O3 - fun@science model

Manual de
Exploração de impressão 3D
para a ciência a educação e as
carreiras científicas

Rev. 01 Date 10/05/2019
Lead partner: TUCEP

Website: https://www.fun-and-science.erasmus.site/

Proj. n. 2017-1-PT01-KA201-035929
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein.

Parceiros

Agrupamento de Escolas Emídio
Navarro - AEEN

PT

Madan Parque - Ciência e Tecnologia

PT

DANMAR COMPUTERS

PL

Creative Youth Land

GR

Evropská Rozvojová Agentura - EuDA

CZ

Istituto Comprensivo Perugia 4 –
ICPG4

IT

Università Degli Studi di Perugia

IT

Tiber Umbria Comett Education
Programme - TUCEP

IT

Proj. n. 2017-1-PT01-KA201-035929
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein.

Table of contents
1. O PROJECTO FUN@SCIENCE

4

2. PORQUÊ UM MANUAL DE EXPLORAÇÃO DE IMPRESSÃO 3D PARA A CIÊNCIA, A EDUCAÇÃO E AS
CARREIRAS CIENTÍFICAS?

5

3. OBJECTIVOS DO MANUAL

7

4. COMO UTILIZAR O MANUAl9
5. 11
1. FRAÇÕES ALGÉBRICAS PARA A IMPRESSORA 3D

11

2. 15
3.

17

4. 19
5.

LA22

6.

CONSTRUBłąd! Nie zdefiniowano zakładki.

7.

26

8.

28

9.

31

10. 34
11. ESTRUTURA DO 37
12. DESENHO DE MODELOS 40
13. 42
14. 44
15. 46

Proj. n. 2017-1-PT01-KA201-035929
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein.

1. O Projeto FUN@SCIENCE
-

O projecto FUN@SCIENCE tem como objectivo desenvolver e testar um modelo de
educação científica, trabalhando em todos os níveis escolares, com base na valorização
das tecnologias e experiências de impressão 3D.

-

Na verdade, a impressão 3D está a ser utilizada em muitas escolas para criar aulas
interativas, mecânicas e técnicas. Isto inspira mentes jovens, orientando-as para carreiras
STEM e torna a aprendizagem mais divertida. Especificamente, o projecto pretende :

-

promover carreiras e habilidades lógicas e matemáticas da STEM no ensino escolar,
através de um modelo baseado em experiências de aprendizagem suportadas por
atividades de impressão 3D que podem complementar a sala de aula ou ter sucesso onde
a sala de aula pode ter falhado;

-

realizar planos de aula construídos especificamente em torno da impressão em 3D em
geral, utilizando-a como ferramenta de aprendizagem e proporcionando benefícios para
além dos currículos escolares padrão, partindo do pressuposto de que a impressão em 3D
não é apenas uma tecnologia, mas pode também proporcionar formas de aprendizagem
de diferentes disciplinas;

-

usar a impressão em 3D como uma ferramenta de apoio e melhoria nos estudantes para o
desenvolvimento de competências de cidadania global, através de ensino e aprendizagem
inovadora de educação científica formal e informal;

-

desenvolver as actividades para todos os níveis de ensino escolar, incorporando a
escolaridade informal baseada em actividades de impressão em 3D nos currículos
escolares, permitindo a sua acreditação e a avaliação nos conteúdos educativos de
referência;

-

reunir um conjunto de intervenientes chave na educação escolar, nas políticas de
formação e nas TIC - escolas, prestadores de formação e associações, fornecedores de
educação, organizações com ligações estreitas com decisores políticos, organizações com
conhecimentos técnicos relevantes em TIC e impressão em 3D.

-

Para tal, os parceiros estão empenhados em disponibilizar para escolas, famílias,
especialistas que trabalham na área da educação produtos inovadores, entre eles:

-

Recolha e análise de práticas interessantes em pelo menos 5 Estados-Membros europeus
sobre educação científica em actividades curriculares com referência a actividades de
impressão em 3D, para apresentar os efeitos da educação científica informal relacionada
com a impressão em 3D no interesse dos alunos pelos portadores científicos e no
desenvolvimento de competências lógicas e matemáticas;
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-

Actividades extracurriculares baseadas na impressão em 3D para a concepção e
realização de jogos (na escola primária), para a concepção e realização de produtos mais
complexos (no ensino secundário)

e para a digitalização, concepção e realização de

diferentes itens relacionados com o laboratório de ciências de acordo com um projecto
educativo bem definido (no ensino secundário).
-

Recursos Educativos Abertos, incluindo todos os materiais didáticos (módulos de elearning, ferramentas didáticas interativas, vídeos, etc...) para a implementação do modelo
Fun@Science carregado no site do projeto. As ferramentas fornecidas pela plataforma
OER permitirão aos professores, formadores e pais construir e desenvolver percursos de
aprendizagem inovadores para os alunos através da criação de metodologias e
ferramentas de aprendizagem bem definidas.

-

Orientações políticas para dar sugestões para a implementação de modelos de educação
global incorporando a escolarização informal baseada em actividades de impressão em 3D
nos currículos escolares.

-

Formatos e ferramentas de teste e avaliação, para compartilhar as fases de
experimentação e para comparar resultados e impactos, a fim de destacar os pontos fortes
e fracos do modelo testado.

-

O projecto teve início em Outubro de 2017 e terminará em Setembro de 2019.

2. Porquê um manual de exploração de impressão 3D para a ciência, a
educação e as carreiras científicas?

A necessidade de desenvolver um Manual contendo conjuntos de actividades baseadas na
impressão 3D para a melhoria do interesse dos estudantes pelas carreiras científicas e pelo
desenvolvimento de competências lógicas e matemáticas, resultados principalmente da
investigação transnacional conduzida, e sobre os resultados dos círculos de estudo realizados em
cada país parceiro.
A primeira actividade no âmbito do projecto Fun@Science foi a recolha e análise de práticas
interessantes em 5 Estados-Membros europeus (Portugal, Itália, Grécia, Polónia, República
Checa) sobre educação científica em actividades curriculares com referência às actividades de
impressão em 3D, para monitorizar os efeitos da educação científica informal nos estudantes.
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A pesquisa forneceu uma visão geral das potenciais metodologias e estratégias educacionais
apresentadas nos países parceiros que podem ser implementadas para permitir que a geração
mais jovem descubra as possibilidades dadas pela evolução da indústria, envolvendo a impressão
em 3D no início. A partir da escola infantil e primária o pequeno estudante pode explorar a
metodologia "aprender fazendo" pela imaginação e a realização sucessiva de brinquedos que
produzirá na etapa final da experiência. O percurso educativo é concebido também para as
escolas secundárias e secundárias, onde o aluno em crescimento pode adquirir consciência e
competências capazes de o orientar para o seu trabalho futuro e/ou para os seus estudos
universitários.
Da análise das melhores práticas surgiram os seguintes resultados para dar sugestões sobre as
actividades baseadas na tecnologia de impressão 3D que poderiam ser propostas no âmbito do
projecto Fun@science:

●

Escola Primária: Compreensão da funcionalidade da tecnologia instrumental (tablet, iPad e
LIM); desenvolvimento de competências específicas sobre geometria; concepção e criação de
diferentes tipos de objectos como tartaruga, mesa, planta com o seu nome; desenvolvimento
de competências sociais e pessoais.

●

Ensino secundário júnior: Melhoria das competências profissionais dos alunos, preparação
para o exame e desenvolvimento das competências de trabalho em equipa.

●

Ensino Secundário: Ensinar os alunos a beneficiar de conteúdos Open Source no processo
de aprendizagem; aquisição de competências matemáticas para desenho 3D; ter uma
abordagem de resolução de problemas de modo a estimular o desenvolvimento de
competências chave como ferramenta essencial para o crescimento individual e social.

A segunda actividade realizada no âmbito do projecto foi a realização de círculos de estudo experiência de aprendizagem entre pares envolvendo professores e formadores escolares,
visando a partilha de competências e práticas com referência a experiências de aprendizagem
suportadas por actividades de impressão em 3D nas escolas, que podem melhorar o interesse
dos alunos pelas carreiras científicas e pelo desenvolvimento da lógica e das competências
matemáticas.
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Durante a actividade de aprendizagem entre pares, os professores participantes desenvolveram
alguns mini projetos com ideias sobre como incorporar a impressão em 3D na matemática, física,
geografia, química e assim por diante. Salientaram ainda que a impressão em 3D evocava a ideia
de interdisciplinaridade entre os professores quando estes começaram a conceber cenários sobre
como ligar a sua disciplina a esta tecnologia. Pontos críticos surgiram sobre certos aspectos do
processo: principalmente, o suporte técnico e de manutenção a longo prazo da tecnologia nas
escolas. O outro aspecto foi o horizonte temporal em que a impressão 3D opera. No entanto, após
uma discussão sobre este assunto, houve um entendimento de que a impressão em si é apenas a
fase final do trabalho e pode funcionar autonomamente durante a noite ou após a aula.
Em suma, a experiência com os participantes foi muito positiva e eles estão convencidos de que a
impressão em 3D com uma impressora de boa qualidade é muito mais fácil do que normalmente
se percebe, além de ser uma excelente metodologia a ser utilizada para melhorar as habilidades
lógicas, matemáticas e comunicativas dos alunos.
No contexto dos resultados obtidos, houve a necessidade de apoiar professores e formadores em
competências e práticas adequadas com referência a experiências de aprendizagem suportadas
por actividades de impressão em 3D, através da preparação de um manual adequado.
O manual apresentará as seguintes funções:
-

Informativa: orientará os usuários nos diferentes exercícios e sua finalidade, dará o
material de forma ordenada, transparente e precisa, familiarizado com os métodos de
trabalho.

-

Educativo: os exercícios propostos contribuirão para o desenvolvimento da lógica e das
competências matemáticas dos alunos e para o interesse pelas carreiras científicas.

