir um ritmo de tempo 

reconhecível e partilhado.  

Polónia 

O primeiro Evento Multiplicador ocorreu em julho de 2019 e foi dirigido a professores, formadores 

e stakeholders, por apresentar o rascunho do modelo educacional FUN@SCIENCE, partilhando as 

vantagens da utilização das tecnologias de impressão 3D, para melhorar as capacidades lógicas e 

matemáticas nos alunos do ensino básico, escolas secundárias e para aumentar o interesse dos 

alunos do ensino secundário pelas carreiras científicas. 
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Os participantes foram convidados a preencher um questionário de avaliação no final do evento. A 

avaliação foi anônima e permitiu reunir o feedback, para dar conta do 

desenvolvimento/sustentabilidade do projeto. Os participantes estavam interessados nos 

conteúdos apresentados e partilhados, mantendo o interesse em descobrir as atividades restantes 

do projeto.  

O feedback reunido prova que os parceiros do consórcio têm resultados bem desenvolvidos do 

projeto e que os apresentaram de forma adequada, a fim de provocar interesse entre os grupos-

alvo do projeto.  

Portugal 

O evento multiplicador foi realizado em Portugal a 6 de setembro de 2020, e contou com a 

participação de 33 professores. Durante o evento, os professores e formadores aprenderam mais 

sobre a metodologia e os resultados intelectuais do projeto.  

No final do evento, todos os participantes deram excelentes notas relativamente a todos os 

aspetos e, na parte das questões abertas, onde pedimos para nos darem algum feedback, a palavra 

parabéns estava presente na maior parte dos questionários. O presente evento foi publicado na 

página de Facebook 

(https://www.facebook.com/134973703846016/posts/380666025943448/?sfnsn=mo) ou na página 

do projeto (https://www.fun-and-science.erasmus.site/multiplier-event-e1-portugal/).  

República Checa 

O primeiro evento multiplicador foi organizado a 24 de Setembro de 2019, e o segundo ME a 27 de 

Novembro de 2019. Ambos os eventos incorporaram mais de 40 professores e mostraram 

questões práticas abordadas pelo projeto. Os participantes tiveram oportunidade de trabalhar com 

numerosas impressoras 3D (MK3s da Prusa Research s.r.o.).  

Durante os dois eventos multiplicadores, os participantes descobriram a dimensão prática do 

https://www.facebook.com/134973703846016/posts/380666025943448/?sfnsn=mo
https://www.fun-and-science.erasmus.site/multiplier-event-e1-portugal/
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processo de modelação e aprenderam sobre a ligação entre a modelação e a impressão 3D 

sucessiva. No geral, o feedback foi muito positivo, deixando claro que a tecnologia tem seu 

potencial em várias disciplinas escolares.  

Obviamente, houve sugestões de melhorias principalmente relativamente às contratações de 

tempo e a necessidade de mais oficinas focadas particularmente nas etapas específicas de 

modelação e impressão.  

No entanto, como ponto de partida da curva de aprendizagem entre os professores, pensamos que 

os eventos multiplicadores fizeram um ótimo trabalho. Além disso, introduziu um facto 

interessante de que as melhores impressoras 3D a nível mundial vêm da República Checa.  

Grécia 

O evento multiplicador foi realizado na Grécia a 9 de Novembro de 2019, e contou com a 

participação de 20 professores e formadores. Durante o evento, os professores e formadores 

ficaram a conhecer mais sobre a metodologia e os resultados intelectuais deste projeto.  

No final do evento, todos os participantes fizeram excelentes observações no que diz respeito a 

todos os todos os aspetos. Quando lhes foi solicitado feedback, todos deram os parabéns pela 

ideia inovadora e pelo esforço que o consórcio europeu fez para criar esta metodologia. O evento 

foi publicado na página do Facebook 

(https://www.facebook.com/funatscience/posts/448710212472362).  

 

4. Resultados Nacionais dos Casos de Estudo 

Na maioria dos países, a experiência científica dos casos de estudo no âmbito do projeto 

FUN@SCIENCE implementada foi bastante positiva, tanto para professores e como para alunos. 

