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Por mais de 35 anos, a LEGO® Education vem promovendo experiências lúdicas
de aprendizagem que combinam materiais curriculares, o sistema de blocos
LEGO®, formação de professores e desenvolvimento profissional, com os
nossos princípios exclusivos, para que o processo de ensino aprendizagem
seja um processo investigativo. Por meio da nossa abordagem, ajudamos os
professores a formarem alunos bem sucedidos, que aprendem mais sobre os
conteúdos curriculares e desenvolvem fortes competências para o século XXI.

Neste catálogo você encontrará uma descrição das nossas
soluções de aprendizagem, organizadas por área de
conhecimento, em três segmentos diferentes: Ensino
Fundamental II, Ensino Fundamental I e Educação Infantil

Entendemos que nada é mais importante do que a educação. Isto conduz a
nossa paixão para proporcionar diversas ferramentas de aprendizagem
progressivas, da Educação Infantil ao Ensino Fundamental II.
De nossas pesquisas sabemos que, quando permitimos que as crianças
utilizem múltiplos sentidos durante o processo de aprendizagem, assim como a
oportunidade para explorar, experimentar, ser desafiado e compartilhar seu
conhecimento, elas têm uma chance muito melhor de compreender
plenamente e lembrar o que aprenderam.
A LEGO Education é uma empresa líder no fornecimento de soluções
inovadoras, que vão ao encontro dos professores onde eles estejam para
orientá-los através do processo. Nós procuramos compreender os professores
em nossos mercados e atender diretamente às suas necessidades, para
proporcionar recursos variados, práticos, integrados e digitais, de forma
descomplicada, e procuramos ajudá-los a obter o máximo impacto com cada
peça LEGO.
Temos o compromisso de possibilitar que todo aluno atinja o sucesso. Juntos,
nós podemos apoiar e inspirar nossos alunos a serem aprendizes ativos,
motivados e colaborativos. Bem vindo ao mundo das soluções LEGO Education!

SEGMENTO
Ensino
Fundamental II

Ensino
Fundamental I

Educação Infantil
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“As crianças nascem curiosas, e seu
desejo de aprender pode durar por
toda a vida. Na LEGO® Education, nosso
objetivo é acender esse desejo e fazer
com que as crianças desenvolvam
habilidades vitais para o futuro.”
Wenting Liu,
Especialista em Conteúdo
Educacional, LEGO Education

“Obter uma reação positiva de
crianças de 13 e 14 anos não é
uma tarefa fácil, mas as soluções
da LEGO Education fazem isso o
tempo todo.”
Laura Jackson, Escola de Ensino
Fundamental Summit Lakes,
Lee’s Summit, Kansas

Desenvolvido em conjunto com professores
“As melhores experiências de
aprendizagem vêm quando as pessoas
estão ativamente empenhadas em
desenvolver coisas, criar coisas e
inventar coisas - em se expressarem.
Precisamos pensar sobre as instituições
educacionais como locais que englobam
uma experiência lúdica”.
Mitch Resnick, MIT Media Lab

“A LEGO Education dedica-se em
oferecer materiais relevantes ao
currículo, inovadores e divertidos.
Motivação, empenho e ligação entre a
aprendizagem prática e teórica compõem
a linha de frente dessas soluções”.
Pernille France, Diretora Sênior,
Marketing de Soluções,
LEGO Education

A LEGO Education está comprometida em fornecer
experiências de ensino e aprendizagem de alta qualidade.
Para garantir isso, desenvolvemos todo o nosso material
para os professores e em conjunto com os professores.
Eles são rigorosamente testados e validados para o uso
em sala de aula e considerando a relevância curricular.
Nossa paixão é guiar o desenvolvimento das experiências
de aprendizagem e, consequentemente, facilitar a vida do

professor, de modo a possibilitar que todas as crianças
atinjam o sucesso. Ao colocarmos as crianças e os
professores no coração de todas as soluções, focamos
em suas necessidades pessoais para proporcionar
recursos intuitivos, conjuntos de blocos especialmente
desenvolvidos, intervenção em tempo hábil e
oportunidades para uma melhoria contínua.

Bem-vindo à LEGO® Education

Ensinando e aprendendo
com LEGO® Education

Um sistema de
aprendizagem
Nossa abordagem à aprendizagem baseia-se em
uma estrutura “4C”, que encoraja os alunos a serem
investigativos e a explorarem enquanto constroem o seu
conhecimento e entendimento. Os alunos são encorajados
a colaborar em tarefas de resolução de problemas com
várias soluções possíveis, facilitadas por seus professores,
que proporcionam desafios e permitem que haja fluidez
neste processo.

“Todas as crianças merecem uma educação científica que
promova o questionamento e desperte a alegria da descoberta”.
Um olhar para a sala de aula com Breigh Rhodes
utilizando WeDo na Escola de Ensino Fundamental I
Rollins Place, Zachary, Los Angeles
“Há muita estrutura e apoio já integrados nos projetos, por
isso, acho que mesmo um professor inexperiente ou um
professor começando a usar o WeDo se sente confiante e
capaz de o implementar. Ao mesmo tempo, há abertura e
flexibilidade de forma que os projetos, caso seja necessário,
possam ser modificados ou reestruturados, se um
professor assim quiser.
Os projetos são cuidadosamente concebidos para guiar
os alunos em uma jornada de aprendizagem, na qual eles
refletem sobre seus conhecimentos prévios e constroem
o entendimento por meio de pesquisas práticas, que
envolvem construção e programação”.
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Conecte-se a novas
experiências

Construa suas ideias

Hora de analisar

Desenvolvimento
continuado

A tarefa é introduzida,
permitindo que os
alunos façam perguntas
elucidativas e construam
sobre seu próprio
conhecimento.

Todas as tarefas
incluem atividades
de experimentação,
exploração e construção
de artefatos, que serão
utilizados mais tarde.

Os alunos consideram
o que foi aprendido e
compartilham opiniões
uns com os outros.

Toda tarefa termina com uma
tarefa nova que consolida
aquilo que acabou de ser
aprendido, mantendo os
alunos motivados e curiosos.

LEGOeducation.com
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Nossas soluções curriculares incluem uma vasta coleção de materiais de aprendizagem, permitindo que
os professores disponibilizem experiências lúdicas de aprendizagem para os seus alunos.

Programas de formação que possibilitam
que os professores ensinem, com sucesso,
utilizando os recursos da LEGO® Education
Uma boa ação de formação é primordial quando as escolas querem utilizar um material novo e
incorporar novas estratégias de ensino. Com isso, a LEGO® Education desenvolveu uma série de
cursos para apoiar o uso dos nossos materiais didáticos, cada um com sua própria certificação.

O que está incluído em uma Solução Curricular?
Conjunto principal LEGO® Education
Um conjunto personalizado de blocos para facilitar
experiências de aprendizagem investigativas
comprometidas, significativas e divertidas.
DISPON

ÍVEL AP

Conteúdo
curricular

Software de
ensino

Ferramentas
de avaliação

Programa de
eLearning

Suporte
Técnico

Atividades
específicas por área
do conhecimento,
correlacionadas com
as orientações
curriculares
nacionais.

Aplicativos e
softwares de fácil
utilização para uma
vasta gama de
dispositivos, incluindo
PC, MAC, tablets e
Chromebooks.

Ferramentas,
matrizes de
avaliação e ,
orientações aos
professores para
avaliar o progresso
do aluno.

Tutoriais passo a
passo para ajudar
os professores a
começar a trabalhar.

Suporte online e por
telefone o tempo
todo, para ajudar
com quaisquer
questões.

ENAS EM

INGLÊS

Comunidade
Acesso à
comunidade
de professores
LEGO Education
para ideias
adicionais, dicas
e novas conexões.

eLearning

Presencial

Nossa solução de eLearning foi desenvolvida a
partir de muitas horas de testes e opiniões de
centenas de professores, com o objetivo de
tornar mais fácil e eficiente ensinar como utilizar
a solução LEGO Education em sala de aula.

Nossas ações de formação presenciais
introduzem os professores às suas soluções
LEGO Education específicas, garantindo que
serão utilizadas da melhor forma possível,
apoiadas pelos nossos Master Trainers.

• Desenvolvido em conjunto com
professores
• Conteúdo e estrutura de fácil utilização
• Faça o download de recursos completos
de ensino
• Acesso pela web de qualquer lugar,
a qualquer hora
• Tutoriais em vídeo com os nossos Master
Trainers

• Especialmente desenvolvidas para
os professores
• Vão ao encontro das necessidades da
escola
• Baseadas nos diálogos detalhados entre
a escola e o formador.
• Com relevância curricular
• Orientação para a adaptação e
desenvolvimento de atividades

Bem-vindo à LEGO® Education

Tudo aquilo que os professores precisam
possibilitar para que cada aluno atinja o sucesso

O que posso adicionar?
Pacotes curriculares/
Conjuntos de
Expansão

Acessórios

Pacotes curriculares adicionais e
conjuntos de expansão estão
disponíveis para expandir e
aprofundar a experiência de
ensino e de aprendizagem.

Acessórios adicionais estão
disponíveis para serem
implementados sobre a base e
sobre conjuntos de expansão.

Formação
de professores

Pacotes de
reposição

Estão disponíveis
formações presenciais,
conduzidas por um formador
certificado da LEGO Education
Academy.

Peças de reposição estão
disponíveis para cada conjunto.

entas de
tware de ensino, ferram
Conteúdo curricular, sof
níveis
po
dis
de eLearning estão
avaliação e programas
downloads
m/
.co
on
em LEGOeducati
para download gratuito
VERIFICA
R DI
NA LÍNGUSPONIBILIDADE
A LOCAL
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Envolva os alunos da Educação Infantil e do
Ensino Fundamental em assuntos que vão
desde as Ciências até a Linguagem.
A LEGO® Education fornece um conteúdo curricular
contínuo importante para a vida diária dos alunos
e contextualizado com o mundo real, além de ser
expansível para os professores. Da Educação Infantil
ao Ensino Fundamental, o conteúdo é desenvolvido por
uma equipe completa de educadores e especialistas
em educação. Oferecemos recursos para o ensino de
Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, assim
como recursos educacionais para Linguagem.

LEGO® Education Ensino
Fundamental II
Estimulando o pensamento
crítico e a criatividade

Ícones importantes:
Contador de pe
ças
Número total de
peças
Armazenamento
Caixa de armaze
na

yrs
1

gem incluída
Nº de alunos po
r conjunto
Número de aluno
s recomendado
para o uso de um
único conjunto
Faixa etária
Faixa etária adeq
uada para o conju
nto
Número de conju
ntos
Número de conju
ntos disponíveis
em
uma solução
Disponível para
download gratu
ito em
LEGOeducation
.com/downloads
App Disponível
Disponível para
downloads gratu
itos em
diferentes App St
ores

Robótica

Ensino
Fundamental II

Engenharia

Tecnologia

Entre 6 e 10 anos

Matemática Comunicação Linguagem

Exploração
Criativa na
Infância

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3
Construção
Criativa

Máquinas e Mecanismos

Entre 11 e 14 anos

Ensino
Fundamental I

Ciências

WeDo

Mais Matemática
Máquinas e Mecanismos

Construção
Criativa

Construindo
Histórias

Educação Infantil

Educação Infantil
Entre 3 e 5 anos

A LEGO reserva-se o direito de alterar o portfólio a qualquer momento. Pode não ser
possível solicitar alguns produtos do catálogo devido à indisponibilidade.
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Apoiando professores no
desenvolvimento do pensamento
crítico e da criatividade para
um futuro digital
A LEGO® Education permite que cada aluno atinja
o sucesso no Ensino Fundamental II, por meio de
atividades baseadas em assuntos da vida real e
criações físicas e digitais, apoiando professores
do Ensino Fundamental com soluções para STEM
relevantes ao currículo, efetivas e estruturadas.