-

Educativo: graças aos exercícios incluídos neste manual, serão desenvolvidas
competências adicionais com base nas sugestões metodológicas dos professores, que
estimularão a criatividade dos alunos.

-

Interactivo: as aulas presenciais incluirão o envolvimento dos alunos através de
discussões em grupo, resolução de problemas, implementação de trabalhos de projecto
utilizando dispositivos informáticos.

-

Auto-educação: o manual tornar-se-á um elemento de aperfeiçoamento profissional e de
auto-educação, facilitando o trabalho pedagógico dos professores/formadores.

3. Objetivos do Manual
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O manual representa um protótipo que define um novo modelo de aprendizagem para escolas
primárias, do 3º ciclo e secundárias, baseado em metodologias interativas e inovadoras e em
materiais didácticos. O seu principal objectivo é melhorar a lógica e as competências matemáticas
dos alunos e desenvolver o seu interesse pelas carreiras científicas.
Com o apoio do Manual, professores e formadores irão melhorar as suas competências e práticas
com referência a experiências de aprendizagem suportadas por actividades de impressão em 3D
na escola com o objectivo de melhorar as competências matemáticas e lógicas dos alunos
envolvidos nas actividades de formação. Além disso, a metodologia de aprendizagem pelos pares
testada durante os círculos de estudo permitirá aos professores/formadores desenvolver
competências na organização e planeamento de actividades de aprendizagem, trabalhar em
colaboração com outros, dar e receber feedback e avaliar a sua própria aprendizagem.
Os alunos, como é conhecido, partilharão as suas experiências e opiniões com o seu círculo de
amigos com referência às novas práticas experimentadas na escola e às melhorias que estas
abordagens e ferramentas lhes trazem a nível pessoal e educativo. Assim, as opiniões positivas
sobre a escola, a aprendizagem e os professores serão difundidas e um efeito positivo no
desenvolvimento do interesse dos alunos pelas carreiras científicas será gerado e multiplicado.
Além disso, os alunos com necessidades especiais e/ou com antecedentes desfavorecidos a nível
social ou cultural, beneficiarão das metodologias aplicadas pelos professores, utilizando diferentes
abordagens para cuidar dos obstáculos e dificuldades dos alunos. Estas abordagens permitirão
transmitir conhecimentos e desenvolver competências com base em inclinações individuais,
implementando um programa de ensino centrado numa educação inclusiva.
Com referência aos pais, o Manual irá ajudá-los a olhar a escola de outra perspectiva: será criada
uma visão diferente - positiva e mais ampla sobre as oportunidades de desenvolvimento do seu
próprio filho, estimulando o interesse da criança pelos caminhos científicos e melhorando a sua
lógica e competências matemáticas. A satisfação com as mudanças positivas numa dada escola
partilhada com outros pais refletirá na definição de requisitos particulares dos pais para as escolas
frequentadas pelos seus filhos, estimulando assim outras escolas a implementar o modelo
Fun@science.
Finalmente, o envolvimento dos responsáveis políticos no projecto apoiará a sistematização do
modelo didáctico e a implementação das ferramentas operativas de referência para a educação
científica e promoção da STEM - especificadas a nível nacional - numa escala mais alargada nas
regiões representadas na parceria.
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4. Como usar o Manual
A fim de alcançar os principais objectivos do projecto, o modelo fun@science foi concebido com
base nos seguintes requisitos:
abordagem de aprendizagem concebida em diferentes faixas etárias dos alunos;
metodologias de ensino/aprendizagem com referência aos diferentes níveis educativos;
competências a serem desenvolvidas;
resultados esperados das abordagens de aprendizagem com referência à valorização das
tecnologias e experiências de impressão 3D não só como tecnologia mas também como
ferramenta de aprendizagem;
ferramentas para o desenvolvimento de abordagens e metodologias;
protótipo de demonstração relacionado com a implementação do modelo de aprendizagem.
Nas páginas que se seguem, serão ilustradas várias actividades e folhetos, com referência à faixa
etária específica dos alunos, níveis escolares e competências/competências a desenvolver. Todas
estas práticas podem ser facilmente testadas por professores e formadores que têm à sua
disposição em cada ficha de actividade, informação sobre a área de actividade, metodologias,
faixa etária, duração, metas e objetivos, materiais e recursos a utilizar e indicações para a
preparação, implementação e acompanhamento da própria actividade.

De acordo com o cronograma do projeto, a parceria vai implementar o piloto de atividades e
folhetos explicados neste Manual a partir de janeiro até setembro de 2019, envolvendo 120 alunos
e 20 professores/formadores em todos os níveis de ensino (primário, secundário, júnior e
secundário) em pelo menos 4 turmas para cada país participante. A pilotagem permitirá aos
alunos "brincar" com as suas competências técnicas, científicas, sociais e pessoais, reforçando a
sua capacidade de construir mapas mentais ao encorajar o crescimento de cidadãos críticos
activamente envolvidos no futuro da sociedade.
As metodologias e conteúdos do presente Manual serão revistos com base no feedback recolhido
pelos workshops nacionais realizados em cada país e dirigidos aos professores/formadores das
escolas que irão analisar a sua fundamentação, objectivo, competências e recursos educativos
abertos.
Os resultados dos projectos-piloto serão depois reportados e partilhados entre os parceiros e
serão recolhidos num relatório final transnacional sobre a implementação do modelo de incentivo
às carreiras da STEM e à aprendizagem global. O relatório conterá os principais dados
quantitativos e qualitativos e resultados das actividades-piloto, juntamente com as principais
sugestões para a implementação de modelos de educação global incorporando a escolaridade
Proj. n. 2017-1-PT01-KA201-035929
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein.

informal baseada em actividades de impressão em 3D nos currículos escolares. Os dados
recolhidos serão sintetizados nas orientações políticas elaboradas pela parceria no final do
projecto.
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5.

Atividades e folhas de apoio
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1. FRAÇÕES ALGÉBRICAS PARA A IMPRESSORA 3D
Matemática, Geometria e Tecnologia

Objectivos
O aluno será capaz de :
● usar as funções básicas do software SugarCad (desenhar, gravar e imprimir);
● através de imagens e vídeos em Google Classroom, o aluno irá adquirir noções de álgebra
com referência às fracções and unidades;
● desenvolver a competência de resolução de problemas através da resolução, em grupo, com
a ajuda do professor , dos problemas encontrados no desenho e impressão de figuras
geométricas;
● desenvolver competências de raciocínio crítico e criativo, graças ao envolvimento na
conceção de um objeto por eles inventado (caixa contendo 5 quadrados);
● adquirir competências de comunicação e de audição ativa.

Duração
5 horas tal como se indica:
● Preparação: esta fase é dividida em "introdução" - 20 minutos - e "instruções" - 10 minutos;
● Implementação: esta fase divide-se em "concepção" - 20 minutos - e "testes" - cerca de 3
horas;
● Seguimento: fase de "retorno" - 60 minutos

Escolas do 1º ciclo: 9 - 10 anos de idade

Metodologia
●

A metodologia é baseada na interação entre tecnologia e pedagogia que vai além dos
modelos educativos "analógicos" e se concentra na experimentação do ensino digital para
desenvolver a capacidade das crianças de construir mapas mentais e adquirir
conhecimentos matemáticos-científicos. As aulas serão ministradas por 2/3
professores/formadores e espera-se um envolvimento activo dos alunos em todas as fases
de formação, de modo a atingir um elevado nível de interesse e motivação. Os passos a
seguir são os seguintes:

●

Introdução e explicação das principais funções da impressora 3D e das funções do software
de desenho e impressão;

●

noções de álgebra, frações e unidades;

●

explicação das fases de implementação das actividades práticas;

●

teste do desenho digital;
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●

economia de arquivos, impressão e discussão.

●

Materiais and recursos
●
●
●

●

TIC: Computador portátil (um por cada 2 alunos), projetor/LIM, Ligação à internet,
Impressora 3D
Software: SugarCad, Cura 3D
Recursos online: Google Classroom
Amostra de um prot´tipo já realizado.

Descrição passo a passo da atividade
Preparação
Nesta fase, será dada especial atenção ao planeamento de aulas: preparação de materiais,
identificação dos ambientes certos e identificação das formas mais eficazes de trabalhar
para alcançar os resultados. Especificamente, nesta fase será necessário aceder ao servidor
do In3Dire, com base em cartões SBC (Single Board Computer). Este acesso, através do
router, assegurará o uso do software de modelagem 3D SugarCad a partir de computadores
portáteis que serão usados pelos alunos na fase de teste em modo off-line. Além disso, será
necessário baixar o software Cura que permite fazer alterações no objeto projetado e
depois enviá-lo para impressão a partir do mesmo PC. Cura transforma os arquivos 3D em
arquivos em camadas graças aos quais será possível redimensionar os modelos 3D e definir
as principais características de impressão. A fim de facilitar a fase de desenho 3D, protótipos
de maior escala terão que ser produzidos e apresentados aos alunos. Também será
necessário aceder ao recurso online Google Classroom onde é possível carregar vídeos e
imagens relacionadas com as noções que serão explicadas na aula. Para este efeito, deverão
ser organizados de forma a facilitar a aprendizagem dos alunos. Neste sentido, as noções - e
o formato digital escolhido - devem ser simples, intuitivas, direcionadas e claras de modo a
simplificar a fase de verificação da compreensão. Finalmente, a lição deve ser planeada de
modo a que seja possível partilhar o projecto desde o início com o grupo de participantes
para garantir um elevado nível de motivação e interesse.
Introdução
Após a divisão dos alunos em pares e a atribuição de um computador, a lição será orientada
para a introdução das principais ferramentas digitais, a operação de um programa de
modelagem 3D e o processo de impressão tridimensional. Graças à apresentação de um
protótipo, os projetos 3D a serem realizados serão introduzidos e, posteriormente, as
noções de álgebra serão apresentadas.
Instruções
Explicação das fases nas quais a actividade que envolve a aplicação prática das noções
aprendidas anteriormente será articulada. Todos os alunos serão envolvidos no desenho de
uma caixa aberta contendo 5 quadrados, com base nas frações.
Implementação e Concepção
Desenho de uma caixa aberta contendo 5 quadrados, com base nas frações.
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Teste
Construção da unidade (uma caixa aberta) e dividida em cinco partes (quadrados).
Os alunos construirão a caixa aberta simulando a subdivisão da fração com base no número
5.
Em seguida, os alunos prosseguirão com os procedimentos para salvar o projeto e o
imprimirão usando o SugarCad.
Retornar
Os alunos irão imprimir os projetos (caixa aberta).
Acompanhamento
A discussão e avaliação das atividades realizadas será conduzida durante todas as fases de
implementação. Graças à divisão dos alunos em pares, os professores podem dar-lhes apoio
e avaliar o nível de compreensão e aprendizagem alcançado. Os professores darão apoio
particular aos alunos durante a fase de economia do projecto e na fase subsequente de
definição das características de impressão, tais como espessura da camada, temperatura,
velocidade de impressão. A avaliação individual será assegurada pela criação de um
ambiente cooperativo e colaborativo que ajudará os alunos a tomar e avaliar as decisões de
planeamento e concepção.
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2. GEOMETRIA E MEDIÇAO: MEDIDA DE VOLUMES E CAPACIDADES