Para complementar, conseguiu-se perceber que é possível treinar alguns professores na utilização 

da tecnologia de impressão 3D, com o intuito de os capacitar a utilizá-la durante o programa 

https://www.facebook.com/funatscience/posts/448710212472362
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escolar curricular.  

Os resultados são positivos e muitos professores envolvidos concordaram sobre a importância de 

incluir esta abordagem de aprendizagem no programa da escola, para ajudar os alunos a estudar, 

entender tópicos científicos, melhorar capacidades técnicas, trabalho em equipe e autonomia no 

trabalho.  

 

Itália 

A experiência científica dos casos de estudo do projeto FUN@SCIENCE implementada na Itália foi 

bastante positiva. Foi possível trabalhar com todos os níveis escolares, desde o ensino básico até 

ao ensino secundário. Os 175 alunos envolvidos tinham idades compreendidas entre os 7 e os 19 

anos. Os formadores que presidiram as atividades eram especialistas externos em tecnologias de 

impressão 3D, mas também professores das escolas que participaram das atividades. Dessa forma, 

além da formação direcionada aos alunos, também é possível treinar alguns professores no uso da 

tecnologia de impressão 3D, para que possam utilizá-lo durante o programa curricular da escola.  

A metodologia utilizada pelos especialistas/professores foi interativa, proporcionando o 

envolvimento ativo dos alunos em todas as fases da formação. No final, os alunos mostraram os 

projetos realizados durante as atividades aos pais e outros alunos da escola (no caso do ensino 

básico) e a outros professores (no caso do ensino secundário). 

O feedback geral dos professores em termos de conteúdo de formação, metodologia e 

coordenação foi muito positivo. Os professores acreditam que a abordagem de aprendizagem da 

impressão 3D pode melhorar a lógica e as capacidades matemáticas dos alunos, porque eles 

podem desenhar, projetar e criar modelos 3D que representam conceitos importantes de 

matemática e ciências, como ângulos e moléculas. Essa abordagem de aprendizagem ajuda os 

alunos a estudar e entender tópicos científicos abstratos mais fáceis.  

A abordagem pode ser útil também para ajudar os alunos com necessidades especiais de 
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aprendizagem. Além de melhorar as capacidades técnicas, esta metodologia pode ajudar os alunos 

a aumentar algumas das suas capacidades sociais, como pensamento crítico, resolução de 

problemas e trabalho em equipe.  

Os desafios encontrados durante a implementação das atividades foram o número limitado de 

instalações (impressoras 3D) em relação ao número de alunos e a dificuldade de incluir a 

tecnologia no conteúdo disciplinar. Nesse sentido, é preciso destacar que nem todos os professores 

da escola concordaram em usar esta abordagem de aprendizagem no programa curricular, devido 

à falta de competências digitais e experiência nesse campo.  

De qualquer forma, a experiência dos casos de estudo foi relevante para o crescimento dos alunos, 

tanto a nível científico como a nível social. Apesar das diferenças de idades, os grupos alcançaram 

um bom grau de conhecimento do programa de modelação 3D, adquirindo forte compreensão e 

autonomia de design e conceção do projeto.  

A ideia geral da experiência dos casos de estudo foi muito satisfatória: os professores destacaram a 

relevância desta abordagem de aprendizagem para melhorar as capacidades lógicas e matemáticas 

dos seus alunos, além de aumentar o interesse dos alunos nas carreiras científicas. A motivação e o 

envolvimento dos alunos tiveram uma avaliação elevada, e seu envolvimento durante os 

workshops mostra exatamente isso.  

Todos os professores envolvidos estão de acordo quanto à importância de incluir esta abordagem 

de aprendizagem no programa curricular escolar, embora a falta de fundos para a compra de 

equipamento adequado e a formação de professores possa ser um obstáculo à sustentabilidade do 

projeto.  