Estas soluções possibilitam que todos os alunos
construam seu próprio entendimento sobre assuntos
desafiadores, encorajando-os a desenvolver o
pensamento crítico, expandir suas ideias e fazer suas
próprias criações por meio de experiências lúdicas
de aprendizagem.

LEGO® MINDSTORMS®
Education EV3

Aprendizagem em STEM,
com as melhores soluções em
robótica para sala de aula.

a

Robótic

Ciência

Tecnologia

s

Engenharia

Matemática

Education
CORRELACIONADO COM AS ORIENTAÇÕES
CURRICULARES NACIONAIS

STEM – LEGO® MINDSTORMS® Education EV3

LEGO® Education
Ensino Fundamental II

O LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 desenvolve o pensamento
crítico e a criatividade dos alunos em Robótica, Ciências, Tecnologia,
Engenharia e Matemática. O maior desafio que os professores
enfrentarão será tirar os alunos da sala de aula!

O recurso para STEM certo
para as suas necessidades
Fornecemos duas plataformas principais para ensinar STEM no Ensino Fundamental II com os
recursos da LEGO Education: Máquinas e Mecanismos e LEGO® MINDSTORMS® Education EV3.
Essas soluções oferecem escolhas que correspondem ao ponto em que os alunos estão no
processo de aprendizagem e ao nível desejado de robótica nas aulas.

Construção de conhecimento Desenvolvimento de Competências
Revisando

Entendendo

Aplicando

Ensinando os princípios
mais importantes

Atividades orientadas

Programação e
construção

Atividades orientadas

LEGO MINDSTORMS Education EV3
10

Analisando

Criatividade Livre
Avaliando

Criando

Projetos Livres

Máquinas e Mecanismos

Descubra como envolver todos os alunos em LEGOeducation.com
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Desperte o interesse dos alunos e dê energia à
aprendizagem por meio da resolução de problemas
baseados em situações do cotidiano a partir de conteúdos
da Robótica, Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática.
O LEGO® MINDSTORMS® Education traz uma abordagem
investigativa por meio de uma solução de ensino abrangente
e inspiradora, direcionada a alunos com mais de 10 anos,
e que ajuda todos os alunos a alcançarem seus objetivos
curriculares.

Como avançar na aprendizagem de STEM

Baseado numa tecnologia robótica de fácil utilização e no
Conjunto Principal EV3, o LEGO MINDSTORMS Education
EV3 oferece tudo que os professores precisam para
começar a trabalhar em sala de aula, incluindo os blocos
de construção LEGO® e o hardware, o software de registro
de dados e programação, o material de ensino pronto para
o aluno, eLearning para professores e muito mais.

Tudo o que é preciso para fazer com que ensinar com o EV3 seja um sucesso

O que está incluído na Solução Curricular?

A solução permite que os alunos
entendam e interpretem desenhos
bidimensionais para a criação de
modelos tridimensionais; construam,
testem, resolvam problemas e revejam
projetos; apliquem conceitos de
matemática e ciências em aplicações
da vida real; e dominem funções de
programação e registro de dados.

Descubra como melhorar a apre
ndizagem
em STEM em LEGOeducation.c
om

Conjunto Principal
Contém todos os blocos LEGO e elementos
tecnológicos necessários para fazer com que
os alunos fiquem curiosos e motivados para
aprender STEM e robótica.

O LEGO MINDSTORMS Education EV3
motiva os alunos a desenvolverem,
construírem e programarem
robôs usando motores, sensores,
engrenagens, rodas, eixos e outros
componentes, para que tenham uma
melhor compreensão de como a
tecnologia funciona nas aplicações
da vida real.

STEM – LEGO® MINDSTORMS® Education EV3

Aprendizado por meio do LEGO®
MINDSTORMS® Education EV3

VERIFICA
R DI
NA LÍNGUSPONIBILIDADE
A LOCAL

DISPON

ÍVEL AP

Conteúdo
curricular

Software de
ensino

Ferramentas
de avaliação

Programa
eLearning

Suporte
Técnico

Os diversos
materiais
curriculares
para alunos são
baseados nas
orientações
curriculares
nacionais, e
garantem um
resultado na
aprendizagem de
STEM e Robótica*.

Software e aplicativo
intuitivos para uma
fácil programação e
controle de robôs.
Inclui tutoriais para o
aluno e suporte ao
professor.*

Avalie a aprendizagem
do aluno utilizando as
matrizes de avaliação
e observação e
ferramentas da
auto-avaliação.
Uma ferramenta de
avaliação de
criatividade do
aluno também
está incluída.*

15 cursos online
com vídeos tutoriais
que possibilitam que
qualquer professor
esteja apropriado
e seguro para
trabalhar com
EV3 em sala de
aula, desde um nível
básico até um nivel
avançado.*

Suporte online e por
telefone o tempo
todo, para ajudar o
professor com
quaisquer questões.

ENAS EM

mos
ante quando pode
“Na vida, é emocion coisas e sermos
rias
fazer nossas próp
isso corretamente
criativos, e fazemos
idade
s alunos a oportun m
quando damos ao
co
e
ias
próprias ide
de virem com suas
s”.
õe
luç
so
uma diversidade de
INGLÊS

Comunidade
Acesso à
comunidade de
professores
LEGO® Education
para ideias
adicionais, dicas
e novas conexões.

ental e Ensino Médio
Bill Church, Escola de Ensino Fundam
re Leia a entrevista
Profile, Bethlehem, New Hampshi
STORMS
m/MIND
completa em LEGOeducation.co

O que posso adicionar?
Conteúdo
curricular
adicional

Conjuntos de
expansão

Acessórios

Formação de
professores

Pacotes de
reposição

Pacote de atividades
curriculares para STEM
adicionais estão
disponíveis para expandir
as possibilidades de
aprendizagem com o EV3.*

Conjuntos de blocos
adicionais estão
disponíveis para expandir
e aprofundar a
experiência de ensino e
de aprendizagem.

Sensores adicionais,
motores e outras peças
tecnológicas estão
disponíveis para
complementar o Conjunto
Principal EV3.

Estão disponíveis
formações presenciais,
conduzidas por um
formador certificado da
LEGO Education
Academy.

Peças de reposição estão
disponíveis para cada
conjunto.

*Disponível para download gratuito em LEGOeducation.com/downloads - Consultar disponibilidade na lingua local
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LEGO® MINDSTORMS® Education
EV3 – Solução Curricular
45544

App e software fáceis de usar
App e Software EV3

A solução inclui
1-3

541

10-21 yrs

Este conjunto contém tudo o que você precisa para começar a ensinar
Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM), além de
Robótica, utilizando o incrível conceito LEGO MINDSTORMS. Ele oferece
suporte total aos professores, incluindo material do professor, e um
programa completo de eLearning.
O sistema inclui o Bloco EV3 inteligente, um computador programável
compacto e poderoso que torna possível controlar motores e coletar
feedback do sensores utilizando o software de programação e registro
de dados com ícones intuitivos que é fornecido com o conjunto.
O conjunto é fornecido em uma caixa de armazenamento robusta, com
uma bandeja de classificação, três servomotores, cinco sensores
(giroscópio, ultrassônico, de cor e dois de toque), uma bateria
recarregável, cabos de conexão e instruções de construção digitais e
blocos de construção LEGO®. O Carregador de Bateria 10V DC (45517)
é vendido separadamente.

• Conjunto Principal LEGO MINDSTORMS Education EV3

1

O Software EV3 de fácil utilização e o aplicativo de programação
EV3 são eficazes para o uso em sala de aula. A programação é
feita arrastando e soltando ícones em uma linha para formar
comandos, o que permite que os alunos construam programas
simples e desenvolvam suas habilidades de forma fácil e intuitiva,
até que estejam então desenvolvendo algoritmos complexos.

O recurso de registro de dados (data logging) dentro do Software
EV3 é uma ferramenta científica poderosa para executar
experimentos. É fácil prever, coletar, visualizar, analisar e manusear
dados dos sensores e visualizar os dados em gráficos interativos.
O software está baseado no LabVIEW, a linguagem de programação
gráfica líder do mercado, e é eficaz para utilização em sala de aula.

•	App e Software EV3
•	Pacote curricular de Projetos de Engenharia e
Design EV3
• Atividades de codificação EV3
• eLearning EV3

VERIFICA
R DI
NA LÍNGUSPONIBILIDADE
A LOCAL

ia
O carregador de bater
)
DC
10V
(45517
ente.
é vendido separadam
22.
a
gin
pá
a
Veja

VERIFICA
R DI
NA LÍNGUSPONIBILIDADE
A LOCAL

STEM – LEGO® MINDSTORMS® Education EV3

Tudo o que os professores precisam para
alcançar os seus objetivos de ensino

Pronto para o funcionamento Fluxo do tutorial
em menos de 45 minutos
Robô Educador é o nome tanto do robô
básico como dos tutoriais incluídos no
software e no aplicativo. O robô fornece aos
alunos uma rápida introdução incorporada
ao mundo da robótica, enquanto os tutoriais
orientam tanto o professor quanto os alunos
pelo básico da programação, registro de
dados e ferramentas, de uma forma
estruturada e motivadora.

1. Entender o objetivo

2. Construir e programar o seu robô

3. Testar o robô

4. Modificar o robô

Programar com
o aplicativo do tablet
O aplicativo de programação EV3 é uma
maneira simples e efetiva de iniciar o
LEGO MINDSTORMS Education EV3, usando
um ambiente intuitivo baseado em ícones
(registro de dados não disponível). O
aplicativo está disponível para iPads,
tablets Android e Chromebooks.
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Pacote curricular - Projetos de Engenharia e Design EV3
Este pacote curricular fornece aos alunos atividades de resolução
de problemas com várias soluções possíveis, em um contexto
que torna divertida e envolvente a aprendizagem de Ciências,
Tecnologia, Engenharia e Matemática. Cada atividade inicia com o
resumo de um projeto e termina com um projeto final, que pode
ser apresentado e compartilhado.

Os alunos registram os seus trabalhos com as pastas de trabalho
digitais integradas, tornando fácil seguir e avaliar o seu progresso.
Este pacote curricular está incluído na Solução Curricular 45544
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3

Faça ele se mover

Faça ele ficar mais
inteligente

Construa um Sistema

Projete e construa robôs autônomos que se
movem e medem distância e velocidade,
sobem uma rampa ou se movem por um
padrão regular de polígono. Programe
o motor usando os sensores de rotação
embutidos.

Projete e construa robôs autônomos
mais inteligentes, que reagem ao ambiente.
Programe o EV3 para usar os sensores de
cor, giroscópio, de toque e ultrassônico
para detectar uma diversidade de dados.

Projete e construa sistemas robóticos que
realizem tarefas complexas. Identifique as
tarefas dentro do resumo do projeto e utilize
subsistemas para selecionar comportamentos
menores, de forma que toda a tarefa do
resumo do projeto possa ser concluída de
forma precisa e com segurança.