Matemática

Objectivos
No final desta atividade o aluno será capaz de :
● identificar medidas, criar um cubo a partir de uma medida fornecida, compreender medidas
tais como comprimento, área e volume, valores monetários e tempo;
● aprender como medir todos esses conceitos;
● aprender como usar impressoras impressora 3Ds num contexto de escola do primeiro ciclo.

Duração
5 horas tal como a seguir se indica:
● Preparação – 60 minutos
● Implementaçã – 180 minutos
● Acompanhamento – 60 minutos

Escola do primeiro ciclo: 9 anos

Metodologia
1 instrutor
Sala de aula
Trabalho de Grupo
3/4 elementos por cada grupo

Materiais e recursos
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Caneta e papéis de várias cores
Réguas e compassos
Tesouras
Cola ou fita-cola
Computadores portáteis, telemóveis e/ou câmeras
Projectores
Ligação à Internet
Software Microsoft Office
Software compativél com impressora 3D
Impressora 3D

Descrição da atividade passo a passo:
Preparação
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Incentivo à criatividade
Antes de efetivamente começar a projetar os objetos 3D, os alunos serão convidados a criar seus
próprios projetos, desde a concepção até o produto final. Esse conhecimento pode tornar-se uma
enorme vantagem para a vida, tanto pessoal como profissional.
A criatividade, juntamente com as técnicas de impressão, permitem o desenvolvimento de projectos
únicos, exclusivos e incríveis!

Implementação
Descrição da Actividade
Fixar uma unidade de comprimento;
Identificar o volume de um cubo, a partir da medida de um lado como uma unidade cúbica;
Medir o volume de figuras desmontáveis em unidades cúbicas;
Calcular o volume do cubo e do paralelepípedo;
Identificar a relação entre um decímetro cúbico e um litro;
Estabelecer uma relação entre unidades de medida de volume e medidas de volume.
Actividades:
Os alunos devem construir cubos diferentes a partir de uma medida lateral definida;
O modelo será projetado no software adequado.
Impressão 3D de cubos de diferentes tamanhos.
Ao enchê-los com um líquido, provando que ao construir, por exemplo, um cubo com 10 cm de lado
(o mesmo que 1dm), a capacidade desse cubo é de um litro (1dm3 = 1 litro);

Acompanhamento
Alto poder de demonstração
A participação dos alunos na sala de aula, aumenta seu desempenho, melhora sua capacidade de
pensar, além de estimular muitas características pessoais, como a capacidade de se comunicar.
Com a impressão em 3D, o aluno tem a oportunidade de se tornar o personagem principal, de criar
seus próprios objetos, brinquedos, peças e quaisquer outras coisas até onde a imaginação vá.
Os alunos farão uma apresentação Power Point/ Prezi dos seus projectos de grupo, na qual terão de
explicar todo o processo de criação dos seus objectos 3D, o que aprenderam com esta actividade e se
a acharam útil e divertida.
Cada aluno avaliará seu próprio desempenho dentro do grupo e também o desempenho dos outros
alunos, considerando critérios como inovação, criatividade, organização e correção.
Finalmente, o treinador avaliará cada grupo e cada aluno individualmente, dentro dos mesmos
critérios.
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3. ORIENTAÇÃO
Geografia

Objectivos
No final desta actividade, o aluno será capaz de:
● Criar um jogo;
●

Criar pontos de verificação e perguntas sobre eles;

●

Definir uma estratégia para passar do ponto A para o ponto B ;

●

Criar 2 dados, um com números e o outro com letras;

●

Criar setas 3D para guiar os jogadores até o seu destino;

●

Aprender a usar impressoras 3D no contexto de uma escola primária.

Duração
4 horas como se descreve a seguir:

●

Preparação - 60 minutos

●

Implementação - 120 minutos

●

Acompanhamento - 60 minuto

Escola primária: 8 anos de idade

Metodologia
1 instrutor
Sala de aula
Trabalho de Grupo
3/4 elementos por cada grupo

Materiais and recursos
● Uma base quadrada (um mapa de cidade, por exemplo) marcada com uma grelha numerada
●
●
●
●
●
●

nas linhas horizontais e identificada por letras nas linhas verticais
Computadores portáteis, telemóveis e/ou câmaras fotográficas
Projetores
ligação à Internet
software Microsoft Office
Software de impressão 3D compatível
impressora 3
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Descrição passo a passo da atividade:
Preparação
Incentivo à Criatividade
Antes de efetivamente começar a projetar os objetos 3D, os alunos estarão conscientes da
importância da orientação enquanto visitam qualquer lugar do globo.
Então os alunos serão convidados a criar seus próprios projetos, desde a concepção até o produto
final. Esse conhecimento pode tornar-se uma enorme vantagem para a vida, tanto pessoal como
profissional.
A criatividade e as técnicas de impressão, permitem o desenvolvimento de projectos únicos,
exclusivos e incríveis!

Implementação
Descrição da actividade
Construir a base, os dados e as setas para o jogo.
A partir de um ponto definido, lance os dados e encontre uma maneira de chegar às coordenadas
indicadas pelos dados.
Perguntas/respostas sobre marcos/ nomes de ruas/arquitecturas/etc.
Actividades:
Os alunos devem projetar e depois imprimir dois dados e várias setas em 3D para o jogo. Os dados
serão lançados para mostrar as coordenadas e as setas levarão o jogador a esse destino.
O modelo será projetado no software adequado.
Impressão em 3D de dados e setas.

Acompanhamento
Alto poder de demonstração
A participação dos alunos na sala de aula, aumenta seu desempenho, melhora sua capacidade de
pensar, além de estimular muitas características pessoais, como a capacidade de se comunicar.
Com a impressão em 3D, o aluno tem a oportunidade de se tornar o personagem principal, de criar
seus próprios objetos, brinquedos, peças e quaisquer outras coisas até onde a imaginação os levar.
Os alunos farão uma apresentação Power Point/ Prezi dos seus projectos de grupo, na qual terão de
explicar todo o processo de criação dos seus objectos 3D, o que aprenderam com esta actividade e se
a acharam útil e divertida.
Cada aluno avaliará seu próprio desempenho dentro do grupo e também o desempenho dos outros
alunos, considerando critérios como inovação, criatividade, organização e correção.
Finalmente, o treinador avaliará cada grupo e cada aluno individualmente, dentro dos mesmos
critérios.
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4. MATEMÁTICA E GEOMETRIA EM 3D
Matemática, geometria e tecnologia

Objectivos
● O aluno será capaz de :
● desenhar e desenhar um jogo de tabuleiro com damas e dados desenhados em 3D, salvar o
●
●
●
●
●
●

arquivo e imprimi-lo;
através de imagens e vídeos no Google Classroom, o aluno irá adquirir:
noções de geometria, o segmento, o aberto e fechado quebrado, os polígonos, as figuras
planas, os sólidos regulares - cubo, prisma, cone, esfera;
noções de álgebra, operações de soma, diferença, multiplicação e divisão;
desenvolver habilidades de resolução de problemas, resolvendo, em grupo e com a ajuda do
professor, os problemas encontrados no desenho e impressão de figuras geométricas;
desenvolver capacidades de pensamento crítico e criativo graças ao envolvimento na
concepção de um objecto da sua invenção (ficha);
adquirir competências de comunicação, de escuta activa e de empatia e melhorar as
competências de trabalho em grupo, graças ao trabalho em grupo.

Duração
5 horas tal como a seguir se indica:
● Preparação: esta fase é dividida em "introdução" - 45 minutos - e "instruções" - 20 minutos
● Implementação: esta fase é dividida em "conceção" - 10 minutos - e "testes" - cerca de 180
minutos
● Acompanhamento: fase "retorno" - 45 minutos

Escola do primeiro ciclo: 7a 10 anos

Metodologia
● A metodologia é baseada na interação entre tecnologia e pedagogia que vai além dos
modelos educativos "analógicos" e se concentra na experimentação do ensino digital para
desenvolver a capacidade das crianças de construir mapas mentais e adquirir
conhecimentos matemáticos-científicos. As aulas serão ministradas por 2/3
professores/formadores, e devem ser planeadas de forma a que seja possível partilhar o
projecto desde o início com o grupo de participantes para garantir um elevado nível de
motivação e interesse.
Os passos a seguir são os seguintes:

●

Introdução e explicação das principais funções da impressora 3D e das funções do software
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●
●
●
●
●

de desenho e impressão;
Noções de assuntos científicos específicos;
explicação das fases de implementação das actividades práticas;
concepção do modelo a ser desenhado;
experimentação do desenho digital;
economia de arquivos, impressão e discussão

Materiais e recursos
● Réguas, lápis, cores, tesouras, folhas A4 (uma por par - várias cores), cartão (1);
● TIC: computadores portáteis (um por par), projector/LIM, ligação à Internet, impressora 3D;
● Software: SugarCad, Cura 3D;
● Recursos online: Google Classroom;
● Exemplo de protótipo.

