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1.  Título 

Uso de Kit de Robótica para Ensino de Matemática e Física –  
1ª Renovação 

 
2.  Resumo 

Este projeto do “Centro de Inclusão Social USP São Carlos” (CIS-USP SC) é 

uma renovação e visa dar continuidade e fortalecer as suas atividades de ensino de 

matemática e de física com o uso de um kit de robótica. Em maio/2018 dois relevantes 

acontecimentos trouxeram um grande ânimo as equipes executoras dessas atividades. 

a)  Doação do kit educacional ROBOTSLAB BOX (valor de R$28.800,00) pela 

empresa ANACOM Eletrônica Ltda (São Caetano do Sul, SP) para uso no ensino de 

matemática e física (Fig. 1). O kit contém: quadricóptero (arduíno drone), tablet, braço 

mecânico, robô móvel e esfera robótica. 

  

Fig. 1 – Kit Robotslab Box 

 

b)  Concessão de bolsas de pré-iniciação científica pela coordenação deste projeto à 

alunos de Escolas Públicas Estaduais com bom desempenho escolar utilizando recursos 

do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Sistemas Autônomos 

Cooperativos (InSAC) com sede no Departamento de Engenharia Elétrica e de 

Computação da EESC-USP. A parceria do CIS-USP SC com o INCT – InSAC é de 

enorme relevância porque os INCTs, financiados pelo CNPq, têm a missão de difusão da 

ciência. A possibilidade de conceder bolsas de pré-IC representa uma grande motivação 

aos alunos para se dedicarem ao aprendizado de matemática e física. Recursos do INCT-

http://www.cis.eesc.usp.br/
https://www.robotlab.com/store/robotlab-box-math
https://www.anacom.com.br/pt-br/
http://www2.eesc.usp.br/insac/tag/inct/
http://www2.eesc.usp.br/insac/tag/inct/
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SAC poderão ser investidos na concessão de mais bolsas de pré-IC e na compra de 

outros kits educacionais de robótica que façam uso da metologia STEM (Science, 

tecnology, engineering and mathematics) no aprendizado, como os kits STEMLAB.   

 

 O kit educacional será também utilizado nos projetos “A Matemática está em Tudo 

(3a renovação)” e “A Física do Cotidiano na Construção da Cidadania – 3ª Renovação” do 

CIS-USP SC cujas renovações serão submetidas através do “Edital PUB 2019 – 2020”. A 

Fig. 2 mostra a equipe executora dos projetos educacionais do CIS-USP SC. 

 
Fig. 2 – Profa. Edna. Maura Zuffi (ICMC - USP); esquerda para direita: Prof. José Marcos Alves 
(EESC – USP), Herbert Alexandre João, (IFSC – USP), Prof. Carlos Goldenberg (EESC – USP), 
Prof. Marco Henrique Terra (EESC – USP, coordenador INCT SAC), Prof. Maximiliam Luppe 
(EESC – USP) 
 

3.  Justificativa 

Esse projeto vida fortalecer as atividades educacionais do CIS-USP SC que 

tiveram início em setembro/2015 com a missão de implementar no Campus 2 da USP em 

São Carlos o “Programa Aproxima - Ação/ Programa de Educação Sócio 

Comunitária” lançado em 2010 pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária 

(PRCEU).  

Essas atividades, destinadas a estudantes de Escolas Públicas Estaduais de São 

Carlos e Ibaté, compreendem:  

https://engagek12.robotlab.com/stemlab#nao
http://prceu.usp.br/programa/usp-aproxima-acao/
http://prceu.usp.br/programa/usp-aproxima-acao/
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a)  Ensino de inglês através do projeto “Aprendizado de Leitura de Inglês 

para Inclusão Social” sob a coordenação do Prof. Dr. José Marcos Alves do 

Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação (SEL) da EESC–USP. O projeto 

tem parceria educacional com a empresa Tese Prime, dedicada à exames de proficiência 

em idiomas, e com a editora Pearson Education do Brasil. A Tese Prime desenvolveu 

uma metodologia de ensino de inglês para proficiência em leitura denominada Read in. 