Ensine programação com exemplos da vida real
Atividades de codificação EV3
Este pacote curricular oferece um conteúdo amplo para proporcionar
um trabalho com programação, fornecendo diversas oportunidades
de ensino curricular transversal em Design e Tecnologia, Ciências e
Matemática. O material permitirá que alunos apliquem e desenvolvam
seus conhecimentos em programação e os inspirará a descobrir a
importância da codificação nas suas vidas diárias.
Este pacote curricular está incluído na Solução Curricular 45544
LEGO MINDSTORMS Education EV3.
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Os alunos tornam-se verdadeiros engenheiros
por meio da resolução de problemas

Formação do professor passo a passo
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eLearning EV3
O eLearning para o LEGO MINDSTORMS
Education EV3 consiste em mais de 100
aulas em vídeos tutoriais. As aulas vão de
um nível básico a um nível mais avançado,
possibilitando que o professor inicie seus
trabalhos em sala de aula. Cada uma das 15
aulas tem aproximadamente 90 minutos de
duração, incluindo o tempo de construção
e as atividades.
Este material está incluído na Solução
Curricular 45544 LEGO MINDSTORMS
Education EV3.
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Crie soluções personalizadas
Mesmo com a Solução Curricular EV3 oferecendo tudo
que o professor precisa para iniciar, é possível adicionar
uma dimensão extra às aulas com os pacotes curriculares
- Ciências EV3 e Desafio Espacial EV3, o conjunto
de blocos de expansão e a formação presencial de
professores.

STEM – LEGO® MINDSTORMS® Education EV3

Traga a Ciência para a vida
Pacote curricular Ciências EV3
Esse pacote curricular consiste em
experimentos científicos que trabalham
com conteúdos relacionados à energia,
calor e temperatura, força, movimento
e luz. Desenvolvido em conjunto com o
Fraunhofer IAIS, a maior organização de
pesquisa orientada para aplicativos da
Europa e, juntamente com professores de
Ciências, o pacote utiliza as capacidades
de armazenamento de dados do hardware
e do software.
Este pacote curricular está incluído na
Solução Curricular 45544 LEGO® VE
RIFICAR
DI
MINDSTORMS® Education EV3
NA LÍNGUSPONIBILIDADE
A LOCAL

Pacote curricular Ciências EV3
Incluído na solução curricular 45544

Conjunto Desafio Espacial EV3
10-21 yrs

45570

1-6

Os experiências
As
experimentosdo
deCiência
Ciências
EV3
EV3
necessitam
necessitam
dos seguintes produtos adicionais:

Conjunto de Expansão EV3
1418

10-21 yrs

45560

VERIFICA
R DI
NA LÍNGUSPONIBILIDADE
A LOCAL

1-3

853

10-21 yrs

•C
 onjunto adicional
adicional de
de Energias
energia renovável
Renováveis (9688)
(9688)
Consulte
a página 29
página 29 (9749)
• Consulte
Sensor dea temperatura
• S
Consulte
ensor dea temperatura
página 22 (9749)
Consulte a página 22

Objetivos de
Aprendizagem

Força e
movimento
Experimentos relacionados
a fenômenos mecânicos
e cinemáticos, incluindo
engrenagens, fricção,
planos inclinados e
queda livre.
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Energia
Experimentos relacionados à energia – da
transferência de energia manual, energia
eólica e solar, a veículos elétricos.

Luz

Calor e temperatura

O fenômeno da intensidade
luminosa é investigado usando
este experimento.

Os experimentos sobre calor e temperatura
são usados para estudar os fenômenos de
isolamento e transferência de calor.

LEGOeducation.com

•F
 azer perguntas, de
senvolver e
usar os modelos

• Planejar e executa
r investigações
• Analisar e interp
retar dados
• Usar matemática
, tecnologia da
informação e pens
amento
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• Construir explica
ções e projetar
soluções
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Expandindo as possibilidades de aprendizagem

Desafio Espacial
– Conjunto Adicional EV3

LEGO® MINDSTORMS® Education
EV3 – Conjunto Adicional

45570

1418

1-6

10-21 yrs

Este conjunto contém desafios e missões
de aprendizagem baseadas no tema espacial.
Três projetos de pesquisa, desenvolvidos
em conjunto com especialistas em
astronomia, fornecem oportunidades
ricas para os alunos explorarem e criarem
soluções inovadoras para os temas atuais
de exploração do espaço.
O conjunto inclui três missões de
aprendizagem, um tapete das missões, fita
de dupla face, e todos os elementos LEGO®
necessários para construir os modelos do
desafio. O conteúdo digital correspondente
fornece materiais para alunos, notas do
professor e instruções de construção.

45560

1-3

853

10-21 yrs

Este conjunto contém uma ampla variedade
de peças complementares para continuar
o tema de pensamento crítico e de
criatividade apresentado na Solução
Curricular Mindstorms EV3. Os alunos
têm a possibilidade de aprofundar a sua
experiência de robótica com novos
elementos estruturais e mecânicos, além
de instruções de construção e diferentes
programações. São necessários a Solução
Curricular EV3 (45544) e o Carregador 10V
DC (45517).
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Ensine STEM com uma missão à Marte
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Carregador 10V DC

Bloco Inteligente EV3

45517

1

45500

8+ yrs

Bateria DC Recarregável EV3
45501

1

10-21 yrs

Servo Motor Grande EV3
1

45502

10-21 yrs

Servo Motor Médio EV3

1

10-21 yrs

7

10-21 yrs

1

10-21 yrs

1

10-21 yrs

1

8+ yrs
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Componentes principais
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Bill Church
le,
Mé
o
ental e Ensin dio Profi
Escola de Ensino Fundam Bethlehem, New Hampshire

Pacote de Cabos EV3

45503

1

45514

10-21 yrs

Elementos de sensor
Sensor Ultrassônico EV3

Sensor de Toque EV3

45504

1

45507

10-21 yrs

Sensor de Cor EV3

Sensor Infravermelho EV3

45506

1

45509

10-21 yrs

Emissor Infravermelho EV3
45508

Sensor de Temperatura
1

10-21 yrs

1

10-21 yrs

9749

Sensor Giroscópio EV3
45505

Pacotes de reposição
Os Pacotes de Reposição LEGO® Education são a maneira ideal de repor peças importantes dos seus produtos LEGO Education.
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Pacote de Reposição LE LME 1

Pacote de Reposição LE LME 2

Pacote de Reposição LE LME 7

2000700

2000701

2000706

Este pacote inclui peças para o Conjunto Principal
LME EV3, parte integrante do 45544, Conjunto de
Expansão LME EV3 (45560), Conjunto de Base LME
(9797) e Conjunto de de Expansão LME (9695).

Este pacote inclui peças para o Conjunto de
Expansão LME EV3 (45560),Conjunto de Base LME
(9797) e Conjunto de de Expansão LME (9695).

Este pacote inclui peças para o Conjunto de Base
LME (9797), Conjunto de de Expansão LME (9695),
Conjunto de Expansão LME EV3 (45560) e Conjunto
Principal LME EV3, parte integrante do 45544.

Pacote de Reposição LE LME 3

Pacote de Reposição LE LME 4

2000702

2000703

Pacote de Reposição de
elásticos LE

Este pacote contém uma esfera e uma junta esférica
para o Conjunto Principal LME EV3, parte integrante
do 45544.

Este pacote inclui peças para o Conjunto Desafio
Cidade Ecológica (9594).

Pacote de Reposição LE LME 5

Pacote de Reposição LE LME 6

2000704

2000705

Este pacote inclui peças para o Conjunto Desafio
Espacial EV3 (45570).

Este pacote inclui peças para o Conjunto de Base
LME (9797), Conjunto de de Expansão LME (9695),
Conjunto de Expansão LME EV3 (45560) e Conjunto
Principal LME EV3, parte integrante do 45544.

Prêmios e reconhecimentos
Estamos muito orgulhosos pelo fato de nossas contribuições à inovação e
criatividade na educação terem sido reconhecidas pelas principais instituições
e publicações sobre STEM.

2000707
Este pacote contém quatro elásticos, um branco, um
vermelho, um azul e um amarelo, para o Conjunto de
Expansão LME EV3 (45560), Conjunto de Base LME
(9797), Conjunto de Recursos LME (9695), Conjunto
de Máquinas Simples e Motorizadas (9686), Conjunto
de Construção LEGO® Education WeDo (9580) e
Conjunto de Expansão LEGO Education WeDo (9585).

Descubra como envolver todos os alunos em LEGOeducation.com

LEGO® MINDSTORMS®
Education EV3 – 2013

LEGO MINDSTORMS
Education EV3 – 2014

LEGOeducation.com

LEGO MINDSTORMS
Education EV3 – 2014
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O FIRST LEGO League está aberto para alunos entre 9 e 16
anos (9 e14 anos nos EUA/CAN). Um desafio FIRST LEGO
League consiste em três partes:

Máquinas e Mecanismos da LEGO® Education consiste em uma coleção de
ferramentas práticas e desafiadoras que possibilitam a investigação de fenômenos do
mundo real, a partir de conteúdos de Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática.

eal
ar

Com o passar dos anos, os alunos que participam nos programas têm sido
desafiados a partir de temáticas reais, tais como “proteger os alimentos”,
“apoiar membros da terceira idade da comunidade” e “desastres naturais”.

Descubra como o mundo
real funciona

Máquinas e Mecanismos
CORRELACIONADO
COM AS ORIENTAÇÕES
CURRICULARES NACIONAIS

STEM – LEGO® Education Máquinas e Mecanismos

O FIRST® LEGO® League Jr. e o FIRST LEGO League são programas
internacionais em que os alunos de 6 a 16 anos (6 a 14 anos nos EUA/
CAN) exploram e pesquisam sobre Ciências, Tecnologia, Engenharia e
Matemática. Através de um processo específico, os alunos
desenvolvem os Core Values - “Valores Fundamentais” como resolução
de problemas, pensamento crítico e trabalho em equipe.

nharia
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çõe
Situa s da vid

Programação, resolução de problemas e trabalho em equipe

LEGO® Education
Máquinas e Mecanismos

Tec
gia
nolo

FIRST ® LEGO® League

cias
iên

•U
 m ‘Projeto de pesquisa’ – onde alunos pesquisam
e apresentam ideias inovadoras para a solução de
problemas da vida real
•U
 m ‘Desafio do Robô’ – onde alunos projetam e
programam um robô LEGO MINDSTORMS® para completar
missões em um trajeto especial com obstáculos
•C
 ore Values - ‘Valores Principais’ – o processo de trabalho
pelo qual os alunos passam para obter competências
para a vida, tais como resolução de problemas,
pensamento crítico, criatividade e trabalho em equipe.
Após 8 a 10 semanas, as equipes se encontram, competem
em torneios regionais e apresentam seus trabalhos a um
painel de juízes.

cipar
Descubra como parti
ue.org
www.FIRSTLEGOLeag

FIRST e o logotipo FIRST são marcas comerciais da For Inspiration and Recognition of
Science and Technology (FIRST). LEGO, o logotipo LEGO e MINDSTORMS são marcas
registradas do LEGO Group. FIRST LEGO League e FIRST LEGO League Jr. são
juntamente marcas comerciais de FIRST e do LEGO Group.

World Robot Olympiad™
Ocorrendo em mais de 55 países ao redor do mundo,
estima-se que aproximadamente 23.000 equipes
competem em quatro categorias de competição
empolgantes:
•R
 egular – Projetar e programar robôs que resolvem
tarefas desafiantes e divertidas
•A
 berta – Criar e apresentar soluções robóticas baseadas
em temas
•F
 utebol WRO – times de dois robôs autônomos jogam em
torneios de futebol recheados de ação
•D
 esafio de robótica avançado – para alunos entre 17 e
25 anos
Os torneios locais e nacionais de WRO são organizados
pela Organização Nacional em cada país-membro. Todos
os países-membro qualificam seus times, que são
convidados para participar na final anual de WRO
internacional.

cipar
Descubra como parti
rg
www.wroboto.o

A LEGO® Education é uma Patrocinadora Premium da World Robot Olympiad Association.
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Máquinas e Mecanismos possibilita a investigação de princípios mecânicos,
ao mesmo tempo em que encoraja os alunos a participarem em questões
científicas e projetos de engenharia. Máquinas e Mecanismos é fácil de ser
incorporada no trabalho diário em sala de aula e motiva alunos do Ensino
Fundamental a construírem conhecimentos e habilidades em STEM relevantes
ao currículo.