Descrição passo a passo da atividade:
Preparação
Introdução
Após a divisão dos alunos em pares e a atribuição de um computador, a lição será orientada para a
introdução das principais ferramentas digitais, o funcionamento de um programa de modelagem 3D
e o processo de impressão tridimensional. Especificamente, nesta fase será necessário acessar o
servidor In3Dire, baseado em cartões SBC (Single Board Computer). Este acesso, através do router,
garantirá a utilização do software de modelação 3D SugarCad a partir de computadores portáteis que
serão utilizados pelos alunos na fase de teste em modo off-line. Além disso, será necessário baixar o
software Cura que permite fazer alterações no objeto projetado e depois enviá-lo para impressão a
partir do mesmo PC. Cura transforma os arquivos 3D em arquivos em camadas graças ao qual será
possível redimensionar os modelos 3D e definir as principais características de impressão. A fim de
facilitar a fase de desenho 3D, protótipos de maior escala terão que ser produzidos e apresentados
aos alunos. Também será necessário aceder ao recurso online Google Classroom onde é possível
carregar vídeos e imagens relacionadas com as noções que serão explicadas na aula.
Graças à apresentação de um protótipo, serão apresentados os projectos 3D a realizar e,
posteriormente, serão introduzidas as noções de álgebra e geometria.
Instruções
Explicação das fases nas quais a actividade que envolve a aplicação prática das noções aprendidas
anteriormente será articulada. As crianças serão envolvidas na concepção de um "jogo de tabuleiro
com operações", uma ficha e um dado em formato de protótipo, utilizando os artigos de papelaria
disponíveis.

Implementação
Conceção
Construção do placar com caixas contendo operações matemáticas.
Testes
Partindo de figuras geométricas planas, simulando o funcionamento de uma impressora 3D, elas
produzirão um sólido composto de várias formas geométricas planas sobrepostas utilizando o
conceito de camadas. Em seguida, prosseguirá com o desenho da ficha e do molde utilizando o
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SugarCad e com a explicação dos procedimentos para salvar o projeto.
Retorno
Os alunos irão imprimir os tokens (contadores de jogos) realizados.

Acompanhamento
A discussão e avaliação das atividades realizadas será conduzida durante todas as fases de
implementação. Graças à divisão dos alunos em pares, os professores podem dar-lhes apoio e avaliar
o nível de compreensão e aprendizagem alcançado. Os professores darão apoio particular aos alunos
durante a fase de economia do projecto e na fase subsequente de definição das características de
impressão, tais como espessura da camada, temperatura, velocidade de impressão. A avaliação
individual será assegurada pela criação de um ambiente cooperativo e colaborativo que ajudará os
alunos a tomar e avaliar as decisões de planeamento e concepção.
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5. IMPRESSÃO 3D MAKER’S LAB EM ESCOLAS DO PRIMEIRO CICLO
Matemática, informática, tecnologia e artes

Objectivos
O aluno será capaz de :
● aprender que é preciso muita tecnologia, esforço e trabalho duro para montar um dispositivo,
● estar em contato com tecnologia de ponta,
● aprender muitos transferíveis,
● aprender como o pensamento open source é importante para a inovação,
● ser capaz de compreender conceitos,
● aprender a usar a matemática para projetar em 3D
● desenvolver a criatividade
● aprender a colaborar eficazmente
● ser capaz de resolver problemas

Duração
14 horas como a seguir se indica:
● Preparação: 1 hora
● Implementação: 3 lições (4 horas cada) dependendo do número de impressoras 3D a ser
utilizadas 1 lição para juntar as peças da impressora 3D. 1 lição para aprender a desenhar. 1
lição para imprimir as criações.
● Acompanhamento: 1 hora

Escola do primeiro ciclo : 6-10 anos

Metodologia
Metodologia: O ensino construtivista baseia-se na crença de que a aprendizagem ocorre quando os
alunos estão ativamente envolvidos num processo de construção de significado e conhecimento, em
oposição à recepção passiva de informações. Os aprendizes são os criadores do significado e do
conhecimento. Os alunos aprendem como aprender ao receberem a formação para tomarem a
iniciativa das suas próprias experiências de aprendizagem. Os alunos trabalham principalmente em
grupos e a aprendizagem e o conhecimento são interactivos e dinâmicos. Há um grande foco e
ênfase nas habilidades sociais e de comunicação, assim como na colaboração e troca de ideias.
Formadores: 2 facilitadores. Um é o líder e o outro é a assistência com as crianças. Os professores
devem ter um conhecimento básico de impressão em 3D. O papel dos professores é o de estimular e
facilitar a discussão. Assim, o foco principal do professor deve ser o de orientar e encorajar os alunos,
fazendo perguntas que os levem a desenvolver suas próprias conclusões sobre o assunto.
A actividade será realizada em laboratório/sala de aula e requer trabalho de grupo.

Proj. n. 2017-1-PT01-KA201-035929
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein.

Materiais e recursos
● Impressoras 3D Ultimaker
● Cura software
● Free download 3D slicer que prepara os modelos 3D fácil e rapidamente
● Filamentos de plástico

Descrição passo a passo da atividade:
Preparação
O professor deve criar um laboratório para as crianças.
Traga uma impressora 3D como um pacote Box para que os alunos realmente se envolvam com a
própria impressora desde o início. Com tal experiência prática de construí-la eles mesmos, eles
ganham uma compreensão inata de como ela funciona. Isto também os liga a ela a um nível
emocional no sentido de que não é apenas a impressora da escola, mas é a deles, eles a construíram,
peça por peça.

Implementação
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apresente a impressora 3D às crianças
Peça-lhes que leiam os manuais e construam a impressora 3D peça por peça, parafuso por
parafuso.
Introduza-os no design 3D.
Peça-lhes para começar com desenhos e construções simples, como monumentos, seus
nomes, etc., primeiro em um pedaço de papel, depois no computador.
Encoraje-os a adquirir conhecimentos e habilidades sobre a impressão de modelos.
Introduzam-nos na impressão 3D.

Acompanhamento
1. Demonstração das criações das crianças
2. Discussão na aula: Como foi esta experiência para eles?
3. Peça aos alunos para refletirem sobre a sua aprendizagem individual. As perguntas sugeridas
são: o que preciso melhorar? Quais são os meus pontos fortes? O que eu amo e o que eu não
gosto na impressão 3d? Como a impressão em 3D seria uma parte integrante do processo de
aprendizagem em muitas disciplinas? Que disciplinas?
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6. CONSTRUA O SEU PRÓPRIO CUBO EM PUZZLE
Matemática

Objectivos
O aluno deve aprender o raciocínio espacial e como criar blocos simples no "Fusion 360" (ou um tipo
diferente de software).
No final desta lição (após a conclusão do projeto) os alunos devem ser capazes de manipular e criar e
mover cubos no espaço 3D.

Duração
5 horas como a seguir se explica:
● Preparação – 60 minutos
● Implementação – 180 minutos
● Acompanhamento – 60 minutos

Escola do 3º ciclo : 12-14 anos

Metodologia
A implementação deste projecto requer um trabalho de equipa, pelo que os alunos são divididos em
diferentes grupos.
A tutoria dos professores é obrigatória a fim de ajudar, orientar e supervisionar o progresso do
trabalho.
O primeiro passo é explicar cuidadosamente o que é um cubo de soma/puzzle. Os professores devem
passar um exemplo físico, para que os alunos possam compreender o que é o resultado final
pretendido.
O segundo passo é sobre uma introdução ao design 3D (software sugerido: "Fusion 360", mas pode
ser outro).
O terceiro passo consiste no desenho técnico. Cada grupo deve desenvolver a sua própria solução,
através da utilização do software de desenho 3D que está disponível dentro da sala de aula.
O quarto passo é sobre a impressão do protótipo que foi desenvolvido ao longo do terceiro passo,
seguido da verificação de como as diferentes peças se unem em um cubo no final.

Materiais e recursos
●
●
●

●

Projector de Video (sobretudo para o PASSO 2);
Computador pessoal;
Software de Design (“Fusion 360” ou equivalente);
impressora 3D.
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Descrição passo a passo da atividade:
Preparação
Após o PASSO 1 e o PASSO 2 estarem concluídos, os alunos têm de ser divididos em grupos.
Cada grupo de alunos é designado a um computador no qual eles desenvolverão o projeto, por meio
do desenho da sua solução para o problema apresentado.
O funcionamento da rede tem de ser verificado, de modo a permitir a pesquisa e utilização dos
recursos disponíveis na Internet.
O funcionamento da impressora 3D e sua correta interface com o PC é verificada: tarefa crítica a ser
assegurada pelos professores.

Implementação
O cubo do puzzle tem de ser criado em "360 Fusion" ou software equivalente.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

O cubo contém 27 cubos (3x3x3);
Cada cubo mede 10cm3;
O sistema do puzzle tem de ter 5 peças;
Cada peça deve ser composta de 4 a 6 cubos;
Nenhuma peça deve ter a mesma forma;
As cinco peças devem poder ser montadas em um cubo;
O cubo deve ser intertravado;
Pelo menos 4 peças devem se estender na direção X, Y e Z. Apenas uma peça plana é
permitida;
Colorir cada cubo de forma diferente.