Polónia 

Os resultados dos casos de estudo foram realizados em Setembro de 2019. Nestes casos de estudo, 

tivemos a participação de 30 professores. O feedback geral dos professores em termos de 

conteúdo de formação, metodologia e coordenação foi bastante positivo. Os professores acreditam 
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que a abordagem de aprendizagem da impressão 3D pode melhorar as capacidades de lógica e 

matemáticas dos alunos, uma vez que estes podem desenhar, projetar e criar modelos 3D que 

representam conceitos importantes de matemática e ciências, tais como ângulos e moléculas.  

Portugal 

Os resultados dos casos de estudo foram realizados de 9 a 11 de setembro de 2019. Neste caso de 

estudo, contamos com a participação de 32 professores. Durante 12 horas, este grupo de 

professores colocou em prática/testou as metodologias do projeto FUN@SCIENCE. Com o 

respetivo apoio técnico, a maior parte dos participantes conseguiu dar início a sua primeira 

impressão 3D.  

Algumas fotos deste evento podem ser encontradas na seguinte página de Facebook: 

https://www.facebook.com/134973703846016/posts/391380061538711/?sfnsn=mo 

República Checa 

As atividades foram implementadas numa escola básica (ZŠ Tyršova, Praga) e também numa escola 

secundária (Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praga). Abordamos estudantes com idades 

compreendidas entre os 10 e os 18 anos, respectivamente. Durante as atividades, trabalhamos 

com mais de 20 professores que participaram na fase de preparação e, claro, durante os próprios 

workshops.  

Atividades Implementadas 

Biologia 

A metodologia teve por base a ligação entre o conceito biológico teórico de uma estrutura de DNA 

e a dimensão prática de modelação e criação de um modelo 3D, que é um objeto tangível para os 

alunos e os ajuda a desenvolver uma ideia complexa sobre os elementos-chave do corpo do ser 

humano. Sendo que ao mesmo tempo potência o aumento da criatividade, nesta primeira fase é 

solicitado aos alunos modelar o DNA, antes de lhes ser mostrados a forma exata que eles têm de 

https://www.facebook.com/134973703846016/posts/391380061538711/?sfnsn=mo
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reproduzir e imprimir numa segunda fase. Dada a complexidade desta atividade e também os 

requisitos curriculares, esta atividade foi implementada entre estudantes com idades 

compreendidas entre os 15 e os 18 anos, que frequentavam o ensino secundário. A duração total 

da atividade foi de 8 horas.  

Química 

A metodologia tem por base a ligação entre o conceito químico de uma estrutura molecular da 

água e a dimensão prática da modelação e criação de um modelo 3D, que é um objeto tangível 

para os alunos e os ajuda a desenvolver uma ideia complexa sobre os principais elementos da 

natureza (água). Ao mesmo tempo, pode ser usado para visualização de outras moléculas. Esta 

atividade potência a criatividade, nesta primeira fase é solicitado aos alunos a modelação de uma 

molécula de água, antes de lhes ser mostrado o formato exato que eles têm de reproduzir e 

imprimir na segunda fase. Esta atividade foi implementada com alunos de idades compreendidas 

10 aos 14 anos. A duração total desta atividade foi de 7 horas.  

No geral, as respostas dos professores mostraram uma inclinação positiva à própria tecnologia, 

bem como ao pensamento geral da aprendizagem baseada em projetos, enriquecida pelas 

tendências contemporâneas. A maioria dos professores valorizou a criatividade incorporada ao 

conceito de impressão 3D e a capacidade dos alunos de criar objetos tangíveis que podem ajudá-

los a entender melhor os vários conceitos de resumos que encontram durante as aulas. Os alunos 

ficaram empolgados com o tempo despendido para trabalhar com uma impressora 3D. Ao 

contrário de muitos professores, eles estão familiarizados com o conceito básico da tecnologia, 

alguns deles até têm um nível mais avançado. O ponto forte foi a colaboração da equipe e a 

criação de um modelo funcional e imprimível.  

Grécia 

Os resultados dos casos de estudo foram realizados na última semana de setembro de 2019. 