LEGO Education Máquinas e Mecanismos fornece aos
professores as ferramentas e atividades para ensinar
tecnologia e questões relacionadas à engenharia.

Uma solução estimulante para o trabalho com STEM

Laura Jackson, 8ª série
de Ciências na Escola
de
Ensino Fundamental Su
mmit Lakes, Kansas, EU
A

Conjunto Principal
Contém blocos LEGO® e engrenagens para criar pequenos
modelos que possibilitam a exploração de mecanismos da
vida real e conceitos de energia, motivando os alunos na
aprendizagem de STEM.
CONSULT
AR
IBILIDAD

E NA LÍN

Construa e explore máquinas e mecanismos, investigue
máquinas motorizadas, utilize o vento e estude
mecanismos de engrenagens. Esta coleção de ferramentas
traz a aprendizagem para fora dos livros e a coloca
diretamente na mão dos alunos.

“Máquinas e
Mecanismos
ajuda os alun
a terem uma
os
vi
e da Tecnolog são coerente das Ciência
s
ia, começando
curiosidade
com a
so
então guiand bre o que eles já sabem
e
omais detalhad os por um entendimento
o.

O que está incluído na Solução Curricular?

DISPON

Facilidade de acesso a conteúdos de
STEM para alunos e professores

STEM – LEGO® Education Máquinas e Mecanismos

Aprendizado de STEM a partir de situações reais

DISPON

ÍVEL AP

GUA LOCA

L

Conteúdo
curricular

Ferramentas
de avaliação

Programa
eLearning

Suporte
Técnico

O material curricular é
correlacionado com as
oientações curriculares
nacionais e apoia os
professores com atividades
acessíveis e fáceis para
proporcionar uma
aprendizagem de STEM
altamente envolvente.*

A avaliação da
aprendizagem é
proporcionada por meio
de uma avaliação criativa,
matrizes e ferramentas
de auto-avaliação dos
alunos.*

Tutoriais passo a
passo para ajudar os
professores a começar
a trabalhar.*

Suporte online e por
telefone o tempo todo,
para ajudar os
professores com
quaisquer questões.

ENAS EM

INGLÊS

Comunidade
Acesso à comunidade
de professores
LEGO® Education
para ideias
adicionais, dicas
e novas conexões.

O que posso adicionar?
Conjuntos de expansão
Estão disponíveis dois pacotes
adicionais, cada um com um
pacote curricular incluído.
Estes são: Energias Renováveis
e Pneumática.

Formação de
professores

Produtos
complementares

Está disponível uma
formação presencial.

Componentes tecnológicos
também estão disponíveis como
produtos adicionais. Veja a
página 32 para maiores
informações.

Pacotes de Reposição
Estão disponíveis peças de
reposição. Veja a página 32 para
maiores informações.

*Disponível para download gratuito em LEGOeducation.com/downloads - Consultar disponibilidade na lingua local
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As Máquinas Simples e Motorizadas dão aos alunos
um entendimento aprofundado de como máquinas e
mecanismos simples funcionam, ao mesmo tempo em que
ajudam que eles investiguem mais a fundo conceitos como
forças, movimento, medidas e energia. Os alunos farão
perguntas relevantes relacionadas a aspectos científicos
e técnicos, refletirão sobre o que observaram, discutirão
os resultados e formularão conclusões baseadas em
evidências, comunicando-as como verdadeiros cientistas
e engenheiros.

•C
 onstruir e ex
plorar máqui
nas e
mecanismos
da vida real
• Investigar m
áquinas elétric
as com o mot
• Investigar os
or
princípios da
s máquinas,
mecanismos
e estruturas
simples
• Entender o
conceito de
trabalho e
vantagem mec
ânica
• Aprender e
usar processo
s de
engenharia de
projeto

396

8+ yrs

Este conjunto principal para o Ensino Fundamental II contém uma
variedade de peças e atividades curriculares para explorar a
Engenharia com mecanismos, estruturas e forças mais avançadas.

• Conjunto principal de Máquinas Simples e Motorizadas
•P
 acote de Atividades Avançadas com Máquinas
Simples e Motorizadas
CONSU
LTAR DIS
PO

NIBILID

O pacote de atividades curriculares correspondente fornece aulas
completas e atividades de resolução de problemas, incluindo
vídeos para apresentar as atividades, bem como guias do
professor e planilhas para os alunos.
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ADE NA

LÍNGUA

LOCAL

1

•E
 xplorar as diferentes ene
rgias renováveis
por meio de modelos LEG ®
O
• Explorar o fornecimento,
a transferência,
o acúmulo, a conversão e
o consumo
de energia
• Entender e utilizar unidade
s como Volt,
Ampère, Watt e Joule
• Estar envolvido e motiva
do com as áreas de
Engenharia e Design

A solução inclui

Conjunto Energias Renováveis – Expansão

A solução inclui
1-3

Objetivos de
Aprendizagem

Energias Renováveis consiste em um conjunto adicional
que, combinado com a Solução Curricular Máquinas
Simples e Motorizadas, permite que os alunos do Ensino
Fundamental II explorem a energia solar, eólica e hidráulica
e também atinjam os objetivos de aprendizagem previstos
para Ciências, Tecnologia e Engenharia, construindo seus
próprios modelos.

9688

Máquinas Simples e Motorizadas
– Solução Curricular
9686

Explore as Energias
Renováveis

Objetivos de
Aprendizagem

STEM – LEGO® Education Máquinas e Mecanismos

Avançando com Máquinas
Simples e Motorizadas

12

8+ yrs

Quando utilizado com a Solução Curricular de Máquinas Simples e
Motorizadas (9686), este incrível conjunto adicional facilita a exploração
das principais fontes de energia renovável. Este conjunto inclui um
painel solar, lâminas da turbina, um motor/gerador, luzes de LED, um
cabo de extensão, um painel medidor de energia e instruções
coloridas das contruções com seis modelos.

• Conjunto Principal de Energias Renováveis

1

• Pacote de Atividades de Energias Renováveis
CONSULT
AR DISPO

NIBILID

ADE NA

LÍNGUA

LOCAL

O pacote de atividades curriculares correspondente inclui novos
planos de aula e atividades de resolução de problemas, bem como
orientações para o professor e planilhas para os alunos.

LEGOeducation.com
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Elementos de Energia
Objetivos de
Aprendizagem

Pneumática é um conjunto adicional que, quando
combinado com a Solução Curricular Máquinas Simples
e Motorizadas, encoraja a lógica e o pensamento criativo,
e motiva alunos do Ensino Fundametal II a empenharemse em questionamento científicos e Engenharia e Design,
construindo modelos LEGO® alimentados a ar, tais como
elevadores tesoura, braços robóticos e prensas de
estampagem.

9668

•C
 onstruir e explorar a pne
umática
por meio de modelos LEG
O
• Investigar sistemas e com
ponentes de
energia
• Medir a pressão em psi
e bar
• Explorar as energias pot
encial e cinética

31

10+yrs

Este conjunto de expansão destina-se a ser utilizado em conjunto
com a Solução Curricular Máquinas Simples e Motorizadas (9686).
Ele inclui bombas, tubos, cilindros, válvulas, tanque de ar, um
manômetro e instruções de construção coloridas para quatro
modelos pneumáticos reais.

9669

O pacote de atividades curriculares correspondente fornece novos
planos de aula e atividades de resolução de problemas, bem como
orientações ao professor e planilhas para os alunos.

8+ yrs

9670

8870

7+ yrs

Suporte de Pilhas
Power Functions
8+ yrs

E-Motor

• Conjunto Principal de Pneumática
• Pacote de Atividades de Pneumática

Luzes LED Power Functions

Bateria 150mAh

A solução inclui

Conjunto Pneumática - Expansão
9641

Monitor de Energia

8881

7+ yrs

Painel Solar LEGO®
7+ yrs

9667

STEM – LEGO® Education Máquinas e Mecanismos

Investigando
a Pneumática

8+ yrs

1

CONSULT
AR DISPO

NIBILID

ADE NA

LÍNGUA

LOCAL

Power functions
Cabo Elétrico Extensão
50 cm Power Functions
8871

Bateria Recarregável
Power Functions
7+ yrs

Construa modelos mecânicos e motorizados maiores,
melhores e mais eficientes do que antes com Power
Functions, acrescentando esse cabo de extensão de
50 cm (20 polegadas).

8878

7+ yrs

Esta caixa de Bateria Recarregável tem baterias de
polímero de lítio embutidas para baixo peso e
máxima energia.
• Use o Carregador de Bateria 10V DC (45517) para
carregar a bateria.
• A
 velocidade do motor pode ser controlada por
meio do controle de velocidade da caixa de bateria.
• Voltagem de saída de 7,4V.

Cabo Elétrico Extensão
20 cm Power Functions
8886

Motor Médio Power Functions
7+ yrs

Conecte um Motor Elétrico de tamanho médio e força
média extra em suas criações LEGO e veja as coisas
começarem a se mover.

Carregador de
Bateria 10V DC

Motor Extragrande Power Functions
8+ yrs

Este carregador-padrão de 10V DC permite que
você recarregue sua Bateria Recarregável (9693) ou
sua Bateria Recarregável EV3 (45501) ou a Caixa de
Bateria Recarregável do Power Functions.

Descubra como envolver todos os alunos em LEGOeducation.com

7+ yrs

Construa modelos mecânicos e motorizados maiores,
melhores e mais eficientes do que antes com Power
Functions, acrescentando esse cabo de extensão de
20 cm (8 polegadas).

45517

30

8883

8882

7+ yrs

Adicione um motor extragrande aos seus modelos!
Esse motor superforte dará pleno poder aos seus
modelos, seja girando uma roda ou ligando um
sistema de engrenagens. Use o Motor Extragrande
para animar grandes construções. É necessário um
Suporte de Pilhas (8881), não incluído.

LEGOeducation.com
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Pacotes de reposição
Pacote de Reposição LE M&M 1
2000708
Pacotes de Reposição LEGO® Education são a maneira ideal de repor as peças
dos seus produtos LEGO Education. Este pacote inclui elementos para o Conjunto
de Máquinas Simples e Motorizadas (9686).

LEGO® Education no Ensino
Fundamental I
Despertando o entusiasmo e a
aprendizagem contínua e efetiva

Pacote de Reposição LE M&M 2
2000709
Pacotes de Reposição LEGO Education são a maneira ideal de repor as peças
dos seus produtos LEGO Education. Este pacote inclui elementos para Máquinas
Simples – Conjunto Principal (9689).

Pacote de Reposição de Elástico
2000707
Pacotes de Reposição LEGO Education são a maneira ideal de repor as peças
para os seus produtos LEGO Education. Este pacote apresenta quatro fitas de
borracha, em branco, vermelho, azul e amarelo, para o Conjunto Adicional EV3 LME
(45560), Conjunto Principal LME (9797), Conjunto de Recursos LME (9695), Conjunto
de Máquinas Simples e Motorizadas (9686), WeDo Conjunto de Construção (9580) e
Conjunto de Expansão WeDo LEGO® Education (9585).