Forneça sua solução num documento de arquivo WORD.
Cada grupo deve criar um guia de solução para o puzzle que foi desenhado. Deve haver 5 passos;
cada passo adiciona uma peça até o quebra-cabeça estar completo. É necessário tirar screenshots e
colá-los em um documento WORD. Alguns textos devem ser ad

Acompanhamento
Os professores devem monitorar cuidadosamente as várias fases de trabalho de todos os grupos,
fazendo perguntas aleatórias para verificar se os alunos estão cientes das atividades realizadas
(raciocínio).
No final de cada fase, o trabalho produzido (desenho, linhas de programação, produto final) é
verificado e são corrigidos se surgirem quaisquer problemas.
No que diz respeito à avaliação, sugerimos os seguintes tipos de perguntas: o que foi aprendido?
Principais dificuldades encontradas? As várias partes encaixam bem e formam um cubo?
A última pergunta acima é de facto muito importante, uma vez que se refere a uma questão
importante em termos de impressão 3D: as tolerâncias das peças. A última é crítica para a montagem
no final, sempre que se forma o cubo.
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7. INTRODUÇÃO À IMPRESSÃO 3D
Informática / Física

Objetivos
O objetivo da aula será familiarizar os alunos com o conceito de impressão em 3D. Apresentar-lhes o
estado atual do conhecimento, as possibilidades da impressão em 3D e o processo técnico de
processamento de matérias-primas num produto acabado.
Depois de completar as aulas, os alunos devem ter uma ideia geral sobre os assuntos apresentados,
conhecer a história, propósito e possibilidades de utilização da tecnologia de impressão em 3D.
Além disso, após as aulas, os alunos devem saber como criar um modelo simples em 3D.

Duração
3 horas como a seguir se explica:
● Preparação – 30 minutos. O professor precisa de preparar vídeos do YT mostrando o uso de
impressoras 3D e atualizar seus conhecimentos sobre o estado atual do uso de impressoras
3D na Polónia e em todo o mundo.
● Implementação – 120 minutos
● Acompanhamento – 30 minutos

Escola Secundária : 10-14 anos

Metodologia
1 professor que sabe como criar modelos 3D e como operar uma impressora 3D.
As aulas serão ministradas na aula de informática ou outro laboratório equipado com computadores.
As aulas consistirão em trabalho de pares e discussão na aula.

Materiais e recursos
●
●
●

projector de Video
Computador portátil
Projetor, filme sobre impressão 3D, computador portátil e acesso à Internet

●

Axesso à Internet.

Descrição passo a passo da atividade:
Preparação
1.
2.
3.

A aula começa com a apresentação do plano de aulas.
As aulas começam com uma introdução geral à impressão em 3D.
O professor começa uma discussão com os alunos sobre a possibilidade de usar a impressão em
3D.
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4.

A discussão tem a forma de um brainstorming. Todas as respostas são gravadas no quadro. As
respostas ainda não são avaliadas.

5.

Os alunos avaliam as respostas com a ajuda do professor.

Implementação
●

O professor apresenta o conceito de impressão em 3D

●

● História
● Objetivo
Exemplos de aplicações. Onde a tecnologia de impressão 3D é actualmente utilizada.

●

As vantagens e desvantagens da impressão em 3D

●

Os alunos assistem a um exemplo de uma impressora 3D a trabalhar no vídeo.

Exemplo do video: https://www.youtube.com/watch?v=Vx0Z6LplaMU
O professor pode compartilhar qualquer filme apresentando o trabalho das impressoras 3D ou pode
rodar uma impressora 3D nas aulas. Neste caso, é necessário cumprir as regras de saúde e segurança
e familiarizar os alunos com elas.
Após discutir o vídeo e as possibilidades da impressora 3D, o professor pergunta mais uma vez aos
alunos onde eles vêem o uso do conceito de impressão em 3D.
Resumo das respostas recebidas.
Introdução à modelação em 3D.
●

Os alunos dividem-se em pares e usam computadores. Os alunos abrem o programa para a
criação de modelos 3D.

●

O professor apresenta (por exemplo, exibindo o seu ecrã no projector) como criar um modelo
3D.

●

Os alunos seguem o professor e repetem o passo a passo. A partir da abertura de um software,
por atividades específicas para a criação do modelo 3D.

●

Os alunos são livres para usar as funções do programa pelo resto das aulas.

O professor ajuda-os ao longo de todo o ciclo de aulas.

Acompanhamento
O professor termina as aulas com um resumo da informação recolhida.
Depois de completar os exercícios de aula, os alunos devem procurar mais informações sobre a
impressão em 3D por conta própria.
Para ajudá-los, o professor deve preparar uma lista de materiais online disponíveis que ele considera
valiosos.
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8. AS NOÇÕES DE FÍSICA EM 3D
Física e Tecnologia

Objetivos
Os alunos serão capazes de :
●

utilizar as funções básicas do software SugarCad (desenhar, guardar e imprimir);

●

através de imagens e vídeos no Google Classroom, o aluno adquirirá noções de física de
alavanca, forças envolvidas, deslizamento inclinado e energia cinética;

●

desenvolver habilidades de resolução de problemas através da resolução, em grupo e com a
ajuda do professor, dos problemas encontrados no desenho e impressão de figuras
geométricas;

●

saber usar a criatividade como fantasia, invenção e imaginação;

●

adquirir competências de comunicação, escuta ativa e empatia e melhorar as competências
de trabalho em grupo, graças ao trabalho em grupo.

Duração
5 horas como a seguir se indica:
● Preparação: esta fase é dividida em "introdução" - 20 minutos - and "instruções" - 10
minutos;
● Implementação: esta fase é dividida em "conceção" - 30 minutos - and "teste" - cerca de 3
horas;
● Acompanhamento: fase de “retorno" – 1 hora.

Escola Secundária: 11-14 anos

Metodologia
A metodologia baseia se na interação entre tecnologia e pedagogia que vai além dos modelos
educativos "analógicos" e se concentra na experimentação do ensino digital para desenvolver a
capacidade das crianças de construir mapas mentais e adquirir conhecimentos matemáticoscientíficos. As aulas serão ministradas por 2/3 professores/formadores, devendo ser planeadas de
forma a que seja possível partilhar o projecto desde o início com o grupo de participantes para
garantir um elevado nível de motivação e interesse.
Os passos a seguir são os seguintes:
● Introdução e explicação das principais funções da impressora 3D e das funções do software
de desenho e impressão;
● Noções sobre a física da alavanca, forças envolvidas, fulcro, plano inclinado, energia
cinética;
explicação das fases das actividades práticas Implementação;
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●

teste do design digital;

●

gravação, impressão e discussão de arquivos.

Materiais e recursos
●
●
●
●

TIC: computador portátil (um por par), projector/LIM, ligação internet, impressora 3D
Software: SugarCad, Cura 3D
Recursos online: Google Classroom
Amostra de protótipo já realizado

Descrição passo a passo da atividade:
Preparação
Introdução
Após a divisão dos alunos em pares e a atribuição de um computador, a lição será orientada para a
introdução das principais ferramentas digitais, o funcionamento de um programa de modelagem 3D
e o processo de impressão tridimensional.
Especificamente, nesta fase será necessário aceder ao servidor In3Dire, com base em cartões SBC
(Single Board Computer). Este acesso, através do router, garantirá o uso do software de modelação
3D SugarCad a partir de computadores portáteis que serão utilizados pelos alunos na fase de teste
em modo off-line. Além disso, será necessário baixar o software Cura que permite fazer alterações no
objeto projetado e depois enviá-lo para impressão a partir do mesmo PC. Cura transforma os
arquivos 3D em arquivos em camadas graças ao qual será possível redimensionar os modelos 3D e
definir as principais características de impressão. A fim de facilitar a fase de desenho 3D, protótipos
em maior escala terão de ser produzidos e apresentados aos alunos. Também será necessário aceder
ao recurso online Google Classroom onde é possível carregar vídeos e imagens relacionadas com as
noções que serão explicadas na aula.
Os professores fornecerão noções sobre física de alavanca, forças envolvidas, fulcro, plano inclinado,
equilíbrio e energia cinética e potencial.
Instruções
Os professores explicam aos alunos como aceder à sala de aula do Google para se familiarizarem com
este ambiente de aprendizagem. Em seguida, explicarão as fases das actividades relacionadas com as
noções de física.

Implementação
Conceção
Desenhar uma alavanca com o fulcro em 2D e depois transferi-la em 3D.
Desenho de um plano inclinado em diferentes alturas.
Testando
Depois de explicar as noções de física ligadas, os alunos irão desenhar uma alavanca e um plano
inclinado.
Os professores fornecerão o feedback sobre o projeto realizado por cada aluno e, após a finalização,
os alunos prosseguirão com a gravação final do trabalho e o transmitirão para a impressora 3D
através do software Cura.
Retornar
Cada aluno irá preparar seu próprio projeto para impressão em 3D.
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Acompanhamento
A discussão e avaliação das atividades realizadas será conduzida durante todas as fases da
Implementação. Os professores darão aos alunos o apoio necessário durante as fases de
Implementação e avaliarão o nível de compreensão e aprendizagem alcançado.
Um apoio particular será fornecido pelos professores aos alunos durante a fase de poupança do
projecto e na fase subsequente de definição das características de impressão, tais como espessura da
camada, temperatura, velocidade de impressão. A avaliação individual será assegurada pela criação
de um ambiente cooperativo e colaborativo que ajudará os alunos a tomar e avaliar as decisões de
planeamento e concepção.
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9. MOLÉCULA

DE

H2O

Ciências Naturais /Química

Objetivos
Os alunos serão capazes de :
●

utilizar as funções básicas do software ThincerCAD (modelagem, fusão de objetos,
exportação e impressão);

●

através de imagens e vídeos no Google Classroom, os alunos terão uma ideia concreta sobre
a estrutura da molécula da água e a sua forma geral.

