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TECNOLOGIA NA ATUALIDADE

Nas últimas décadas o desenvolvimento tecnológico tem influenciado 
muito o comportamento humano,

chegamos a um ponto que tudo fica ultrapassado rapidamente.



Conheça os países líderes em inovação 
O líder no ranking global de inovação é a Suíça.   O país domina a posição há sete anos 

consecutivos incluindo 2017.
O ranking “The Global Innovation Index” é desenvolvido pela Universidade Cornell, em 
parceria com a escola de negócios Insead e com a Organização Mundial de Propriedade 

Intelectual.
Os 10 mais inovadores:- Suiça, Suécia, Holanda, EUA, Reino Unido, Dinamarca , Singapura, 

Finlândia, Alemanha e Irlanda, o Brasil está na posição 69.



Um Problema Mundial
O mundo precisa de desenvolvimento de 
tecnologia, e não somente de usuários da 

tecnologia.



Enquanto o Brasil forma cerca de 40 mil engenheiros por ano, a 
Rússia, a India e a China formam 190 mil, 220 mil e 650 mil, 
respectivamente.
No Brasil há 600 mil engenheiros, o equivalente a 6 profissionais 
para cada mil trabalhadores. Nos Estados Unidos e no Japão, a 
proporção é de 25 engenheiros para mil trabalhadores, segundo 
publicações da Finep.



Temos A mais completa grade 

extra-curricular

de cursos de novas tecnologias 

do Ensino Infantil ao Ensino Médio

Campeonatos 
Internacionais



Em 2017 iniciamos a implantação em nossos livros e apostilas, dos conteúdos 
para visualização em dispositivos móveis com a disponibilização de aplicativos 
“app” para uso em:-

INOVANDO  COM

TECNOLOGIA

• Realidade Virtual

• Realidade Aumentada

• Imagens 3D 



Nossos Cursos

Infantil – A partir  de  5 anos e 1º ano do EF
Robótica Estrutural

Ensino Fundamental I
Robótica Motorizada – 2º e 3º ano do EF

Robótica Programável – 4º e 5º ano do  EF

Ensino Fundamental  II
Introdução à Programação – Scratch

Desenho 2D/3D – Geometria – Sketchup – Impressão 3D
Futebol de Robôs – Arduino – Aplicativo para Celular

Construção de Drones – Arduino - Aplicativo para Celular                                                                                                      



Infantil a partir de 5 anos e 1º ano do EF 1
Robótica Estrutural

Nossos Cursos

De muitas  maneiras a brincadeira é o trabalho das crianças. Numa brincadeira 
ativa, as  crianças exploram e testam o seu próprio mundo, desenvolvem a 
linguagem, aprendem  como conviver com os outros e começar a formar 

importantes ideias científicas e matemáticas.



Ensino Fundamental I
Robótica Motorizada – 2º e 3º ano do EF

Nossos Cursos

Com mais de 540  projetos básicos, temos o maior acervo de projetos de construção em 
robótica educacional do país, disponibilizando aos alunos instruções de construção nos 
mais diferentes segmentos ( transportes, animais, utensílios, etc.) Iniciando com 
projetos em 2D evoluindo para 3D com a possibilidade de motorização dos mesmos.



Ensino Fundamental I
Robótica Programável – 4º e 5º ano do  EF

Nossos Cursos

Oferecemos também  a programação de máquinas e robôs através da controladora 
CT-01, produto fabricado pela Futuremaker; assim nossos alunos podem iniciar no 

mundo da automação industrial,  programando os movimentos de seus projetos com 
algoritmos simples , sem a utilização de computadores.



Ensino Fundamental  II

Introdução à Programação – Scratch

Desenvolvido pelo Laboratório do Massachusetts Institute of Technology (MIT), o software  Scratch é muito mais 
acessível  que outras linguagens de programação, por utilizar uma interface gráfica a qual permite que programas 

sejam montados como  blocos, e por não exigir conhecimento   prévio de outras linguagens, ela é ideal para pessoas 
que estão começando a programar , foi desenvolvido para ajudar também  no aprendizado de conceitos matemáticos e 

computacionais. Com ele é possível criar histórias  animadas, jogos e outros programas interativos.