Contamos com a presença de 20 professores para este caso de estudo. Durante 12 horas, este 

grupo de professores pôs em prática/testou as metodologias do projeto FUN@SCIENCE. Com o 
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respetivo apoio técnico, conseguiram realizar a sua primeira impressão 3D. Algumas fotos deste 

evento estão presentes na seguinte página de Facebook: 

https://www.facebook.com/funatscience/posts/456772044999512 

 

 

5. Conclusões e Recomendações Gerais 

Todos os países do consorcio formularam conclusões e recomendações para o futuro com base nos 

resultados do projeto. Mesmo que o projeto tenha sido positivo para a maioria, alguns países 

fizeram recomendações. Em primeiro lugar, a conclusão do projeto permite-nos ver a importância 

das competências digitais nos currículos escolares. O projeto trouxe muitas coisas positivas para os 

alunos envolvidos profissionalmente e pessoalmente. No entanto, a formação de professores que 

podem usar a tecnologia de impressão 3D nos seus programas curriculares pode levar tempo e, às 

vezes, pode ser muito complexa.  

Itália 

A implementação das atividades do projeto FUN@SCIENCE na Itália destaca a importância das 

competências digitais nos currículos escolares, em termos do valor do currículo digital na escola 

desde a escola primária, e a contribuição específica do conteúdo e da metodologia 3D.  

A oportunidade oferecida pela formação do projeto FUN@SCIENCE despertou a curiosidade dos 

professores; portanto, os formadores tiveram a opção de destacar as oportunidades que a 

metodologia da impressora 3D pode oferecer. Os alunos que participaram da experiência de 

aprendizagem dos casos de estudo, adquiriram e aprimoraram suas competências técnicas e 

lógicas, assim como as suas competências interpessoais tais como resolução de problemas, 

capacidade comunicação e trabalho de grupo.  

https://www.facebook.com/funatscience/posts/456772044999512
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No final da implementação do projeto FUN@SCIENCE, foram alcançados os seguintes resultados: 

 Estabelecer o papel das tecnologias no desenvolvimento de competências-chave europeias;  

 Integração de metodologias tradicionais de aprendizagem com as ferramentas digitais, com 

o intuito de introduzir a inovação do processo de ensino/aprendizagem;  

 Identificação dos elementos de aprendizagem sobre a utilização de impressoras 3D, tendo 

em consideração as capacidades e competências produzidas pelo conhecimento e uso de 

softwares de programação e softwares específicos para máquinas.  

A partir da formação realizada na escola básica, verifica-se que, apesar dos excelentes resultados 

em design 3D alcançados pelas crianças, houve algumas dificuldades no uso do teclado e, por 

serem menores, tiveram mais dificuldade em solucionar os pequenos problemas encontrados com 

o design. Isto significa que alguns deles trabalharam lado a lado com outras crianças mais velhas 

trabalhando menos e não atingindo os objetivos prefixados. Por esse motivo, seria melhor 

trabalhar com um grupo pequeno de crianças da mesma idade, para garantir um apoio contínuo 

durante todas as fases do projeto, atingindo os objetivos de aprendizagem.  

Outra sugestão diz respeito à formação de professores que podem usar a tecnologia de impressão 

3D nos seus programas curriculares. A complexidade técnica e processual do software exige um 

maior tempo de formação e acompanhamento do trabalho com os professores, com o apoio de 

especialistas que podem colaborar nas aulas.  

Com mais tempo e mais equipamentos disponíveis, será possível testar outras atividades do 

Manual do projeto FUN@SCIENCE, conseguindo assim envolver um maior número de grupos de 

turmas.  

Nas escolas secundárias e nas escolas profissionais é sugerido aumentar a consciencialização, ao 

nível da gestão, da utilização desta abordagem de aprendizagem, com o intuito de se estimular o 
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interesse dos alunos nas carreiras científicas. Neste sentido, a cooperação entre as faculdades 

científicas das universidades e escolas secundárias é de considerável importância. Os especialistas 

académicos devem organizar regularmente oficinas com alunos do último ano do ensino 

secundário, a fim de apresentá-los às tecnologias 3D de fabricação/produção.  

De qualquer forma, as escolas que já possuem impressoras 3D podem ser consciencializadas com a 

necessidade de utilizá-la melhor nas disciplinas científicas do currículo escolar, e pode ser útil 

procurar concursos/convites à apresentação de propostas destinadas a compra de instalações 

adequadas para melhorar a abordagem da tecnologia 3D no futuro.  