●

desenvolver competências de resolução de problemas através da resolução, em grupo e
com a ajuda do professor, dos problemas encontrados no desenho e impressão de um
modelo complexo

●

saber usar a criatividade como fantasia, invenção e imaginação;

●

adquirir capacidades de comunicação, de escuta activa e de empatia e melhorar as
capacidades de trabalho em grupo, graças ao trabalho em grupo.

Duração
6 horas como a seguir se indica:
● Preparação: esta fase é dividida em "introdução" - 30 minutos - e "instruções" - 30 minutos;

●

Implementação: esta fase é dividida em "modelagem cega" - 2 horas - "modelagem
reprodutiva" - cerca de 2 horas;

●

Acompanhamento: fase de "análise" - 1 hora

Escola do 3ºciclo: 10-14 anos

Metodologia
A metodologia baseia-se na ligação entre o conceito químico de uma estrutura molecular da água e a
dimensão prática da modelagem e da criação de um modelo 3D que é um objeto tangível para os
alunos e os ajuda a desenvolver uma ideia complexa sobre o elemento chave da natureza (água). Ao
mesmo tempo, pode ser utilizado para a visualização de outras moléculas. Esta actividade aumenta a
criatividade à medida que os alunos são solicitados na primeira fase a modelar a molécula da água a
partir do topo das suas cabeças antes de lhes ser mostrada a forma exacta que irão tentar reproduzir
e imprimir na segunda fase.
●

Introdução e explicação das principais funções da impressora 3D e das funções do software
de desenho e impressão;

●

Base química da estrutura da molécula da água
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●

Explicação das fases das actividades práticas Implementação;

●

Teste do desenho digital;

●

Gravação, impressão e discussão de arquivos

Materiais e recursos
●
●
●
●

TIC: computador portátil (um por par), projector/LIM, ligação internet, impressora 3D
Software: SugarCad, Cura 3D
Recursos online: Google Classroom
Amostra de protótipo já realizado

Descrição passo a passo da atividade:
Preparação
Introdução
Após a divisão dos alunos em pares e a atribuição de um computador, a lição será orientada para a
introdução das principais ferramentas digitais, o funcionamento de um programa de modelagem 3D
e o processo de impressão tridimensional.
Especificamente, nesta fase será necessário registrar-se no software ThinkerCAD através da conexão
WIFI da sala de aula. Além disso, será necessário fazer o download do software Cura que permite
fazer alterações no objeto projetado e depois exportá-lo para um cartão SD. Cura transforma os
arquivos 3D em arquivos em camadas graças ao qual será possível redimensionar os modelos 3D e
definir as principais características de impressão. A fim de facilitar a fase de design 3D, protótipos de
maior escala terão que ser produzidos e apresentados aos alunos. Também será necessário aceder
ao recurso online Google Classroom onde é possível carregar vídeos e imagens relacionadas com as
noções que serão explicadas na aula.
Graças à apresentação de um protótipo e das imagens escolhidas pelo professor, a noção sobre a
estrutura da molécula da água será introduzida aos alunos em detalhe.
Instruções
Os professores explicam as fases da atividade que serão realizadas relacionadas com a ciência
natural, a estrutura da molécula da água. Ele ou ela também guiará os alunos através do processo da
própria impressão em 3D. Dada a forma do modelo final terão de ser tomadas medidas específicas
para se conseguir uma impressão de sucesso. Os alunos irão adquirir conhecimentos tecnológicos de
impressão de um modelo esférico que tem uma superfície muito limitada para aderir à chapa de
construção. Eles também terão de contar no facto de que, à medida que a impressora continua a
imprimir para cima, num determinado ângulo, irá ocorrer e, portanto, poderá haver necessidade de
conceber suportes para permitir que a impressora continue a imprimir nestas áreas sem falhas.

Implementação
Conceção
Desenho da concepção subjectiva de uma estrutura de moléculas de água em 3D
Teste
Os alunos irão primeiro desenhar uma molécula H2O (versão cega, como eles a imaginam). Depois
disso, preparam-na com base num modelo fornecido pelo professor. Em seguida, os alunos
prosseguirão com a gravação final do trabalho e transmiti-la-ão para a impressora 3D através do
software Cura.
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Retorno
Cada aluno irá preparar seu próprio projeto para impressão em 3D

Acompanhamento
A discussão e avaliação das atividades realizadas será conduzida durante todas as fases da
Implementação. Os professores darão aos alunos o apoio necessário durante as fases de
Implementação e avaliarão o nível de compreensão e aprendizagem alcançado.
Um apoio particular será fornecido pelos professores aos alunos durante a fase de poupança do
projecto e na fase subsequente de definição das características de impressão, tais como espessura da
camada, temperatura, velocidade de impressão. A avaliação individual será assegurada pela criação
de um ambiente cooperativo e colaborativo que ajudará os alunos a tomar e avaliar as decisões de
planeamento e concepção.
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10. O TEOREMA DE PITÁGORAS
Geometria e Tecnologia

Objetivos
Os alunos serão capazes de:
● utilizar as funções básicas do software SugarCad (desenho, salvamento e impressão);

●

através de imagens e vídeos no Google Classroom, o aluno vai adquirir noções de
matemática sobre cantos e Teorema de Pitágoras, incluindo a compreensão de dimensões e
medidas;

●

desenvolver competências de resolução de problemas através da resolução, em grupo e
com a ajuda do professor, dos problemas encontrados no desenho e impressão de figuras
geométricas;

●

saber usar a criatividade como fantasia, invenção e imaginação;

●

adquirir capacidades de comunicação, de escuta activa e de empatia e melhorar as
capacidades de trabalho em grupo, graças ao trabalho em grupo.

Duração
5 horas como a seguir se indica:
● Preparação: esta fase está dividida em "introdução" - 20 minutos - e "instruções" - 20
minutos;
● Implementação: esta fase está dividida em "conceção" - 20 minutos - and "teste" - cerca de
3,5 horas;
● Acompanhamento: fase de “retorno" – 30 minutos.

Escola do 3º ciclo: 11-14 anos

Metodologia
A metodologia é baseada na interação entre tecnologia e pedagogia que vai além dos modelos
educativos "analógicos" e se concentra na experimentação do ensino digital para desenvolver a
capacidade das crianças de construir mapas mentais e adquirir conhecimentos matemáticoscientíficos. As aulas serão ministradas por 2/3 professores/formadores, e devem ser planeadas de
forma a que seja possível partilhar o projecto desde o início com o grupo de participantes para
garantir um elevado nível de motivação e interesse.
●

Os passos a seguir são os seguintes:

●

Introdução e explicação das principais funções da impressora 3D e das funções do software
de desenho e impressão;

●

Noções matemáticas sobre cantos e teorema de Pitágoras;
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●

explicação das fases de implementação das actividades práticas;

●

Teste do design digital;

●

economia de arquivos, impressão e discussão.

Materiais e recursos
●
●
●
●

TIC: computador portátil (um por par), projector/LIM, ligação internet, impressora 3D
Software: SugarCad, Cura 3D
Recursos online: Google Classroom
Amostra de protótipo já realizado

Descrição passo a passo da atividade:
Preparação
Introdução
Após a divisão dos alunos em pares e a atribuição de um computador, a lição será orientada para a
introdução das principais ferramentas digitais, o funcionamento de um programa de modelagem 3D
e o processo de impressão tridimensional.
Especificamente, nesta fase será necessário aceder ao servidor In3Dire, com base em cartões SBC
(Single Board Computer). Este acesso, através do router, garantirá a utilização do software de
modelação 3D SugarCad a partir de computadores portáteis que serão utilizados pelos alunos na fase
de teste em modo off-line. Além disso, será necessário baixar o software Cura que permite fazer
alterações no objeto projetado e depois enviá-lo para impressão a partir do mesmo PC. Cura
transforma os arquivos 3D em arquivos em camadas graças ao qual será possível redimensionar os
modelos 3D e definir as principais características de impressão. A fim de facilitar a fase de desenho
3D, protótipos de maior escala terão que ser produzidos e apresentados aos alunos. Também será
necessário aceder ao recurso online Google Classroom onde é possível carregar vídeos e imagens
relacionadas com as noções que serão explicadas na aula.
Graças à apresentação de um protótipo e imagens escolhidas pelo professor, serão apresentadas as
noções matemáticas sobre os cantos e o teorema de Pitágoras.
Instruções
Os professores explicam as fases da actividade que serão realizadas relacionadas com a matemática,
os ângulos principais (agudo, obtuso, direito e plano) e o teorema de Pitágoras.

Implementação
Conceção
Desenho dos elementos geométricos representados pelo teorema de Pitágoras, em formato 3D.
Desenho de um círculo com ângulos agudos, obtusos, retos e planos.
Teste
Os alunos desenharão um triângulo e dois quadrados divididos em retângulos (prosseguir com a
poupança do trabalho). Em seguida, um círculo será desenhado com os ângulos (agudo, obtuso, reto
e plano) marcados com números ou letras.
Os alunos prosseguirão com o salvamento final do trabalho e o transmitirão para a impressora 3D
através do software Cura.
Retornar
Cada aluno irá preparar seu próprio projeto para impressão em 3D.
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Acompanhamento
A discussão e avaliação das atividades realizadas será conduzida durante todas as fases da
Implementação. Os professores darão aos alunos o apoio necessário durante as fases de
Implementação e avaliarão o nível de compreensão e aprendizagem alcançado.
Um apoio particular será fornecido pelos professores aos alunos durante a fase de poupança do
projecto e na fase subsequente de definição das características de impressão, tais como espessura da
camada, temperatura, velocidade de impressão. A avaliação individual será assegurada pela criação
de um ambiente cooperativo e colaborativo que ajudará os alunos a tomar e avaliar as decisões de
planeamento e concepção.

Proj. n. 2017-1-PT01-KA201-035929
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein.