Usando essa metodologia ela criou um módulo básico de conteúdo dedicado aos 

estudantes do CIS-USP SC. Este ensino é oferecido na modalidade presencial. 

b)  Ensino de matemática através do projeto “A Matemática Está em Tudo” sob a do 

coordenação geral do Prof. Dr. José Marcos Alves e coordenação didático-pedagógica da 

Profa. Dra. Edna Maura Zuffi, docente do Instituto de Ciências Matemáticas e da 

Computação - USP (ICMC–USP) e coordenadora do “Setor de Matemática” do Centro de 

Difusão Científico e Cultural – USP (CDCC–USP) em São Carlos. 

 c)  Ensino de Informática através do projeto “Laboratório de Introdução à 

Programação para Alunos do Ensino Fundamental” sob a coordenação do Prof. Dr. 

Maximiliam Luppe do SEL. Neste projeto os estudantes têm contato com ferramentas de 

programação e com plataformas (tipo Arduino) e materiais utilizados na área de robótica 

didática. 

d)  Ensino de física conceitual e experimental através do projeto “A Física do 

Cotidiano na Construção da Cidadania”. O projeto tem a parceria do Instituto de Física 

de São Carlos – USP (IFSC – USP) que junto com o Instituto de Química de São Carlos – 

USP (IQSC - USP) tem uma longa tradição de ensino de ciências através do CDCC - 

USP. Os estudantes têm acesso a equipamentos utilizados nos cursos de graduação em 

física, porém compatíveis com os conteúdos escolares da educação básica. A 

coordenação do projeto é do Prof. Dr. João Navarro Soares Junior do e do físico Herbert 

Alexandre João do IFSC. 

A seleção dos alunos, com idade mínima de 14 anos, tem a parceria da Diretoria 

Regional de Ensino – Região de São Carlos (DRE) e envolve as escolas da rede 

estadual de São Carlos e de Ibaté. As Escolas Attília Prado Margarido e Prof. Bento da 

Silva César são próximas ao Campus 2 da USP. 

O CIS-USP SC na sua Implementação teve o apoio institucional da USP através da 

PRCEU (processo 2011.1.2815.18.7).  Em 2015 as atividades educacionais foram 

https://www.teseprime.org/
https://br.pearson.com/
https://www.fluenceonline.com.br/
http://www.cdcc.usp.br/
http://www.cdcc.usp.br/
https://desaocarlos.educacao.sp.gov.br/
https://desaocarlos.educacao.sp.gov.br/
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apoiadas pelo “Programa Aprender com Cultura e Extensão” e posteriormente pelo 

“Programa Unificado de Bolsa para Apoio e Formação de Estudantes de Graduação“ 

(PUB-USP).  

O CIS-USP SC está comprometido com mudanças sociais através da 

educação ! O seu objetivo é promover a educação de comunidades de baixa renda, 

especialmente estudantes de Escolas Estaduais Púbicas, que residem na cidade de São 

Carlos e Ibaté, atendendo prioritariamente os moradores que vivem nas proximidades do 

Campus 2.  

Em consequência do perfil socioeconômico desses jovens, a presença deles em 

um Campus da USP diminui o distanciamento do ambiente acadêmico, que é público e 

financiado pela sociedade, e possibilita que eles sejam informados sobre: 

-  O direito e importância de frequentarem as dependências da USP em São Carlos 

(Campus 1 e 2).  

-  A importância de se preparem através da dedicação ao estudo para o ingresso na 

USP através de vestibular da FUVEST e do ENEM. 

-  Os programas de inclusão social da USP. Um deles, o INCLUSP, visa incentivar a 

participação de estudantes de Escolas Públicas no vestibular da USP por meio de bônus. 

Outro Programa, o “Vem pra USP”, tem o objetivo de potencializar as chances de 

ingresso desses estudantes na Universidade.  

 -  A importância da USP para a educação e a ciência no Brasil. 