Polónia 

A oportunidade oferecida pela formação do projeto FUN@SCIENCE despertou a curiosidade dos 

professores; portanto, os formadores tiveram a opção de destacar as oportunidades que a 

metodologia da impressora 3D pode oferecer. Os alunos que participaram da experiência de 

aprendizagem dos casos de estudo, adquiriram e aprimoraram suas competências técnicas e 

lógicas, assim como as suas competências interpessoais tais como resolução de problemas, 

capacidade comunicação e trabalho de grupo.  

É recomendável incorporar os resultados do projeto no currículo das escolas parceiras, garantindo 

o uso futuro pelos professores, como parte do processo de ensino. Além disso, os resultados do 

projeto FUN@SCIENCE serão divulgados em várias conferências e seminários educacionais, nos 

quais os parceiros participam regularmente.  

Os parceiros também usarão a metodologia do projeto e farão a sua recomendação, juntamente 

com os demais resultados do projeto, às partes interessadas. 

Portugal 

Tendo em mente que novas tecnologias têm sido criadas para simplificar nossa vida cotidiana, faz 

parte do nosso trabalho, como seres de pensamento/raciocínio lógico, fazer um bom uso destas 
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criações inovadoras e aumentar o seu propósito original tendo em conta cada sector de expertise. 

O projeto FUN@SCIENCE incorpora entidades de diferentes origens e funções, abrindo assim uma 

ampla variedade para o uso de impressoras 3D. No sector da educação, os nossos 

membros/parceiros cobrem desde o jardim de infância até a universidade.  

Compreender o quanto uma impressora 3D pode permitir-nos fazer e até onde podemos ir com ela 

com os seus recursos multifacetados, talvez tenha sido o desenvolvimento mais importante deste 

programa. Entretanto, entendemos o que é essa magnífica peça de tecnologia, como é que ela 

funciona, quantos materiais e produtos finais diferentes podem ser criados e como cada parceiro 

poderá incorporar estes objetos nos seus projetos.  

Observar um objeto que criamos do zero, sendo impresso e gradualmente vai aparecendo em 

frente dos nossos olhos, foi tão gratificante quanto abrir um presente pelo qual ansiamos no dia de 

Natal. E saber que é muito mais cativante, para uma criança ou um jovem estudante, poder 

incorporar esse produto final no seu processo de aprendizagem, é sem dúvida alguma um 

sentimento inestimável.  

Para resumir todo o projeto, apenas algumas palavras de conselho. Todo o processo de impressão 

3D, por mais fascinante que seja, leva algum tempo, especialmente se se considerar o tempo real 

da impressão. Qualquer pessoa que planeie utilizá-lo num contexto qualquer deve ter isso em 

consideração. Contrariamente às impressoras comuns/tradicionais, a impressão 3D leva tempo, 

especialmente se se desejar um bom acabamento e um objeto deveras útil e resistente.  

República Checa 

Em resumo, consideramos o projeto um sucesso. Obviamente, havia uma margem limitada e tanto 

o conceito como a tecnologia são bastante recentes quando temos em conta todos os 

participantes. O objetivo foi apresentar a ideia de que existe uma maneira acessível e atraente de 

promover determinadas áreas curriculares. Quanto a sugestões ou até reclamações, os professores 

enfatizam principalmente que a atividade requer muito tempo e é muito difícil de implementar no 

sistema educacional contemporâneo, que é fortemente rígido. Além disso, a questão de ter 
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impressoras 3D suficientes para atender todos os alunos nem período razoável aumentou como 

sendo um problema. No entanto, o conceito foi aceito com carinho pelos professores e muitos 

deles expressam o desejo de promovê-lo e levá-lo adiante no contexto individual do sistema 

educacional nacional que deve ser examinado para encontrar uma maneira de introduzir 

tecnologias modernas, como a impressão 3D, na prática cotidiana das escolas. A questão 

permanece: a impressão 3D pode responder bem a todos os assuntos ou será mais focada no 

STEM.  