32
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LEGO® Education
WeDo 2.0

Apoiando professores a despertarem o
compromisso e o entusiasmo dos alunos
para uma aprendizagem por toda a vida
A LEGO® Education possibilita que cada aluno seja
bem sucedido no Ensino Fundamental, por meio de
soluções práticas, apoiando os professores conforme
eles constroem as bases para que os alunos se
tornem aprendizes empenhados e resilientes.

Disponibilizamos soluções
inspiradoras, e efetivas para temas
fundamentais incluindo a Linguagem,
Matemática, Ciências, Tecnologia,
Engenharia e Robótica que podem ser
ensinadas utilizando uma ou mais de
nossas soluções científicas. Um olhar
detalhado de cada solução é
apresentado nas páginas a seguir.

CORRELACIONADO
COM AS ORIENTAÇÕES
CURRICULARES NACIONAIS

Com as nossas experiências lúdicas de aprendizagem
para Linguagem, Ciências, Tecnologia, Engenharia e
resolução de problemas matemáticos, os alunos não
só aprendem os conteúdos de forma mais eficaz,
mas também melhoram suas habilidades de
colaboração, comunicação, criatividade e resolução
de problemas.

Matemática

Linguage

m

Mais Matemática

Potencializando
o aprendizado

Construindo
Histórias

ig
Des

ne
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Com projetos que fazem referência a questões do cotidiano, incluindo
engenharia, tecnologia e programação, os alunos experimentam como
a ciência ganha vida. O WeDo 2.0 constrói a auto-confiança dos alunos
para que façam perguntas, definam problemas e projetem suas próprias
soluções, colocando a descoberta em suas mãos e em suas mentes.

Robótica

Máquinas e
Mecanismos

En g

Ciências

Soluções
efetivas para
temas
fundamentais

Traga a ciência para a vida

ção

Modelagem

Ciências – LEGO® Education WeDo 2.0

LEGO® Education no
Ensino Fundamental I

Design
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WeDo 2.0

Construção Criativa
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Projetos estruturados construídos
a partir de padrões científicos

LEGO® Education WeDo 2.0 dá vida à ciência do Ensino
Fundamental. A solução única combina os blocos LEGO®,
o software de fácil utilização em sala de aula, uma
motivação intrínseca, os projetos correlacionados com as
orientações curriculares nacionais e o desejo de todos
os alunos de descobrirem o que está à sua volta. Com o
WeDo 2.0, os alunos explorarão, criarão e compartilharão
suas descobertas científicas conforme constroem,
programam e modificam projetos. Conforme colaboram

O WeDo 2.0 consolida o entendimento dos alunos em
práticas de Ciências e Engenharia, incluindo a elaboração
de perguntas e resolução de problemas, modelagem,
prototipagem, investigação, análise e interpretação de
dados, pensamento computacional, criação de evidências
baseadas em argumentos e obtenção, avaliação e
comunicação de informações. Os alunos desenvolvem
competências por meio de projetos investigativos sobre
tópicos científicos fundamentais, tais como ciências
físicas, ciências da vida, ciências da terra e do espaço,
engenharia, tecnologia e aplicações da ciência, tudo ao
mesmo tempo em que integram o uso de ferramentas
digitais importantes para melhorar as habilidades do
pensamento computacional.

entre si, eles empenham-se profundamente nas Ciências,
na Engenharia, na Tecnologia e na Comunicação, criando
uma paixão pela experimentação e pela pesquisa. Os
professores são bem apoiados por formações, material
curricular e avaliações incorporadas. O resultado: um
recurso que constrói a auto-confiança dos alunos para
que façam perguntas, definam problemas e projetem suas
próprias soluções, colocando a descoberta em suas mãos.

Uma solução de ensino de Ciências cativante

O que está incluído na Solução Curricular?

DISPON

Software de
ensino

Ferramentas
de avaliação

Programa
eLearning

Suporte
Técnico

Projetos da vida
real, baseados
nas orientações
curriculares nacionais
para desenvolver a
prática dos alunos
nas Ciências,
incluindo Engenharia,
Tecnologia e
Robótica.*

Software intuitivo,
incluindo conteúdo
curricular integrado,
fácil programação
de arrastar e soltar
(drag and drop) e
guia do professor.*

Grades de avaliação
integradas ao
projeto e indicação
por nível de domínio,
tanto para uma
avaliação guiada
pelo aluno quanto
guiada pelo
professor.

Cinco módulos
eLearning para
dar suporte de
ensino completo,
desde o início da
implementação*.

Suporte online e por
telefone o tempo
todo, para ajudar os
professores com
quaisquer questões.
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Conjunto Principal
Contendo os blocos LEGO e os elementos tecnológicos
necessários para fazer com que os alunos do Ensino
Fundamental fiquem motivados e deem vida a projetos
científicos.

Objetivos de
Aprendizagem

Ciências – LEGO® Education WeDo 2.0

A descoberta científica estará
nas mãos dos alunos

ENAS EM

INGLÊS

Comunidade
Acesso à
comunidade
de professores
LEGO® Education
para ideias
adicionais, dicas e
novas conexões.

LOCAL

O que posso adicionar?
Produtos
complementares

Formação de
professores

Pacotes de
Reposição

Uma solução adicional de energia
recarregável para um gerenciamento mais
fácil da bateria está disponível para
complementar a solução WeDo 2.0.

Estão disponíveis formações de professores
presenciais, conduzidas por formadores
certificados da LEGO Education Academy.

A maneira ideal de repor as peças LEGO
essenciais para os conjuntos WeDo 2.0.

*Disponível para download gratuito em LEGOeducation.com/downloads
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Desperte a curiosidade dos alunos e aumente suas
habilidades em Ciências, Engenharia, Tecnologia e
Programação. A Solução Curricular única WeDo 2.0
combina os blocos LEGO®, o software de fácil utilização
em sala de aula, uma motivação intrínseca, os projetos
correlacionados com as orientações curriculares nacionais
e o desejo que todos os alunos têm de explorar.

LEGO® Education WeDo 2.0 –
Solução Curricular
45300

Projetos Curriculares
WeDo 2.0
Os Projetos Curriculates promovem a
investigação e a experimentação nas
ciências da vida, físicas, da terra e do
espaço. Construído a partir de padrões
científicos, os projetos ajudam educadores
do Ensino Fundamental a proporcionarem
conteúdo científico importante, ao mesmo
tempo em que incorporam atividades de
Engrenharia, Tecnologia e Programação.

O LEGO® Education WeDo 2.0 permite que professores
disponibilizem projetos científicos envolventes, por meio
de uma combinação de software acessível e componentes
inteligentes, aproveitando todo o entusiasmo da
descoberta por meio dos conteúdos de Ciências.

Os Projetos Curriculares estão incluídos na
Solução Curricular WeDo 2.0 45300.

Ciências – LEGO® Education WeDo 2.0

Desenvolve a confiança dos alunos em
fazer perguntas e resolver problemas

A solução inclui
1-2

280

7+ yrs

Este conjunto é correlacionado com as orientações curriculares
nacionais para Ciências e foi criado para aprimorar a curiosidade
e as habilidades dos alunos em Ciências, Engenharia, Tecnologia
e Programação. O conjunto é fornecido em uma caixa de
armazenagem, juntamente com bandejas de peças, etiquetas,
um smarthub, um motor médio, sensor de movimento, um sensor
de inclinação e elementos de construção suficientes para dois
alunos. O software para desktop e tablet correspondente fornece
um ambiente de programação fácil de usar e inclui os Projetos
Curriculares do WeDo 2.0, que abrangem: questões da vida real,
noções de física, Ciências da terra e do espaço, bem como
Engenharia. O programa de eLearning correspondente, disponivel
em inglês, ajuda os professores a se tornarem usuários mais
confiantes do Conjunto Principal WeDo 2.0.

•	Conjunto Principal do WeDo 2.0

1

•	Software e Projetos Curriculares WeDo 2.0
•	eLearning WeDo 2.0
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eLearning
O eLearning para o LEGO Education
WeDo 2.0 é uma solução fácil e gerenciável,
com completo apoio ao ensino desde a
implementação. Utilizando uma combinação
acessível de textos, vídeos, animações e
links curriculares, ele fornece formação na
utilização de diferentes ferramentas de
ensino e tipos de atividades. Disponível
em inglês e alemão
Este material está incluído na Solução
Curricular WeDo 2.0 45300.
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Apesar da solução Curricular WeDo 2.0 oferecer tudo
o que os professores precisam para começar, outros
componentes podem ser adicionados para melhorar ainda
mais o processo de gestão de sala de aula, como bateria
recarregável e carregador 10V DC, além de formações
presenciais de professores.

Bateria Recarregável do Smarthub
45302

7+ yrs

Bateria recarregável de íon de lítio para o WeDo 2.0 Smarthub.
Inclui um LED incorporado para indicar o status do carregamento.

Ciências – LEGO® Education WeDo 2.0

Componentes adicionais
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Carregador de Bateria 10V DC
45517

8+ yrs

Este carregador-padrão de 10V DC permite que você recarregue
sua Bateria Recarregável (9693) ou sua Bateria Recarregável EV3
(45501) ou a Caixa de Bateria Recarregável do Power Functions.

Prêmios e reconhecimentos
Estamos muito orgulhosos pelo fato de nossas contribuições à inovação e criatividade na
educação terem sido reconhecidas pelas principais instituições e publicações sobre STEM.

Pacote de Reposição do WeDo 2.0
2000715
Não deixe que a falta de uma peça estrague sua experiência com
o WeDo 2.0. Este pacote de reposição inclui elementos para o
Conjunto Principal WeDo 2.0 da LEGO® Education (parte integrante
do 45300).

WeDo 2.0 – 2016
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Você já está usando o WeDo? Continue a explorar!
LEGO® Education WeDo –
Conjunto de Construção
9580

O FIRST LEGO League Jr. e o FIRST LEGO League são programas
internacionais em que os alunos de 6 a 16 anos (6 e 14 anos nos EUA/
CAN) exploram e pesquisam sobre Ciências, Tecnologia, Engenharia
e Matemática. Por meio de um processo específico, os alunos
desenvolvem os "Core Values" como resolução de problemas,
pensamento crítico e trabalho em equipe.
®

A solução inclui
1-3

158

7+ yrs

•	Conjunto de Construção WeDo

®

Com o passar dos anos, os alunos que participam nos programas
têm sido desafiados a partir de temáticas reais, tais como “proteger
os alimentos”, “apoiar membros da terceira idade da comunidade” e
“desastres naturais”.

Este conjunto contém mais de 150 peças LEGO, incluindo os
sensores de inclinação e de movimento, um motor, e o Hub USB
LEGO. O software de arrastar e soltar baseado em ícones fornece
um ambiente de programação intuitivo. O pacote de atividades
curriculares correlacionado com as orientações curriculares
nacionais para Ciências, contém atividades de Robótica, Tecnologia
e Engenharia que são divididas em quatro temas e fornecem
observações úteis ao professor; instruções para a aprendizagem
baseada em projetos; um glossário e instruções de construção.

•	Software WeDo v 1.2 e Pacote de Atividades

1

Ciências
Education
WeDo 2.0
Ciências– LEGO®
– LEGO®
Education
WeDo

Desafiando alunos a desenvolverem e
apresentarem programações, resolução de
problemas e capacidades de trabalho em equipe.