-  Outras atividades educacionais oferecidas pelo CIS-USP SC que poderão 

interessar aos seus familiares e amigos. 

As suas atividades educacionais recebem apoio financeiro, pedagógico e 

reconhecimento da Prefeitura do Campus USP de São Carlos (PUSP-SC), que coordena 

a Biblioteca do Campus 2, da Escola de Engenharia de São Carlos – (EESC), do Instituto 

de Ciências Matemáticas e da Computação (ICMC), do Instituto de Física de São Carlos 

(IFSC), do Instituto de Química de São Carlos (IQSC), do Instituto de Arquitetura e 

Urbanismo (IAU), do Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC). As parcerias 

educacionais estão estabelecidas com as seguintes instituições ou projeto de cunho 

social: a) Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do CNPq para Sistemas Autônomos 

Cooperativos (InSAC), como mencionado; b) as empresas Tese Prime, Pearson 
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Education Brasil, Cisco e ANACOM Eletrônica Ltda que doou o referido kit de robótica; c) 

o Projeto Novo Guia, sediado em São Carlos, de pet terapia com cunho social. Há um 

grande potencial de parceria com o Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (IFSC-USP) 

e Centro de Matemática e Estatística Aplicadas à Indústria (ICMC-USP) que são CEPIDs 

da FAPESP sediados no Campus de São Carlos.   

 4.   Resultados Anteriores 
 
         As atividades educacionais iniciaram em setembro/2018, foram realizadas na “Sala 

Multiusuário” da Biblioteca Central do Campus 2 (Fig. 3) e utilizaram materiais instrutivos 

do do kit Robotslab Box (Teacher´s Book, manuais de uso e links de vídeos 

educacionais).   
 

Até Maio/19 os seguintes temas do programa de ensino (ver Anexo) foram 

abordados: proporções, razão e relação de triângulos, bases de geometria plana, estudos 

de circunferências, bases de geometria analítica, conjuntos, funções de 1° e 2° grau, 

aproximação de funções, bases de trigonometria, funções trigonométricas, logaritmos, 

funções exponenciais e logarítmicas, sequências e progressões, vetores, matrizes e 

determinantes, elaboração e análise de gráficos em softwares e matemática na Física. 

Os temas acima não incluem matemática financeira, estatística e probabilidade, 

estudo de cônicas e geometria espacial mas representam aproximadamente 80% do 

conteúdo do programa de matemática do ensino médio   

Os seguintes experimentos foram executados além dos previstos no Teacher's 

Book: análise de circunferências com o Sphero, linearização do gráfico de altura dos 

alunos com o uso do ARDrone e elaboração de gráficos para Rotação e Velocidade do 

Mobot.  

Segundo o monitor “os alunos estão motivados e perguntam se vão continuar no 

projeto e se mais alunos irão ingressar no projeto, quase toda aula. Eles manifestam 

muito interesse em continuar no projeto”. 

Um relevante indicador do sucesso do projeto é a frequência as aulas como 

mostrado nas Tabela 1, 2 e 3. 

 

https://www.anacom.com.br/pt-br/
http://cepid.fapesp.br/en/home/
http://cepid.fapesp.br/en/home/
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Fig. 3 – Sala Multiusuário da Biblioteca do Campus 2 

Tabela 1 – Frequência Total (Outubro/18 – Abril/19) 

 

 

 

                      Tabela 2 – Frequência Total (Fevereiro/19 – Abril/19) 
 

 

 

 

 

 

- 
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Tabela 3 – Frequência Total – Setembro/18 – Abril/19 

 
 

 

 

 

 

 

 

Alguns dos alunos do projeto, inscritos em 2018, e uma atividade com o 
quadricóptero, são mostrados na Fig. 4. 

Fig. 4 – Alunos do projeto e atividade com o quadricóptero 

 

Os alunos estão cadastrados na Biblioteca Central do Campus 2 para uso do 
acervo e das suas instalações através de cartão de acesso. 