Ensino Fundamental  II
Desenho 2D/3D – Geometria – Sketchup

Modelagem tridimensional
Há uma razão para o Sketchup ser sinônimo de ferramenta de modelagem tridimensional mais 

acessível e versátil disponível atualmente no mercado.
É um programa de fácil aprendizado e com inúmeras ferramentas usadas para criar e desenvolver 

modelos em diversas áreas de atividades como a mecânica, arquitetura e design.
O curso  mostra como usar esse software em todas as etapas da concepção de um produto. 

Também geramos os modelos  para serem impressos em impressora 3D em plástico, como introdução 
ao mundo da impressão 3D.



Ensino Fundamental  II
Futebol de Robôs – Arduino – Aplicativo para Celular

Este curso foi desenvolvido para os alunos que concluíram os cursos de Scratch e de Sketchup, pois as técnicas 
aprendidas nos mesmos serão utilizadas na construção do robô, dividido em duas áreas:-
1- Programação do Hardware

A programação da placa Arduino , faz a mecânica do robô funcionar, e é feita com software  orientado a objetos 
em linguagem “C”. Com este software efetuamos o controle dos motores ,  servomotor e placa bluetooth.

Programação do Celular 
O programa que  vai controlar o robô pelo celular é efetuado com software cuja programação é orientada a 

objeto  utilizando a linguagem “Java”. 

2- Construção do Hardware
As peças estruturais que compõem o robô serão produzidas em impressoras 3D e/ou CNC.
Serão transferidos conhecimentos  na área de eletrônica e microprocessadores , bem como a tecnologia de 

transferência de dados via bluetooth.
A eletrônica é composta de uma placa arduino e de uma placa shield que acomoda os drivers  dos motores.



Ensino Fundamental  II
Construção de Drones – Aplicativo para Celular                                                                                                      
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2018



Projetos Especiais

Depois  de algum tempo da implantação dos cursos , alguns 
alunos começam a se destacar, e podemos oferecer a eles 

projetos mais específicos e complexos, tal como a produção 
de próteses reais.



Aplicativo para Realidade 
Aumentada - RA 

Com o novo aplicativo  
utilize o smartphone para  
escanear as imagens do 

seu livro ou apostila para 
encontrar conteúdos  que 

vão completar a sua 
compreensão sobre o 

assunto.



Aplicativo Iscool

A partir do fim do 2º semestre de 2017 iniciamos a implantação 
do  aplicativo Iscool em todas as unidades da Jovem Engenheiro.
Os responsáveis pelo aluno instalam o  aplicativo  em seu celular 
e passam a receber as fotos dos projetos efetuados , eliminamos 

assim as fotos em papel fotográfico, agilizando o processo de 
informação aos responsáveis  sobre a conclusão de projetos do 

curso de robótica estrutural.



Campeonatos

Campeonatos Internos :- Promovemos constantemente campeonatos      
internos de tecnologia com aplicação de conceitos de fisica.

Campeonatos 

Nacionais

Promovemos o 
Campeonato 
Brasileiro de 

Robótica Estrutural.

A partir de 2018 todos os Campeonatos serão    
gerenciados pela Associação Americana de   

Robótica e Tecnologia - Brasil

Assista ao vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=A2-1rFOCoL0


Campeonatos

Internacionais

Nossos Prêmios em 2017  Assista os vídeos

A partir de 2018 todos os Campeonatos serão 
gerenciados pela Associação Americana de 

Robótica e Tecnologia - Brasil

Ganhamos o K´Bot World Championships
Em Las Vegas

https://youtu.be/s4pv4z8n0RQ
https://www.youtube.com/watch?v=B_1eNLuTk3c


exposições

Uma vez ao ano montamos uma exposição de trabalhos dos alunos do curso de 
robótica, cada aluno escolhe um projeto para ser apresentado  nessa mostra.

Colocamos abaixo um link de um vídeo de uma destas exposições , assista.

https://www.youtube.com/watch?v=KWnpJVhaUNA&feature=youtu.be


Robotic Science Program

Nosso Programa comporta 5 Módulos

Pensamento Lógico

Programação

Scratch – Introdução 
Arduino – Linguagem “C”
App Inventor – Linguagem “Java”

Introdução

Conceitos Básicos

Atuadores

Pensamento    
Lógico

Sensores



CURSOS DIRIGIDOS AO 

Novo Ensino Médio

Duração:- 1 Semestre - 2 aulas semanais
Curso de  Scratch – Introdução á programação

Desenvolvido pelo Laboratório do Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), o software  Scratch é muito mais acessível  que outras linguagens 
de programação, por utilizar uma interface gráfica a qual permite que 
programas sejam montados como  blocos, e por não exigir conhecimento   
prévio de outras linguagens, ela é ideal para pessoas que estão começando 
a programar , foi desenvolvido para ajudar também  no aprendizado de 
conceitos matemáticos e computacionais. Com ele é possível criar histórias  
animadas, jogos e outros programas interativos.