FIRST® LEGO® League Jr.
O FIRST LEGO League Jr. trabalha a partir da curiosidade
dos alunos entre as idades de 6 e 10 anos e os direciona
para a ciência e a tecnologia.
Guiados por um técnico, os alunos conseguirão:
•P
 rojetar e construir um modelo usando peças LEGO®,
incluindo o WeDo 2.0, o WeDo ou partes mecanizadas
• Aprender a programar
•C
 riar um pôster "Show Me" para ilustrar suas pesquisas
e percurso da equipe
•A
 presentar seus trabalhos em um evento para
avaliadores mais velhos e voluntários
•E
 nvolver-se em atividades guiadas pelos "Core Values"
do FIRST LEGO League Jr.

FIRST e o logotipo FIRST são marcas comerciais da For Inspiration and Recognition of
Science and Technology (FIRST). LEGO, o logotipo LEGO e MINDSTORMS são marcas
registradas do LEGO Group. FIRST LEGO League e FIRST LEGO League Jr. são
juntamente marcas comerciais de FIRST e do LEGO Group.

42
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1-3

326

7+ yrs

Este conjunto oferece ainda mais oportunidades de aprendizagem, fornecendo elementos
novos e adicionais para a construção de modelos maiores do WeDo. Este conjunto,
combinado com a Conjunto Construção WeDo (9580), permite que os alunos construam
quatro novos modelos. O software correspondente inclui atividades avançadas e
exercícios de resolução de problemas, bem como orientações ao professor e planilhas
para os alunos.
Necessita do Conjunto de Construção WeDo da LEGO® Education.

1

O Hub USB LEGO, projetado para o WeDo
Conjunto Construção, controla sensores e
motores por meio do Software WeDo
quando conectado a uma porta USB do
computador. Este Hub de duas portas
transmite e recebe energia e dados para o
computador e ambas as portas controlam
motores e sensores. O Hub USB LEGO é
automaticamente detectado pelo Software
WeDo quando conectado a um
computador.

Pacote de Reposição LE WeDo 2

Sensor de Inclinação

2000710

2000711

9584

Pacotes de Reposição LEGO® Education
são a forma ideal para substituir elementoschave para os seus produtos LEGO
Education. Este pacote inclui elementos
para o WeDo Conjunto Construção (9580) e
para o WeDo Conjunto Adicional (9585).

Pacotes de Reposição LEGO Education são
a forma ideal para substituir elementoschave para os seus produtos LEGO
Education. Este pacote inclui elementos
para o WeDo Conjunto Adicional (9585).

O Sensor de Inclinação, desenhado para
o Conjunto Construção WeDo, detecta
mudanças em seis posições diferentes:
inclinações laterais, inclinações frontais
e traseiras, posição inicial ou inclinações
diferentes das anteriores. O Sensor de
Inclinação é automaticamente detectado
pelo Software WeDo quando conectado ao
Hub USB LEGO.

Sensor de Movimento

Motor Elétrico Médio Power Functions Luzes LED Power Functions
1

7+ yrs

O sensor de movimento, projetado para o
Conjunto de Construção WeDo, pode
detectar objetos em um alcance de 15 cm,
dependendo do design do objeto, quando
conectado ao Hub LEGO USB. O sensor de
movimento é detectado automaticamente
pelo Software WeDo quando conectado a
um Hub LEGO USB.

8883

1

7+ yrs

Tenha um Motor Elétrico de tamanho médio
e força média extra em suas criações LEGO
e veja as coisas começarem a se mover.

8870

1

1
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Máquinas e Mecanismos
CORRELACIONADO COM AS ORIENTAÇÕES
CURRICULARES NACIONAIS

Solução Máquinas
Simples Iniciais
Dos 5 aos 7 anos
Página 48

Solução Máquinas
Simples
Dos 7 aos 9 anos
Página 50

7+ yrs

Pacote de Reposição LE WeDo 1

9583
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STEM – LEGO® Education Máquinas e Mecanismos

LEGO® Education WeDo – Conjunto Adicional

Com Máquinas e Mecanismos, os professores podem estimular
a aprendizagem em STEM com questionamentos científicos e
projetos de engenharia criativos. Nós auxiliamos os professores
com orientações, atividades de fácil utilização e inspirações do
mundo real para trabalhar com conteúdos de Tecnologia
e Ciências.

gia
nolo

Descubra como o mundo
real funciona

Tec

Situações da vi

LEGO® Education
Máquinas e Mecanismos

s
ncia

Solução Máquinas
Simples e Motorizadas
Acima dos 8 anos
Página 52

7+ yrs

7+ yrs

Adicione o brilho de luzes de LED aos seus
modelos para criar olhos brilhantes, faróis
iluminados e tudo mais que você possa
imaginar e construir.
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As soluções Máquinas e Mecanismos disponibilizam
ferramentas de sala de aula facilmente acessíveis e
agradáveis, com as quais os alunos podem desenvolver
habilidades como a resolução criativa de problemas,
a comunicação de ideias e o trabalho em equipe. As
atividades guiam os alunos no uso inicial da metodologia
científica através da observação, raciocínio, previsão e
pensamento crítico.
Há três soluções específicas para faixas etárias que são
especialmente projetadas para desenvolver de forma
gradual o entendimento e o conhecimento de Máquinas
e Mecanismos:

• Construa as bases com a Solução Máquinas Simples
Iniciais, introduzindo os princípios mecânicos
básicos aos alunos com idades entre os 5 e os 7 anos.
• Construa o conhecimento com a Solução Máquinas
Simples, inserindo os alunos entre as idades de 7 a
9 anos nos processos de design e engenharia e
permita que eles testem, prevejam, meçam, coletem
dados e descrevam os resultados.
• Obtenha um desenvolvimento mais avançado
com a Solução Máquinas Simples e Motorizadas,
proporcionando aos alunos com idade superior a
8 anos um ambiente para se fazer experimentos
e investigar forças e movimentos motorizados,
velocidade e poder de arrasto.

Aprendizado de STEM acessível
para todos os alunos
Com Máquinas e Mecanismos, os alunos compreendem princípios mecânicos
e estruturais incorporados nas máquinas do cotidiano. Ao construir, projetar e
testar as soluções, os alunos trabalham como jovens cientistas e engenheiros,
ao mesmo tempo em que melhoram suas habilidades em Design, Tecnologia,
Ciências e Matemática.

“Os conjuntos
poss
que as crianças uem as peças LEGO ®
conhecem e am
e chamam a su
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Desenvolva habilidades em
STEM de uma maneira fácil

Breigh Rhodes, Professo
ra na Escola de Ensino
Fundamental I Zachary, em
Zachary, Louisiana, EUA

mo facilitar o ensino
Aprenda mais sobre co
GOEducation.com
de STEM visitando LE
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Máquinas Simples Iniciais é uma ferramenta prática e
envolvente que usa peças LEGO® para ajudar os alunos do
início do Fundamental I a aprenderem como funcionam as
engrenagens, alavancas, polias, rodas e eixos, enquanto
ganham um conhecimento sobre Ciências e Engenharia.

STEM – LEGO® Education Máquinas e Mecanismos

Construa as bases para as
Máquinas Simples Iniciais

Objetivos de
Aprendizagem
•E
 xplorar princípios mecân
icos básicos,
tais como engrenagens, alav
ancas,
roldanas, rodas e eixos.
• Investigar forças e equilíbr
io
• Resolver problemas por
meio de projetos
• Trabalhar com outras pes
soas e
compartilhar descobertas

A Solução Máquinas Simples Iniciais

O que está incluído na Solução Curricular?
Conjunto Principal
Os blocos, engrenagens, rodas e eixos LEGO® DUPLO®
permitem um manuseio fácil e construções simples,
motivando os alunos a explorarem mais.

Conteúdo
curricular

Ferramentas de
avaliação

Orientações aos
professores e planilhas
do aluno altamente
motivadoras são
organizadas a partir das
orientações curriculares
nacionais*.

A avaliação da
aprendizagem do aluno
é possível por meio de
matrizes de avaliação,
listas de verificação de
observações e ferramentas
de auto-avaliação do aluno.*

eLearning

Suporte Técnico

Comunidade

Tutoriais passo a passo
para ajudar o professor
a começar.*

Suporte online e por
telefone o tempo todo,
para ajudar o professor
com quaisquer questões.

Acesso à comunidade de
professores LEGO®
Education para ideias
adicionais, dicas e novas
conexões.

CONSULT
AR DISPO

NIBILID

ADE NA

LÍNGUA

LOCAL

O que posso adicionar?
Formação de professores

Pacotes de Reposição

Está disponível uma formação presencial.

Estão disponíveis peças de reposição.

*Disponível para download gratuito em LEGOeducation.com/downloads - Consultar disponibilidade na lingua local
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ÍVEL EM

INGLÊS

A solução inclui

Máquinas Simples Iniciais – Solução Curricular
9656

5+ yrs

• 	Conjunto Principal de Máquinas Simples Iniciais

Este conjunto apresenta uma variedade de peças e oito instruções
de construção frente e verso coloridas. O conjunto inclui engrenagens,
alavancas, roldanas, rodas e eixos, bem como uma folha com olhos,
velas, balanças e asas.

• 	Pacote de Atividades Máquinas Simples Iniciais

1-3

102

CONSULT
AR DISPO

NIBILID

ADE NA

LÍNGUA

1

LOCAL

Utilize este conjunto com o pacote de atividades curriculares
correspondente para a realização de aulas completas, atividades
de extensão e tarefas de resolução de problemas. Os materiais de
apoio fornecidos neste pacote de atividades curriculares incluem o
guia do professor e planilhas para os alunos.

LEGOeducation.com
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Possibilite uma
aprendizagem
em STEM com
Máquinas Simples

STEM – LEGO® Education Máquinas e Mecanismos

Objetivos de
Aprendizagem

•O
 bservar e in
vestigar máq
uinas simples
engrenagens,
:
rodas e eixos,
alavancas e
polias
• Desenvolve
r habilidades
de questiona
científico
mento
• Seguir um pl
anejamento do
projeto como
parte do proc
esso de Desig
n e Engenhar
• Aprender e
ia
aplicar vocabu
lário relevant
para máquina
e
s simples
• Realizar test
e, previsão e m
edição apropr
coletar dado
iados,
s e descreve
r resultados

Máquinas Simples é uma ferramenta investigativa e
envolvente, que introduz aos alunos dos primeiros anos
do Ensino Fundamental princípios básicos por trás das
engrenagens, rodas, eixos, alavancas e polias, ao mesmo
tempo em que consolida o trabalho de base para uma
aprendizagem futura sobre Ciências e Engenharia

A Solução Máquinas Simples

O que está incluído na Solução Curricular?
Conjunto Principal
Blocos LEGO® cuidadosamente selecionados
apoiam a motivação dos alunos no desenvolvimento
das habilidades em STEM básicas, por meio da construção
e investigação de máquinas reais e modelos de mecanismos.

Conteúdo
curricular

Ferramentas de
avaliação

Correlacionado com as
orientações curriculares
nacionais. Desenvolvido
por professores, os
materiais das aulas
inspiram e apoiam os
educadores e os alunos
no desenvolvimento das
bases de STEM.*

A avaliação da
aprendizagem do aluno é
possível por meio da
indicação por nível de
domínio integrada, listas
de verificação de
observações e
ferramentas de autoavaliação do aluno.*

eLearning

Suporte Técnico

Comunidade

Tutoriais passo a passo
para ajudar os
professores a começar
o trabalho.*

Suporte online e por
telefone o tempo todo,
para ajudar os
professores com
quaisquer questões.

Acesso à comunidade de
professores LEGO®
Education para ideias
adicionais, dicas e novas
conexões.