5.  Objetivos 

- A finalidade do projeto é motivar o aprendizado de matemática e de física com uso 

de tecnologia de robótica.  
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- Motivar os alunos sobre a importância das ciências exatas e para o exercício de 

atividades profissionais à elas relacionadas. 

- Dar apoio didático com recursos de tecnologia de robótica aos projetos de ensino 

de matemática (A Matemática Está em Tudo) e de física (A Física do Cotidiano na 

Construção da Cidadania) do CIS-USP SC. 

6.       Métodos 

a) As aulas serão ministradas na “Sala Multiusuário” da Biblioteca Central no Campus 

2 (Fig. 3), com o uso do kit Robotslab Box.  

b) A duração das atividades de ensino será de setembro/19 à novembro/19 e de 

fevereiro/20 a junho/20. 

c) Os alunos selecionados pela DRE para a execução do projeto no período 

setembro/18 até junho/19 serão os mesmos do período setembro/19 até junho/20.  

d) O desempenho dos alunos será monitorado pelo bolsista selecionado através do 

“EDITAL PUB 2018 – 2019”.  

e)  Os alunos continuarão a ser estimulados a frequentar a Biblioteca Central do 

Campus 2 para uso do acervo através do cartão de acesso já adquirido. 

 

7.  Detalhamento das Atividades Desenvolvidas pelo Bolsista 

Serão atividades do(a) bolsista:  

a) Ministrar na “Sala Multiusuário” da Biblioteca Central no Campus 2, uma vez por 

semana os temas de matemática e física do kit RobotLab Box.  A meta é concluir o ensino 

dos temas do programa de ensino de matemática e física do kit. Serão incluídos temas de 

pré-graduacão envolvendo os princípios de Cálculo Diferencial, Geometria Analítica e 

Álgebra Linear. 

b) Ministrar aulas demonstrativas para os alunos inscritos nos projetos  “A Matemática 

está em Tudo (2a renovação) e  “A Física do Cotidiano na Construção da Cidadania (4ª 

Renovação) do CIS-USP SC. 

c) Estabelecer contato com os alunos durante as férias do final do ano de 2019 para 

estimulá-los a participar das atividades do projeto no 1º semestre de 2020.  

d)  Elaborar um relatório semestral ao orientador sobre as atividades do projeto. 
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e) Apresentar relatório final de atividades ao orientador para sua revisão e para envio 

no Sistema Corporativo Juno, respeitando o calendário do Edital PUB 2019 - 2020. 

8.  Resultados Previstos e Indicadores de Acompanhamento 

a) Melhoria significativa do interesse dos alunos do CIS-USP SC pelo aprendizado de 

matemática e física e do entendimento da importância social dessas áreas da ciência para 

o desenvolvimento tecnológico de um país.   

b) Melhoria do interesse dos alunos pelas ciências exatas. 

c) Maior entendimento dos alunos da importância da USP para a sociedade brasileira. 

d) Maior interesse dos alunos para ingressar na USP através dos exames da FUVEST 

e ENEM. 

9.  Cronograma de Execução 

a) Setembro/19 até Dezembro/19  

- Ministrar presencialmente e semanalmente o curso no Campus 2.    

- Elaboração pelo(a) bolsista do relatório semestral sobre as suas atividades no 

projeto para entrega do orientador. 

 

b) Fevereiro/20 a Junho/20 

- Ministrar presencialmente e semanalmente o curso no Campus 2.    

- Elaboração de relatório final de atividades e resultados para revisão do orientador e 

envio ao Sistema Corporativo Juno, respeitando o calendário do Edital PUB 2019 - 2020.   

 
10.  Outras Informações Relevantes para o Processo de Avaliação do Projeto. 

A missão do CIS-USP SC é também incentivar através de atividades educacionais 

o acesso da comunidade de baixa renda aos Campi da USP em São Carlos, que ainda se 

mantém um ambiente inacessível à realidade social dessa comunidade. Ele se propõe a 

ser mais um exemplo de contribuição da USP para a formação educacional de alta 

qualidade para uma parcela da sociedade distante do mundo acadêmico. 