11. ESTRUTURA DO DNA
Biologia

Objetivos
Os alunos serão capazes de :
●

utilizar as funções básicas do software TinkerCAD (modelagem, exportação e
impressão);

●

através de imagens e vídeos no Google Classroom, os alunos terão uma ideia
concreta sobre a estrutura do ADN e a forma geral.

●

desenvolver competências de resolução de problemas através da resolução, em
grupo e com a ajuda do professor, dos problemas encontrados no desenho e
impressão de um modelo complexo

●

saber usar a criatividade como fantasia, invenção e imaginação;

●

adquirir capacidades de comunicação, de escuta activa e de empatia e melhorar as
capacidades de trabalho em grupo, graças ao trabalho em grupo.

Duração
6 horas como a seguir se indica:
● Preparação: esta fase é dividida em "introdução" - 30 minutos - e "instruções" - 30 minutos;

●

Implementação: esta fase é dividida em "modelagem cega" - 2 horas - "modelagem
reprodutiva" - cerca de 2 horas;

●

Acompanhamento: fase de "análise" - 1 hora

Escola secundária: 15-18 anos

Metodologia
●

●
●
●

A metodologia baseia-se na conexão entre o conceito biológico teórico de uma estrutura de
DNA e a dimensão prática da modelagem e a criação de um modelo 3D que é um objeto
tangível dos alunos e os ajuda a desenvolver uma idéia complexa sobre o elemento chave do
corpo humano. Ao mesmo tempo, aumenta a criatividade à medida que os alunos são
solicitados na primeira fase a modelar o ADN a partir do topo das suas cabeças antes de lhes
ser mostrada a forma exacta que irão tentar reproduzir e imprimir na segunda fase.
Introdução e explicação das principais funções da impressora 3D e das funções do software
de desenho e impressão;
Bases biológicas e químicas do funcionamento do ADN
explicação das fases das actividades práticas Implementação;
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●
●

teste do desenho digital;
gravação, impressão e discussão de arquivos.

Materiais e recursos
●
●
●
●

TIC: computador portátil (um por par), projector/LIM, ligação internet, impressora 3D
Software: SugarCad, Cura 3D
Recursos online: Google Classroom
Amostra de protótipo já realizado

Descrição passo a passo da atividade:
Preparação
Após a divisão dos alunos em pares e a atribuição de um computador, a lição será orientada para a
introdução das principais ferramentas digitais, o funcionamento de um programa de modelagem 3D
e o processo de impressão tridimensional.
Especificamente, nesta fase será necessário registrar-se no software ThinkerCAD através da conexão
WIFI da sala de aula. Além disso, será necessário baixar o software Cura que permite fazer alterações
no objeto projetado e depois exportá-lo para um cartão SD. Cura transforma os arquivos 3D em
arquivos em camadas graças ao qual será possível redimensionar os modelos 3D e definir as
principais características de impressão. A fim de facilitar a fase de design 3D, protótipos de maior
escala terão de ser produzidos e apresentados aos alunos. Também será necessário aceder ao
recurso online Google Classroom onde é possível carregar vídeos e imagens relacionadas com as
noções que serão explicadas na aula.
Graças à apresentação de um protótipo e das imagens escolhidas pelo professor, a noção sobre a
estrutura do ADN será introduzida aos alunos em detalhe.
Instruções
Os professores explicam as fases da atividade que serão realizadas relacionadas à biologia, a função
do DNA, estrutura, forma e escala.

Implementação
Concepção
Desenho da concepção subjectiva de uma forma e estrutura de ADN em 3D.
Testes
Os alunos irão primeiro desenhar uma "hélice" de DNA (versão cega, como eles a imaginam). Depois
disso, preparam-na com base num modelo fornecido pelo professor. Em seguida, os alunos
prosseguirão com a gravação final do trabalho e o transmitirão para a impressora 3D através do
software Cura.
Retornar
Cada aluno irá preparar seu próprio projeto para impressão em 3D.

Acompanhamento
A discussão e avaliação das atividades realizadas será conduzida durante todas as fases da
Implementação. Os professores darão aos alunos o apoio necessário durante as fases de
Implementação e avaliarão o nível de compreensão e aprendizagem alcançado.
Um apoio particular será fornecido pelos professores aos alunos durante a fase de poupança do
projecto e na fase subsequente de definição das características de impressão, tais como espessura da
camada, temperatura, velocidade de impressão. A avaliação individual será assegurada pela criação
de um ambiente cooperativo e colaborativo que ajudará os alunos a tomar e avaliar as decisões de
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planeamento e concepção.
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12. DESENHO DE MODELO 3D
Informática / Física

Objetivos
O objectivo do exercício será apresentar na prática as possibilidades da impressão em 3D. Após
completar os exercícios, os alunos deverão ser capazes de compreender o processo de impressão
teórica e saber em que programa podem ser criados modelos para impressão.
O aluno também aprenderá as possibilidades da impressão em 3D e sua aplicação no sistema
educativo.

Duração
4 horas como a seguir se indica:
● Preparação: O professor deve familiarizar-se com os conhecimentos actuais sobre o uso da
impressão em 3D - a duração depende do conhecimento actual dos professores.

●

Implementação: As aulas devem ter a duração de 3 horas.

●

Acompanhamento: a discussão não deve ter duração superior a 20-30 minutos.

Escola secundária: 15-18 anos

Metodologia
1 professor que sabe como criar modelos 3D e como operar uma impressora 3D.
As aulas serão ministradas em aula de informática ou outro laboratório equipado com
computadores.
As aulas consistirão em trabalho em pares e discussão na aula.

Materiais e recursos
●
●
●

computador portátil
software necessário
impressora 3D

Descrição passo a passo da atividade:
Preparação
●
●
●
●

Ao juntar-se a estas aulas, os alunos já devem ter conhecimentos básicos de impressão 3D e
suas aplicações.
Como um lembrete da matéria, o professor começa as aulas com um lembrete das questões
básicas:
O que é a impressão em 3D
Quais são os seus prós e contras
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Onde a impressão 3D é actualmente utilizada
Como criar modelos 3D muito simples
O professor inicia as aulas recordando aos alunos as regras de saúde e segurança em vigor na sala de
aula. Antes de iniciar o exercício, o professor explica brevemente o mecanismo da impressora 3D. Ele
explica aos alunos como é o processo de impressão: desde fazer o modelo no computador até
receber o produto final.

Implementação
1.

O professor faz uma apresentação experimental de impressão 3D, imprimindo um modelo
simples preparado por ele ou apresentando o modelo já impresso. Ele o dá aos alunos para
se familiarizarem com a estrutura.

2.

Os alunos podem fazer perguntas ao professor. Depois disso, eles começam a trabalhar no
seu próprio modelo.

3.

O professor divide os alunos em pares.

4.

Cada par trabalha na criação de um modelo 3D.

5.

Os alunos iniciam os computadores e executam software para criar modelos 3D (aqui a
decisão depende da capacidade da escola, pode ser pago programas, bem como simples
software gratuito).

6.

O próximo passo é criar pelos alunos um modelo simples do objeto.

7.

O professor pode dar o tópico de trabalho ou permitir que os alunos façam o que quiserem.

8.

O professor monitoriza o trabalho dos alunos e ajuda-os na fase de concepção.

9.

Os alunos têm acesso à Internet para obter conselhos, mas não lhes é permitido fazer o
download de modelos já feitos.

10. Após completar o trabalho, cada um dos pares apresenta o seu modelo preparado.
11. Então os alunos votam no melhor modelo e o vencedor é impresso em uma impressora 3D.

Acompanhamento
Depois de terminar o trabalho em grupo. O professor pode testar os conhecimentos teóricos dos
alunos.
As aulas são concluídas com uma discussão sobre a importância da impressão em 3D na educação.
Os alunos também se perguntam como a impressão em 3D pode afetar a atratividade das atividades
escolares e em que disciplinas ela pode ser usada (biologia, química, matemática, etc.).
O professor encerra a discussão apresentando exemplos reais do uso da impressão em 3D na
educação.
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13. METODOLOGIAS PARA IMPRESSÃO 3D
Tecnologia and desenho gráfico.

objetivos
No final da atividade, a partir de um simples objeto, o aluno é capaz de construir um modelo gráfico
simplificado e depois traduzi-lo em instruções operacionais para a impressora 3D.
No final do processo de impressão, válido como está em relação ao objecto inicial.

Duração
8 horas como a seguir se indica:
● Preparação: 1 hora.
● Implementação: explicação do funcionamento da impressora 3D, identificação de desenho
gráfico, construção do componente: 6 horas.
● Acompanhamento: a discussão não deveria durar mais de 1 hora.

Escola Secundária: 16-18 anos

Metodologia
O projeto foi baseado no trabalho em equipe, que envolveu alunos e professores. Dois professores
supervisionaram o trabalho, um responsável pelo aspecto tecnológico e o outro pelo aspecto visual.
A actividade decorreu no laboratório.
Em primeiro lugar, os professores explicaram as principais metodologias de utilização de impressoras
3D.
Depois os alunos são divididos em grupos, e cada grupo propõe um projecto.
Na primeira fase do trabalho, cada grupo desenvolveu a ideia gráfica.
Na segunda fase, a ideia é traduzida num desenho técnico.
Na terceira fase o protótipo foi feito com a impressora 3D.

Materiais e recursos
●
●

●
●

Computador pessoal
Software de design gráfico
impressora 3D
Objetos simples do dia-a-dia para reproduzir

Descrição passo a passo da atividade:
Preparação
Objetos simples são disponibilizados.
Os computadores são controlados, um computador é atribuído a cada grupo de trabalho.
O funcionamento em rede é verificado.
É verificado o funcionamento da impressora 3D e a sua interface correcta com o PC.
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Implementação
Identificação do objeto a ser reproduzido.
Medição do objeto e definição da escala de reprodução.
Definição de algumas melhorias gráficas a serem feitas.
Desenho do objeto com software CAD.
Tradução das instruções para a linguagem da impressora.
Realização do objeto.
Validação por comparação do objecto construído com a ideia original.