CONSULT
AR DISPO

NIBILID

ADE NA

LÍNGUA

DISPON

LOCAL

ÍVEL AP

ENAS EM

INGLÊS

A solução inclui

Máquinas Simples – Solução Curricular

O que posso adicionar?
Formação
de professores

Pacotes de Reposição

Está disponível uma formação presencial.

Estão disponíveis peças de reposição.
Veja a página 32 para maiores informações.

9689

1-3

204

7+ yrs

Este conjunto apresenta uma variedade de peças que inclui
engrenagens, rodas e eixos, alavancas e roldanas.
Utilize este conjunto com o pacote de atividades curriculares
correspondente para envolver os alunos na investigação e
compreensão do funcionamento de máquinas simples e
complexas encontradas na vida cotidiana. Os materiais de
apoio fornecidos neste pacote de atividades curriculares
incluem o guia do professor e planilhas para os alunos.

• Conjunto Principal de Máquinas Simples

1

• Pacote de Atividades Máquinas Simples
CONSULT
AR DISPO

NIBILID

ADE NA

LÍNGUA

LOCAL

*Disponível para download gratuito em LEGOeducation.com/downloads - Consultar disponibilidade na lingua local
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Objetivos de
Aprendizagem

STEM – LEGO® Education Máquinas e Mecanismos

Obtenha um
desenvolvimento
avançado com Máquinas
Simples e Motorizadas

• Investigar os princípios das máq
uinas,
mecanismos e estruturas simples

•R
 ealizar experimentos com força
s
equilibradas e não equilibradas

• Realizar experimentos com fricç
ão
•C
 apturar, armazenar e transferir
energia
eólica
•M
 edir distâncias, tempo, velocida
de
e peso

A Solução Curricular de Máquinas Simples e Motorizadas
é uma ferramenta investigativa que ajuda os alunos dos
anos finais do Ensino Fundamental I a explorarem tudo,
dos princípios de mecânica básica à máquinas avançadas,
movidas a motor, ao mesmo tempo em que constroem
os principais conhecimentos sobre as práticas e as
habilidades em Ciências e Engenharia.

• Calibrar escalas
• Investigar forças motorizadas
e
movimento, velocidade e poder
de arrasto

A Solução Máquinas Simples e Motorizadas

O que está incluído na Solução Curricular?
Conjunto Principal
Contém Blocos LEGO® e engrenagens para criar pequenos
modelos que exploram mecanismos reais, além de conceitos
de energia, motivando os alunos na aprendizagem de STEM.

Conteúdo
curricular

Ferramentas de
avaliação

Os materiais curriculares
são correlacionados com
as orientações
curriculares nacionais e
apoiam os professores
com atividades acessíveis
e fáceis para
proporcionar uma
aprendizagem de STEM
altamente envolvente.*

A avaliação da
aprendizagem do aluno
é possível por meio de
matrizes de avaliação,
listas de verificação de
observações e
ferramentas de autoavaliação do aluno.*

eLearning

Suporte Técnico

Comunidade

Tutoriais passo a passo
para ajudar o professor a
começar.*

Suporte online e por
telefone o tempo todo,
para ajudar os
professores com
quaisquer questões.

Acesso à comunidade de
professores LEGO®
Education para ideias
adicionais, dicas e novas
conexões.

VERIFICA
R DI
NA LÍNGUSPONIBILIDADE
A LOCAL

O que posso adicionar?
Formação
de professores

Pacotes de Reposição

Está disponível uma formação presencial.

Estão disponíveis peças de reposição.
Veja a página 32 para maiores informações.

DISPON

ÍVEL AP

ENAS EM

INGLÊS

Máquinas Simples e Motorizadas –
Solução Curricular
9686

A solução inclui
1-3

396

8+ yrs

Este conjunto para o Ensino Fundamental contém uma variedade
de peças e atividades com instruções de construção coloridas
para vinte e oito modelos.

•C
 onjunto principal de Máquinas Simples e
Motorizadas

1

•P
 acote de Atividades Introdutórias de Máquinas
Simples e Motorizadas

Utilize este conjunto com o pacote de atividades curriculares
correspondente para promover a compreensão de Ciências,
Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM) fundamental,
máquinas simples e elétricas, estruturas e mecanismos. O pacote
de atividades curriculares fornece aulas completas, atividades de
extensão e tarefas de resolução de problemas, bem como guias
do professor e planilhas para os alunos.

CONSULT
AR DISPO

NIBILID

ADE NA

LÍNGUA

LOCAL

*Disponível para download gratuito em LEGOeducation.com/downloads

52

Descubra como envolver todos os alunos em LEGOeducation.com

LEGOeducation.com

53

LEGOeducation.com

delagem
Mo

Perseve
ran

ção
Represe
nta

Descubra como envolver todos os alunos em LEGOeducation.com

o

54

nio
ocí

Aluno

O Mais Matemática da LEGO® Education é uma ferramenta
educacional prática focada na resolução de problemas matemáticos
nas salas de aula do Ensino Fundamental I. Ao usar os blocos LEGO®
em um contexto do cotidiano, os alunos se sentirão estimulados e
motivados a pensar, escrever e falar livremente sobre a matemática.

Mais Matemática
CORRELACIONADO COM AS ORIENTAÇÕES
CURRICULARES NACIONAIS

Matemática – LEGO® Education Mais Matemática

®
êa
Os conjuntos LEGO ajudam voc
são
as
cois
de
s
saber quais tipo
m
máquinas simples, como trabalha
m.
e o que elas faze

Obtenha sucesso na
matemática por meio da
resolução de problemas

P

isã

Breigh Rhodes, Professora na Escola de Ensino
Fundamental I Zachary, em Zachary, Los Angeles

LEGO® Education
Mais Matemática

Resolução de

s
Rac
lema
i
rob
Prec

O que as
Os conjuntos possuem peças LEG
mam a sua
cha
e
m,
crianças conhecem e ama
conforme elas
s
ada
enh
emp
o-as
tend
atenção, man
es focadas
dad
ativi
m
faze
exploram, investigam e
”.
elos
mod
s
seu
ndo
usa
nos alunos,

ça
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Aprimore a aprendizagem dos alunos
a partir de problemas matemáticos

O Mais Matemática da LEGO® Education ajuda os alunos a
terem sucesso na Matemática, por meio da resolução de
problemas. Nossa solução de ensino completa, incluindo
atividades, orientação e avaliação, ajuda os professores
a tornarem a Matemática abstrata tangível e motiva a
aprendizagem das competências necessárias para a
resolução de problemas matemáticos pelos alunos. O
Mais Matemática também inclui atividades curriculares
e o software MathBuilder com 48 aulas, baseadas em
competências de resolução de problemas matemáticos,
definidas pelas orientações curriculares nacionais. Por
meio de atividades, os alunos ajudam dois personagens, o
Max e a Mia, a resolverem problemas dentro de temas da
vida real, e eles experienciam de forma colaborativa que
na Matemática existem mais do que fatos.

Motive seus alunos com a Matemática, tirando a
aprendizagem dos livros didáticos e colocando-a em
suas mãos. Consolide o entendimento dos alunos sobre
como os problemas matemáticos são construídos e
resolvidos, criando uma estrutura de trabalho que ajuda
a empenharem-se em práticas matemáticas, tornando-as
tangíveis e compreensíveis. As aulas são acompanhadas
de ideias incorporadas para uma diferenciação,
garantindo que todas as necessidades dos alunos são
cumpridas, ao mesmo tempo em que permitem que os
professores ensinem os principais conteúdos e ofereçam
oportunidades para uma aprendizagem mais avançada.

Objetivos de
Aprendizagem

•F
 ortalecer o enten
dimento sobre as
competências de
resolução de proble
mas
matemáticos, inclui
ndo a lógica dos
problemas, racioc
ínio, perseverança
,
precisão, modelag
em e representaç
ão
• Reforçar a comp
etência de aprendiz
agem
matemática com ati
vidades práticas po
r
meio das áreas de
habilidades matem
áticas,
como, operações
de base 10, pensam
ento
algébrico, medição
, dados, geometria
e
percepção espacia
l
• Melhorar a resolu
ção de problemas
eo
pensamento matem
ático por meio do tra
balho
colaborativo, assim
como o individual

Matemática – LEGO® Education Mais Matemática

Torne a matemática abstrata,
tangível e viva

Uma solução de ensino prática para Matemática

Mais Matemática – uma ferramenta
atraente para lousas interativas.

O que está incluído na Solução Curricular?
Conjunto Principal

O software para lousa interativa MathBuilder permite que
educadores deem vida a lições de matemática para toda
a classe.

Use os blocos LEGO® para construir modelos simples para
se trabalhar com as competências de resolução de problemas.
Os alunos se sentirão encorajados e motivados a pensar,
escrever e falar livremente sobre matemática.
DISPON

ÍVEL AP

Conteúdo
curricular

Software
de ensino

Ferramentas
de avaliação

Correlacionado com
as orientações
curriculares nacionais
para a Matemática, a
solução apoia os
educadores na
criação de aulas
envolventes, focadas
na resolução de
problemas
matemáticos.*

MathBuilder, um
software interativo
para a aprendizagem.*

Guia do professor
com ferramentas de
avaliação integradas
incorporadas. A
solução inclui
orientações para o
professor, planos de
aulas, folhas de
trabalho para os
alunos e ideias para
a diferenciação de
atividades.*

eLearning
Cinco vídeos
eLearning para uma
utilização mais fácil
em sala de aula.*

Suporte
Técnico
Suporte online e por
telefone o tempo
todo, para ajudar os
professores com
quaisquer questões.

ENAS EM

INGLÊS

Comunidade
Acesso à
comunidade de
professores LEGO
Education para
ideias adicionais,
dicas e novas
conexões.

Uma ferramenta digital de construção dentro do software
encoraja os alunos a compartilharem as suas soluções
para a resolução de problemas, além de promover as
habilidades de comunicação e colaboração.

afiadoras para
“As aulas eram envolventes e des
ite que cada
perm
e
ia
renc
dife
,
todos. Para mim
a natural. O
form
aluno atinja o sucesso de uma
para todos,
ho
gan
rme
eno
um
é
software visual
onível
disp
ja
este
pois permite que o conteúdo
os
alun
os
a
oraj
enc
e
aula
de
para toda a sala
em
ilhar
part
com
a mostrarem seu trabalho e
suas ideias.”

Erin Hardy, Professora da 2ª série da Escola
de Ensino Fundamental Richland County, EUA

*Disponível para download gratuito em LEGOeducation.com/downloads
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A solução Mais Matemática apoia os educadores na
criação de aulas envolventes, focadas na resolução de
problemas matemáticos. Um Guia do Professor e as
intuitivas fichas do aluno para 48 aulas são fornecidas
junto com uma grade de aprendizagem, alinhando

atividades às orientações curriculares nacionais mais
importantes, ferramentas de avaliação integradas,
inspiração para a diferenciação dos conhecimentos,
ideias de extensão e vídeos de formação para professores.

A solução inclui

Mais Matemática – Solução Curricular
45210

2

6+ yrs

Este conjunto, combinado com o pacote de atividades curriculares 1-2
e o software MathBuilder, possibilita que os alunos de 1º e 2º anos
desenvolvam e pratiquem as competências de resolução de
problemas matemáticos.

• Conjunto Principal Mais Matemática 1-2

1

Possibilita a construção de
incríveis histórias
Construindo Histórias é uma ferramenta para o trabalho com a linguagem
e a construção de histórias envolvente para salas de aula do Ensino
Fundamental I, que desperta a imaginação dos alunos. Ela os ajuda
a estruturar suas histórias, desenvolver capacidades colaborativas e
escrever e apresentar com segurança.