 

A implementação do CIS-USP SC foi motivada pelo sucesso do Projeto Pequeno 

Cidadão implementado no Campus 1 com parceria da empresa KPMG. Através desse 

projeto, jovens de baixa renda frequentam a USP durante 4 anos, no período da manhã 

ou da tarde, para realizar atividades educacionais e esportivas de relevante impacto em 

http://www.saocarlos.usp.br/pequenocidadao
http://www.saocarlos.usp.br/pequenocidadao
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suas vidas. O projeto inaugurado 1997 é um excelente exemplo de parceria bem-sucedida 

entre a USP e empresas comprometidas com a inclusão social. 

 

É importante despertar nos jovens a busca por dignidade de vida através da 

educação e o desejo de adquirir a sua formação profissional na USP, a mais conceituada 

Universidade da América Latina, e assim contribuir para que aconteçam desempenhos 

excepcionais de jovens de baixa renda.   

 

Ao se fazer presente nas comunidades menos favorecidas a USP contribui para 

que a sociedade a valorize como patrimônio educacional, científico e cultural do Brasil ! 

 

As atividades educacionais do CIS-USP SC, através do “EDITAL PUB 2019 – 

2020”, terão continuidade com a submissão para renovação dos seguintes projetos: 

-  Aprendizado de Leitura de Inglês para Inclusão Social - 4a Renovação 

- A Matemática está em Tudo (2a renovação). 

- A Física do Cotidiano na Construção da Cidadania (4ª Renovação). 

- Laboratório de Introdução à Informática para Alunos do Ensino Fundamental (3ª 

Renovação).  

 

Referências Bibliográficas 

 
Manuais de uso, Teacher´s Book e os seguintes links de vídeos educacionais do kit 

Robotslab Box: 

 
ANEXO – Programa de Matemática e Física do kit ROBOTLAB Box 

Aulas de Álgebra I 
Variáveis no Decorrer do Tempo (números positivos) - Funções Lineares - Variáveis  
Variáveis no Decorrer do Tempo (Frações) - Funções Lineares - Variáveis 
Busca Linear (Números Positivos) - Funções Lineares - Mudança Proporcional 
Busca Linear (Frações) - Funções Lineares - Mudança Proporcional 
Aumento Linear (Números Positivos) - Funções Lineares - Inclinação e Investigação da 
Intersecção em X 
Aumento Linear (Inteiros) - Funções Lineares - Inclinação e Investigação da Intersecção em X 
Aumento Linear (Frações) - Funções Lineares - Inclinação e Investigação da Intersecção em X 
Movimentos de Intersecção Linear (Números Positivos) - Funções Lineares  
Movimentos de Intersecção Linear(Inteiros) - Funções Lineares - Intercepta os eixos X e Y  
Movimentos de Intersecção Linear (Frações) - Funções Lineares - Intercepta os eixos X e Y  
Orientação Linear Baseada na Inclinação (Números Positivos) - Inclinações das Funções Lineares 
Orientação Linear Baseada na Inclinação (Inteiros) - Inclinações das Funções Lineares  
Orientação Linear Baseada na Inclinação (Frações) - Inclinações das Funções Lineares 

http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,jovem-da-periferia-de-sp-passa-em-harvard-e-outras-5-universidades-dos-eua,857072,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,jovem-da-periferia-de-sp-passa-em-harvard-e-outras-5-universidades-dos-eua,857072,0.htm
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Criação do Curso Linear: Inclinações e Pontos (Números Positivos) - Funções Lineares - 
Derivação de equações a partir de 2 Pontos ou Ponto e Inclinação  
Criação do Curso Linear: Inclinações e Pontos (Inteiros) - Funções Lineares - Derivação de 
equações de pontos  
Criação do Curso Linear: Inclinações e Pontos (Frações) - Funções Lineares - Derivação de 
equações de pontos  
Resgate e Busca Quadrática (Números Positivos) - Funções Quadráticas - Relações Quadráticas 
Resgate e Busca Quadrática (Números Positivos) - Funções Quadráticas - Relações Quadráticas 
Vértice Quadrático Astuto (Números Positivos) - Funções Quadráticas - Máximo Quadrático e 
Intersecção 
Vértice Quadrático Astuto (Inteiros) - Funções Quadráticas - Máximo Quadrático e Intersecção 
Vértice Quadrático Astuto (Frações) - Funções Quadráticas - Máximo Quadrático e Intersecção
  