Acompanhamento
Um professor assiste às fases individuais dos grupos de trabalho, fazendo perguntas aleatórias para
verificar o conhecimento dos alunos sobre as actividades realizadas.
No final de cada fase, os trabalhos produzidos (desenho, linhas de programação, produto final) são
verificados e corrigidos se houver erros.
Após completar todas as fases, o professor solicita um brainstorming para verificar as dificuldades
encontradas.
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14. CONSTRUINDO UM MODELO MATEMÁTICO ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE
IMPRESSÃO 3D
Tecnologia and matemática.

Objetivos
No final da atividade, a partir de um objeto complexo, o aluno é capaz de construir um modelo
matemático simplificado e depois traduzi-lo em instruções operacionais para a impressora 3D.
No final do processo de impressão, válido como está em relação ao objeto inicial.

Duração
8 horas como a seguir se indica:
● Preparação: 1 hora.
● Implementação: explicação do funcionamento da impressora 3D, identificação do design
gráfico, construção do componente: 6 horas.
● Acompanhamento: a discussão não deverá ultrapassar uma hora.

Escola secundária : 17-19 anos

Metodologia
O projeto foi baseado no trabalho em equipe, que envolveu alunos e professores. Dois professores
supervisionaram o trabalho, um responsável pelo aspecto tecnológico e o outro pelo aspecto visual.
A actividade decorreu no laboratório.
Em primeiro lugar, os professores explicaram as principais metodologias de utilização de impressoras
3D.
Depois os alunos são divididos em grupos, e cada grupo propõe um projecto.
Na primeira fase do trabalho, cada grupo desenvolveu o modelo matemático construído para ser
realizado.
Na segunda fase, a ideia é traduzida em um desenho técnico.
Na terceira fase o protótipo foi feito com a impressora 3D.

Materiais e recursos
●
●

●
●

Computador pessoa
software de Matemática
impressora 3Ds
Objetos simples do dia-a-dia para reproduzir

Descrição passo a passo da atividade:
Preparação
São disponibilizados objetos simples.
Os computers são controlados, é atribuído um computador a cada grupo de trabalho.
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O funcionamento da rede é verificado.
É verificado o funcionamento da impressora 3D e a sua interface correcta com o PC.

Implementação
Identificação do modelo de objeto a ser reproduzido.
Medição do objeto e definição da escala de reprodução.
Definição de algumas melhorias gráficas a serem feitas.
Desenho do objeto com software CAD.
Tradução das instruções para a linguagem da impressora.
Realização do objeto.
Validação por comparação do objecto construído com a ideia original.

Acompanhamento
Um professor assiste às fases individuais dos grupos de trabalho, fazendo perguntas aleatórias para
verificar o conhecimento dos alunos sobre as actividades realizadas.
No final de cada fase, os trabalhos produzidos (desenho, linhas de programação, produto final) são
verificados e corrigidos se houver erros.
Após completar todas as fases, o professor solicita um brainstorming para verificar as dificuldades
encontradas.
Um representante de cada grupo de trabalho apresenta os resultados aos outros alunos.
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15. MITOLOGIA PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA- OS POEMAS ÉPICOS DE HOMERO
Refere-se às áreas curriculares da informática e da literatura, história ou língua Grega Antiga.

Objetivos
Os objetivos da atividade são os seguintes:
- Refere-se às áreas curriculares da informática e da literatura, história ou língua Grega Antiga
Os objetivos de aprendizagem são apresentados como a seguir se indica.
Os alunos deverão:
1. ser capazes de cooperar
2. ser capazes de iniciar e cultivar uma atitude empreendedora
3. estar equipados com sabedoria, competências e atitudes sobre criatividade, criação e
inovação.
Eles também irão adquirir conhecimentos sobre ciências e termos científicos, como por exemplo:
●

Calibração, configuração, modelo, projeto e produção de Produtos Industriais,
Engenharia de Materiais, Análise de Resultados, Testes.

●
●

Eles também desenvolverão habilidades de impressão em 3d. Particularmente, eles
aprenderão como:
mudar os materiais de impressão

●

para calibrar o disco de impressão

●

para remover o material que permaneceu no bico de impressão

●

para converter os seus desenhos em formato de arquivo .stl imprimível e personalizar o
software de impressão cura para imprimir as suas criações

●

perceber empiricamente que mudar o ângulo dos objetos em relação ao eixo horizontal
ou vertical altera a textura dos objetos a serem impressos.

Duração
6 horas como a seguir se indica:
● Preparação: 1 hora para as perguntas & 1 hora para fazer o upload dos softwares). 2 horas
no total.
● Implementação: 4-5 horas (a actividade deverá ser implementada ao longo de 4 ou 5 horas
didáticas)
● Acompanhamento: 1 hora

Escola Secundária: 17-19 anos

Metodologia
Metodologia: O ensino construtivista baseia-se na crença de que a aprendizagem ocorre quando os
alunos estão ativamente envolvidos em um processo de construção de significado e conhecimento,
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em oposição à recepção passiva de informações. Os aprendentes são os criadores do significado e do
conhecimento. Os alunos aprendem como aprender ao receberem a formação para tomarem a
iniciativa das suas próprias experiências de aprendizagem. Os alunos trabalham principalmente em
grupos e a aprendizagem e o conhecimento são interactivos e dinâmicos. Há um grande foco e
ênfase nas habilidades sociais e de comunicação, assim como na colaboração e troca de ideias.
Formadores: 2 facilitadores. Um professor de cada turma. Um facilitador deve ter conhecimentos de
impressão em 3D, o outro deve ter conhecimentos sobre os Poemas Épicos. O papel dos professores
é o de estimular e facilitar a discussão. Assim, o foco principal do professor deve ser o de orientar e
encorajar os alunos, fazendo perguntas que os levem a desenvolver suas próprias conclusões sobre o
assunto.
A atividade será realizada em laboratório/classroom e requer trabalho em grupo.

Materiais and recursos
●
●
●
●
●

Livros, ferramentas online para os desenhos, caixas de cartão, marcadores, tesouras
Filamentos, cores para materiais 3D,
laptop(s), projetor, ligação à internet, cabo USB, um cartão SD
Software: software de modelação e Design 3D (ex. Tinkercad, liquidificador), software 3D
Cad (solidworks) ou Sketchup , software de impressão 3D (ex. Ultimaker Cura)
máquina CNC

Pra uma lista mais completa de materiais clique aqui
https://www.simplify3d.com/support/materials-guide/

Descrição passo a passo da atividade:
Preparação
A. Faça o Upload do programa de impressão Cura e de outro software em todos os
computadores do laboratório. Peça aos alunos para o ajudarem voluntariamente.
B. Prepare as perguntas que os levem a compreender os Poemas Épicos de Homéro.

Implementação
1. Apresente o conteúdo da aula aos alunos
2. Faça perguntas sobre a compreensão dos Poemas épicos de Homero envolvendo
personagens e objetos importantes para o enredo do Poema, como a Deusa Calipso, os
Deuses do Olimpo, o menestrel, o pontão de Odisseu, etc., para os alunos da Odisséia.
Apresente para a Ilíada em conformidade.
3. Peça-lhes para refletir sobre a importância desses personagens e objetos para a jornada de
Odisseu.
4. Peça-lhes para refletirem sobre como extrair informações sobre como fazer uma
representação idêntica dos mesmos. A ideia é procurar por representações/desenhos/etc
online e através de livros.
5. Apresente-lhes o design 3D.
6. Dê 2-3 horas para entender suas funções e parâmetros básicos.
7. Instale o tinkercad para os alunos aprenderem a desenhar e mostrar-lhes como encontrar e
navegar pelos modelos e desenhos em 3D na web. Incentive-os a trabalhar em grupo.
8. Peça-lhes para começar com projetos e construções simples, como um porta-chaves com os
seus nomes.
9. Mostre-lhes o software de impressão cura e peça-lhes para descobrir como configurar os
seus parâmetros para que eles acabem com impressões rápidas e ao mesmo tempo boas.
10. Incentive-os a aprender como converter os seus designs iniciais em arquivos .stl e, em
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seguida, em arquivos .gcode.
11. Fornecer novos materiais de diferentes cores e mostrar-lhes como a mudança de material é
feita. Em alguns casos, a calibração do piso de impressão da impressora pode ser necessária.
12. Durante o funcionamento da impressora, ajudá-los a mudar o material, calibrar a base de
impressão, para prosseguir com o processo de limpeza a partir do material que se acumulou
e solidificou tanto no bocal como nas paredes do tubo de transporte do material. Talvez seja
necessário trocar o bico e proceder várias vezes ao aquecimento do material para limpar o
interior do tubo a partir do material solidificado.
13. Para aqueles que demonstrem particular interesse, ajude-os a adquirir conhecimentos e
habilidades na impressão de modelos usando o Ultimaker 2+.
14. Peça a cada grupo que complete suas construções levando a uma discussão de como essas
construções os ajudam a entender o conteúdo da aula.
SUGESTÃO: Pomha música relaxante a tocar!

Acompanhamento
1. Discussão na aula: Como foi esta experiência para eles?
2. Peça aos alunos para refletirem sobre a sua aprendizagem individual. As perguntas
sugeridas são: o que é que preciso melhorar? Quais são os meus pontos fortes? O que eu
gosto e o que eu não gosto na impressão 3D? Como a impressão em 3D me ajudou a
aprender Informática, História, Literatura, etc.?
3. Peça a cada aluno para preparar uma apresentação escrita ou verbal de como o uso da
impressão em 3D os fez entender o conteúdo das aulas de Informática, História, Literatura,
etc.?

4. Peça a cada grupo que complete suas construções levando a uma discussão de como essas
construções os ajudam a entender o conteúdo da aula.
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