Grécia 

O projeto FUN@SCIENCE incorporou entidades de diferentes origens e funções, abrindo assim uma 

grande variedade de utilizações com impressoras 3D. No campo da educação, os nossos 

membros/parceiros abramgem desde o jardim de infância até a universidade. 

A compreensão e exploração dos potenciais de uma impressora 3D, foi o desenvolvimento mais 

importante deste programa. Enquanto isso, descobrimos o que é essa peça de tecnologia, como é 

que esta funciona, quantos materiais e produtos finais diferentes podem ser criados e como cada 

parceiro pode incorporar estes objetos nos seus projetos.  

Observar um objeto que criamos do zero, sendo impresso e gradualmente vai aparecendo em 

frente dos nossos olhos, foi tão gratificante quanto abrir um presente pelo qual ansiamos no dia de 

Natal. E saber que é muito mais cativante, para uma criança ou um jovem estudante, poder 

incorporar esse produto final no seu processo de aprendizagem, é sem dúvida alguma um 

sentimento inestimável.  

Para resumir todo o projeto, apenas algumas palavras de conselho. Todo o processo de impressão 

3D, por mais fascinante que seja, leva algum tempo, especialmente se se considerar o tempo real 

da impressão. Qualquer pessoa que planeie utilizá-lo num contexto qualquer deve ter isso em 

consideração. Contrariamente às impressoras comuns/tradicionais, a impressão 3D leva tempo, 

especialmente se se desejar um bom acabamento e um objeto deveras útil e resistente.  
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5. Futura Exploração e Sustentabilidade 

Para finalizar, a última parte resume as ações para o futuro. Mais e mais escolas irão utilizar a 

tecnologia de impressão 3D para promover competências técnicas. Estas irão permitir o estímulo 

dos alunos para uma abertura para a criatividade, trabalho em equipe. O aspeto importante deste 

projeto é incentivar os professores sobre a ideia de introduzir a tecnologia nos seus projetos a 

longo prazo e tornar a educação mais atraente para os alunos. Após o projeto FUN@SCIENCE, é 

necessário continuar o trabalho juntos dos professores e ajudar os jovens com os seus estudos e 

projetos futuros.  

Itália 

Atualmente, na Itália, muitas escolas técnicas/tecnológicas usam a tecnologia de impressão 3D 

para introduzir as aulas de Mecânica, Ciência da Computação e Gráfica em três dimensões, com o 

objetivo de promover determinadas competências técnicas. Portanto, é necessário promover e 

aprimorar as tecnologias de impressão 3D no currículo escolar obrigatório (ensino básico), que é 

ainda esporádico e não replicável.  

A partir dos testes das atividades do projeto FUN@SCIENCE, os seguintes factores de 

sustentabilidade foram identificados: 

1. Na escola obrigatória (ensino Básico e Secundário), o modelo educacional com base na 

tecnologia 3D pode ser integrado no currículo escolar, com o intuito de se criar experiências 

de aprendizagem que possam desenvolver as capacidades lógicas e matemáticas dos 

alunos, completar e aprofundar actividades que decorrem nas salas de aula e ter sucesso 

onde as lições tradicionais podem falhar. A utilização desta metodologia no currículo 

escolar pode proporcionar diferentes benefícios ao aluno: estimular as capacidades de uma 

mente mais aberta e o trabalho em equipe, o desenvolvimento de cidadania digital e das 
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competências de pensamento computacional, definidas como a quarta competência 

fundamental após a leitura, a escrita e a matemática.  

2. Nas escolas secundárias, o modelo educacional do projeto FUN@SCIENCE pode ser 

aplicado nos seguintes contextos: 

- No desenho técnico: criação de modelos sólidos ao vivo para ajudar os alunos a 

visualizar melhor os desenhos que têm de ser feitos com projeções ortogonais, 

planos auxiliares, axonometrias ou perspectivas, e no estudo de sombras;  

- No campo da química: criação de modelos de moléculas;  

- No campo da física: realização de modelos de objetos para uma melhor 

compreensão de conceitos de estática e dinâmica em corpos rígidos;  