CURSOS DIRIGIDOS AO 

Novo Ensino Médio

Duração:- 1 Semestre  - 2 aulas semanais
Curso de  Sketchup – CAD –Modelagem tridimensional
Há uma razão para o Sketchup ser sinônimo de ferramenta de modelagem 
tridimensional mais acessível e versátil disponível atualmente no mercado.
É um programa de fácil aprendizado e com inúmeras ferramentas para criar e 
desenvolver modelos em diversas áreas de atividades como a mecânica, 
arquitetura e design.
O curso  mostra como usar esse software em todas as etapas de concepção de 
um produto. 
Também geramos os modelos  para serem impressos em impressora 3D em 
plástico, como introdução ao mundo da impressão 3D.



CURSOS DIRIGIDOS AO 

Novo Ensino Médio

Curso de Futebol de Robôs
Duração:- 1 Ano – 2 aulas por semana
Este curso foi desenvolvido para os alunos que concluíram os cursos de 
Scrath e de Sketchup, pois as técnicas aprendidas nos mesmos serão 
utilizadas na construção do robô, dividido em duas áreas:-
1 - Programação do Hardware

A programação da placa Arduino , faz a mecânica do robô funcionar, e é 
feita com software  orientado a objetos em linguagem “C”. Com este 
software efetuamos o controle dos motores ,  servomotor e placa bluetooth.
2 - Programação do Celular 

O programa que  vai controlar o robô pelo celular é efetuado com software 
com programação orientada a objeto , utilizando a linguagem “Java”.



CURSOS DIRIGIDOS AO 

Novo Ensino Médio

Curso de Futebol de Robôs
Duração:- 1 Ano – 2 aulas por semana
2- Construção do Hardware

As peças estruturais que compões o robô serão 
produzidas em impressoras 3D e/ou CNC.

Serão transferidos conhecimentos  na área de 
eletrônica e microprocessadores , bem como a 
tecnologia de transferência de dados via bluetooth.

A eletrônica é composta de uma placa arduino e 
de uma placa shield que acomoda os drivers  dos 
motores.



Parcerias Internacionais

Associação Americana de 
Robótica e Tecnologia                            

Estados Unidos

Gabe – Technology - México
Techno Kids –Guatemala – Honduras- El Salvador –
México
Miss Ladrillos - Argentina

https://www.youtube.com/watch?v=gxX8t7r8f7g


ROBÓTICA PEDAGóGICA

É a atividade de concepção, 
criação e colocação em 
operação, para fins 
pedagógicos, de objetos 
tecnológicos que são 
reproduções muito fiéis e 
significativas de processos e 
ferramentas robotizadas do 
mundo real.

Certificação de  

Professores



Processo – Ensino Aprendizagem

Desenvolvimento de raciocínio e  
pensamento lógico.

Planejamento, análise    
e criatividade

Paciência e 
autocontrole

Trabalho em Equipe e    
compartilhamento

Resolução de 
problemas concretos

Habilidades motoras e   
organização



Ciência
O porque dos 

fenômenos naturais
e artificiais

T   Tecnologia
Conhecimentos Técnicos                         

C       Cientificamente ordenados

Engenharia
Imagine. desenhe e 

construa

Matemáticas
Explora e constrói          

conceitos

Áreas  de aprendizagem

O material é desenvolvido com quatro áreas de interesse para que o 
aluno integre habilidades de raciocínio matemático e raciocínio.



ESTAMOS EMPENHADOS  EM 
DIFUNDIR PARA A NOSSA 

JUVENTUDE QUE  A APLICAÇÃO 
DA FÍSICA E DA MATEMÁTICA É 

INTERESSANTE E DIVERTIDA.

Certificação      

em     

Robótica    

Pedagógica

Programa Extra-
curricular básico

Programa Extra-
curricular
avançado

Programa de 
Certificação



UM MODELO BASEADO NO 

DESENVOLVIMENTO DE 

COMPETÊNCIAS