 

Aulas de Álgebra II 
Linear Encontra o Quadrático (Números Positivos) - Funções Quadráticas - Intersecção 
Quadrática e Linear 
Linear Encontra o Quadrático (Inteiros) - Funções Quadráticas - Intersecção Quadrática e 
LinearLinear Encontra o Quadrático (Frações) - Funções Quadráticas - Intersecção Quadrática e 
Linear 
Limites Absolutos (Inteiros) - Valores Absolutos  
Limites Absolutos (Frações) - Valores Absolutos  
Equações Absolutas (Inteiros) - Equação de Valores Absolutos  
Equações Absolutas (Frações) - Equação de Valores Absolutos  
Inequações Absolutamente Perigosas (Inteiros) - Desigualdades Lineares e Valores 
AbsolutosInequações Absolutamente Perigosas (Frações) - Desigualdades Lineares e Valores 
Absolutos  
Aulas de Geometria  
Orientação Linear Baseada na Inclinação (Números Positivos) - Inclinações das Funções Lineares 
Orientação Linear Baseada na Inclinação (Inteiros) - Inclinações das Funções Lineares  
Orientação Linear Baseada na Inclinação (Frações) - Inclinações das Funções Lineares  
Circunferência de Condução (Inteiros) - Circunferência - Roda Girando  
Circunferência de Condução (Frações) - Circunferência - Roda Girando  
Obter Radianos-Graus - Graus e radianos - O Círculo Unitário  
Comprimento de Arco (Radianos) - Círculos - Comprimento de Arco, Raio, Ângulo Central  
Comprimento de Arco (Graus) - Círculos - Comprimento de Arco, Raio, Ângulo Central  
Construção de Círculos - Círculos - Equação da Circunferência  
 

Aulas de Física  
Variáveis no Decorrer do Tempo (Números Positivos) - Funções Lineares - Variáveis   
Variáveis no Decorrer do Tempo (Frações) - Funções Lineares - Variáveis  
Circunferência de Condução (Inteiros) - Circunferência - Roda Girando  
Circunferência de Condução (Frações) - Circunferência - Roda Girando  
Desafio da Velocidade Relativa (Radianos) - Vetores - Velocidade Absoluta - Adição de Vetor 639 
Desafio da Velocidade Relativa (Graus) - Vetores - Velocidade Absoluta - Adição de Vetor  
Desafiar a Gravidade - Mecânica - Aceleração Gravitacional  
Hélice de Velocidade Angular - Velocidade Angular - Velocidade Linear  
Rotação estrondosa: Radianos vs. Graus - Graus e Radianos - Rotação  
 

Aulas de Pré-Cálculo  
Obter Radianos-Graus - Graus e Radianos - O Círculo Unitário  
Rotação estrondosa: Radianos vs. Graus - Graus e Radianos - Rotação  
Hélice de Velocidade Angular - Velocidade Angular - Velocidade Linear  
Obter a Lei dos Cossenos - Trigonometria - A Lei dos Cossenos  
Obter a Lei dos Senos - Trigonometria - A Lei dos Senos 
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Tempo Polar - Coordenadas Polares - Conversão Cartesiana Polar  
Equação Polar com Aumento - Coordenadas Polares - Gráfico Polar  
Desafio da Velocidade Relativa (Radianos) - Vetores - Velocidade Absoluta - Adição de Vetor  
Desafio da Velocidade Relativa (Graus) - Vetores - Velocidade Absoluta - Adição de Vetor  
 
 