3. É necessário estabelecer uma colaboração ativa entre as diferentes instituições 

educacionais – escolar e acadêmica – para a criação de novos modelos experimentais com 

base na tecnologia de impressão 3D, para se poder criar um conjunto de modelos 

educacionais transferíveis para outros contextos e compor uma equipe capacitada para 

formar professores interessados em incluir esta metodologia no ensino diário. De facto, um 

dos maiores desafios é superar os obstáculos mentais que os professores enfrentam ao 

lidar com novas tecnologias e ferramentas digitais. Promover a integração da tecnologia de 

impressão 3D no conteúdo curricular torna-se um importante factor de sustentabilidade 

que tem de ser discutido com as autoridades escolares locais e nacionais.  
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O modelo de ciência do projeto FUN@SCIENCE que foi testado em Itália, será submetido às 

autoridades regionais sob o Plano Nacional de Escolas Digitais, com o intuito de ser incluído nas 

boas práticas existentes.  

Polónia 

Todos os resultados do projeto em formato digital serão mantidos no website do projeto, pelo 

menos durante três anos após o termo do financiamento da UE. Isto significa que eles estarão 

disponíveis em todos os idiomas dos parceiros do projeto FUN@SCIENCE, aumentando assim a 

probabilidade de mais pessoas se interessarem ou fazerem o seu download, não somente apenas 

dentro do contexto nacional de cada parceiro do projeto, mas por qualquer pessoa que fale um 

dos idiomas do consórcio do projecto FUN@SCIENCE ou em inglês. 

 

O acesso aos resultados do projeto é e será gratuito e terá como base os princípios da Creative 

Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0), que é coerente com a definição 

de Obras Culturais Livres.  

 

A Danmar garantirá a disponibilidade dos resultados do projeto FUN@SCIENCE sendo que os 

mesmos serão armazenados nos servidores próprios, alojando o website do projeto no domínio 

atual nos servidores próprios, atualizando o website do projeto sempre que necessário e sendo 

responsáveis por todos os custos relacionados à manutenção deste website, através de fundos e 

de recursos humanos próprios.  

Portugal 

Embora atualmente as impressoras 3D possam imprimir outros materiais, como metal e madeira, é 

crucial lembrar que na maioria dos casos o plástico é o principal material utilizado. A utilização da 

impressora somente com o intuito de experimentação, pode levar ao desperdício deste material e, 
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consequentemente, a práticas insustentáveis. Portanto, não importa o quanto curiosos estamos e 

o quanto queremos ver os nossos projetos ganhar forma, não nos devemos esquecer que, se não 

for realmente útil, não precisamos imprimi-lo. Embora já seja possível reciclar este material 

principal, isto ainda é muito limitado. Vamos torcer para que a reciclagem se torne uma realidade 

melhor num futuro próximo.  

República Checa 

O potencial que o projeto descobriu no ambiente escolar é deveras vasto. O mais relevante é 

conseguir convencer os professores a implementar esta ideia, tecnologia 3D, nos seus projectos a 

longo prazo. A impressão 3D não deve apostar no objetivo do dia. Deve ser vista simplesmente 

como um complemento poderoso com a capacidade de tornar certos tópicos de respectivas áreas 

muito mais atraentes para os alunos. Pelo que, continuaremos a trabalhar com os professores e 

incentivá-los a não ter medo da tecnologia 3D, uma vez que existe uma margem muito pequena de 

coisas que podem correr mal quando trabalhamos com ela.  

Grécia 

Embora atualmente as impressoras 3D possam imprimir outros materiais, como metal e madeira, é 

crucial lembrar que na maioria dos casos o plástico é o principal material utilizado. A utilização da 

impressora somente com o intuito de experimentação, pode levar ao desperdício deste material e, 

consequentemente, a práticas insustentáveis. Portanto, não importa o quanto curiosos estamos e 

o quanto queremos ver os nossos projetos ganhar forma, não nos devemos esquecer que, se não 

for realmente útil, não precisamos imprimi-lo. Embora já seja possível reciclar este material 

principal, isto ainda é muito limitado. Vamos torcer para que a reciclagem se torne uma realidade 

melhor num futuro próximo.  