Leitura

Lingua

gem o

ral

Escrit

a

Construindo Histórias
CORRELACIONADO COM AS ORIENTAÇÕES
CURRICULARES NACIONAIS

Linguagem – LEGO® Education Construindo Histórias

LEGO® Education
Construindo Histórias

Correlacionado com as orientações
curriculares nacionais

• Pacote Curricular Mais Matemática 1-2
• Software MathBuilder

Cada conjunto contém peças LEGO® suficientes para dois alunos.
Correlacionado com as orientações curriculares nacionais, o pacote
de atividades curriculares do Mais da Matemática fornece material
para aulas totalmente orientadas, incluindo fichas do aluno, planos
de aula, uma ferramenta de avaliação e ideias para diferenciação. O
software MathBuilder permite que os alunos demonstrem e expliquem
seus pensamentos, construindo suas soluções em lousas interativas.
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A solução de aprendizagem Construindo Histórias
desperta a imaginação dos alunos ao recontarem ou
criarem histórias. A seleção muito bem pensada de
blocos LEGO® no Conjunto Principal Construindo Histórias
ajuda os alunos a desenvolverem e estruturarem histórias
detalhadas. Descubra como utilizar o Construindo Histórias
em sala de aula, usando uma seleção de 24 atividades
práticas no Pacote Curricular Construindo Histórias, que

foca nas habilidades de escrita, leitura, comunicação e
colaboração. Uma vez que o professor esteja familiarizado
com o Construindo Histórias, ele pode ser usado para
qualquer tipo de atividade em sala de aula, variando entre
construções curtas de 5 a 10 minutos e projetos individuais
ou trabalhos em grupo em uma variedade de gêneros
textuais. A solução de aprendizagem Construindo Histórias
pode facilmente ser integrada em suas aulas diárias.

Desenvolvida para todos os tipos de alunos
Sabemos que cada criança é um indivíduo, mas certas
características podem ser observadas em quase todas
as salas de aula. Identificamos oito perfis de alunos para
enfatizar alguns dos desafios que os mesmos enfrentam.
Eles servem para ilustrar como cada tipo de aluno pode se
beneficiar de uma ferramenta tanto teórica quanto prática

como o Construindo Histórias, tenham eles que trabalhar
com capacidades de colaboração ou simplesmente
encontrar um caminho para sua criatividade e desbloquear
seu potencial.

Ajude um

escritor relutante

a expressar-se
instantaneamen
te

Ajude uma

perfeccionissutaa

Uma solução para o ensino da língua, motivadora

a libertar
imaginação

O que está incluído na Solução Curricular?

Linguagem – LEGO® Education Construindo Histórias

Uma ferramenta de construção de histórias
envolvente, construída a partir das
orientações curriculares nacionais.

Ed expressivo

Inez imaginativa

Conjunto Principal
Ao usar a seleção muito bem pensada de blocos
LEGO no Conjunto Principal StoryStarter, os alunos
são encorajados a desenvolver suas habilidades literárias,
tais como a escrita, leitura e apresentação, de uma
maneira divertida e empenhada.
DISPON

ÍVEL AP

Conteúdo
curricular

Software de
ensino

Ferramentas
de avaliação

As atividades em
sala de aula, que são
correlacionadas com
as orientações
curriculares nacionais,
inspiram e apoiam
os educadores na
criação de aulas
envolventes.*

O software de
fácil utilização
StoryVisualizer
para uma série de
dispositivos, incluindo
PC, Mac e tablets,
permite aos usuários
selecionar ou criar
diferentes modelos
de escrita. Ele ajuda
os alunos a
apresentarem,
compartilharem e
documentarem suas
histórias.*

Matrizes de
avaliação para
avaliar o progresso
do aluno.*

Suporte
Técnico

eLearning
Oito vídeos
eLearning e cinco
tutoriais de software
estão disponíveis
para ajudar o
professor a se tornar
um usuário seguro
do Construindo
Histórias.*
CONSULT
AR DISPO

NIBILID

ADE NA

LÍNGUA

Suporte online e por
telefone o tempo
todo, para ajudar o
professor com
quaisquer questões.

ENAS EM

INGLÊS

Comunidade
Acesso à
comunidade de
professores LEGO®
Education para
ideias adicionais,
dicas e novas
conexões.

LOCAL

O que posso adicionar?

Não acredite apenas na nossa palavra...
s alunos graças
“Primeiramente, entusiasmou meu
levou a um
ois,
dep
aos blocos e figuras LEGO,
conquistas.
de
e
o
enh
emp
do
ento
grande aum
e felizes
os
mad
sias
Os alunos ficam muito entu
Histórias.
indo
stru
Con
os
junt
con
os
o
quando eu peg
s,
mai
rtem
dive
se
É o momento em que eles
benefícios
tos
mui
dos
Um
do.
can
brin
e
aprendendo
s na sala de aula é
de se ter o Construindo História
ca, o raciocínio
lógi
a
r
olve
env
des
a
a
que ele ajud
a construção.
para
s
tiva
e a encontrar soluções cria

Andrea Fonseca León, Escola Metodista, Costa Rica

Conjuntos de expansão
Pacotes curriculares adicionais com os temas Contos de Fadas, Estação Espacial e Sociedade estão disponíveis para expandir e
aprofundar a experiência de ensino e de aprendizagem.
*Disponível para download gratuito em LEGOeducation.com/downloads
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Pesquise tópicos específicos e explore
diferentes estilos literários

A solução de aprendizagem Construindo Histórias
disponibiliza aos professores uma coleção completa de
produtos designados para facilitar seus projetos práticos de
linguagem em sala de aula.

Combinando escrita e imagens, o software StoryVisualizer
ajuda os alunos a spresentarem, documentarem e
compartilharem suas histórias. Um programa de eLearning
disponivel em Inglês, também está incluído, e fornece aulas
por vídeos e tutoriais do software para ajudar os professores
a se tornarem usuários mais confiantes do Conjunto
Principal Construindo Histórias.

Construindo Histórias – Solução Curricular

A solução inclui

45100

1-5

1147

Este conjunto contém elementos suficientes para construir uma
história com cinco cenas. O pacote de atividades curriculares
oferece tarefas de introdução e atividades práticas de sala de
aula relacionadas a uma variedade de tópicos.

6+ yrs

•	Conjunto Principal Construindo Histórias

Os Conjuntos de Expansão Construindo Histórias são
adicionais ao Conjunto Principal Construindo Histórias
desenvolvidos para desafiar ainda mais os alunos. Para
além de uma seleção adicional de blocos ideal para se
criar histórias baseadas em diferentes gêneros, os
Conjuntos de Expansão Construindo Histórias contêm um

1

•	Software StoryVisualizer

Construindo Histórias – Conjunto
de Expansão Conto de Fadas

•	eLearning: Guia de Introdução ao Construindo Histórias

45101

•	Pacote Curricular do Construindo Histórias

CONSULT
AR DISPO

NIBILID

ADE NA

LÍNGUA

pacote curricular com seis atividades e até nove ideias de
aulas adicionais. Essas atividades e ideias de aulas ajudam
os alunos a explorar, pesquisar assuntos específicos e
diferentes estilos literários, como por exemplo entrevistas,
cartas, instruções e publicidade.

1-5

186

6+ yrs

1-5

186

6+ yrs

1-5

201

6+ yrs

Linguagem – LEGO® Education Construindo Histórias

Uma ferramenta de linguagem
abrangente e inspiradora

LOCAL

Construindo Histórias – Conjunto
de Expansão Estação Espacial
45102

Construindo Histórias – Conjunto
de Expansão Sociedade
45103

62

Descubra como envolver todos os alunos em LEGOeducation.com

LEGOeducation.com

63

o
onstruçã
escrita, c
e
d
s
e
d
a
ilid
er as hab
ra
• Fortalec
,
e de leitu
m
e
g
a
u
unicação
de ling
s de com
e
vir
d
u
a
o
id
e
c
d
a
r as cap
acidade
• Melhora
de, a cap
a
lid
ra
o
a
incluindo
de
resentar.
oração e
e a de ap
de colab
s
e
d
a
id
c
r as capa
• Melhora
e
ensão
em equip
o
lh
e compre
traba
idades d
c
a
p
s
a
a
c
v
s
o
olver a
porem n
• Desenv
nos com
ntes.
te
ir aos alu
is
it
x
e
rm
e
já
p
e
ar as
ou analis
histórias

Desperta a reflexão e
a auto-expressão

•E
 ncorajar a re
flexão e possib
ilitar aos
alunos a oportu
nidade de se
expressarem no
mundo à sua vo
lta
• Desenvolver
e fortalecer as
competências
do século XXI,
permitindo qu
e os alunos
se comunique
m de forma m
ais eficiente,
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e sua
habilidade de
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• Promover um
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ssibilitar as mes
mas
oportunidades
a todos os alu
nos

As crianças possuem todos os tipos de teorias sobre como o mundo
funciona. O que elas nem sempre têm são as habilidades e as
ferramentas para lhes ajudar a expressar esses pensamentos, ou a
oportunidade de serem capazes de refletir sobre o mundo à volta
delas, sobre seus pensamentos ou sobre seus sentimentos. Em um
ambiente sem preconceitos e altamente motivador, Construção Criativa
possibilita que todos os alunos se comuniquem como iguais. É
genuinamente uma ajuda didática criativa, que permite que todos
sejam envolvidos e desempenhem um papel ativo no processo de
aprendizagem, transformando o professor em um verdadeiro facilitador
prático. Construção Criativa pode ser usado tanto no Ensino
Fundamental I como no Ensino Fundamental II.

Isso é o que “respeito” significa
para mim: Oliver, 9 anos

Comunicação – LEGO® Education Construção Criativa

Objetivozsadgeem
Aprendi

Construção Criativa
da LEGO® Education

Objetivos de
Aprendizagem

fazer o que é solicitado

ouvir
não praticar bulling
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LEGO® Education para
Educação Infantil

Desenvolvido para expressar
sentimentos e pensamentos
Construção Criativa – Solução Curricular
45110

1-6

A solução inclui
200

6+ yrs

Este conjunto contém 200 peças LEGO®, que foram cuidadosamente
selecionadas para fornecer uma ampla gama de "metáforas prontas".
Um Pacote de Atividades contendo orientações práticas sobre como
trabalhar com o conceito do Construção Criativa complementa este
conjunto.

• Conjunto Principal Construção Criativa

1

• Guia e Pacote de Atividades Construção Criativa
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Apoia os professores a estimularem a
curiosidade das crianças para explorar
o mundo à sua volta
A LEGO® Education permite que todas as crianças
obtenham sucesso na Educação Infantil, por meio de
de soluções seguras e duráveis, desenvolvendo os
alunos a partir do conhecimento que já possuem e
promovendo o uso de competências sociais para
ajudar as crianças a colaborarem e se comunicarem
com o mundo à sua volta.

Nossas soluções lúdicas de aprendizagem encorajam
as crianças a descobrirem suas próprias capacidades
e apoiam o desenvolvimento de competências
fundamentais para que estejam prontas para a
escola e para a vida. LEGO Education para Educação
Infantil, muitas maneiras de aprender, juntos.

Desenvolvimento social e emocional
Os professores de Educação Infantill têm a desafiadora
tarefa de preparar as crianças para a vida. Construir
competências sociais é um dos fatores mais críticos no
desenvolvimento infantil, e terá influência pelo resto de
suas vidas.

Desenvolvimento social e emocional – Educação Infantil

LEGO® Education para Educação Infantil

As crianças colaboram com muitas experiências de
construção, ao mesmo tempo em que reconhecem
sentimentos e identificam semelhanças e diferenças.
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Exploração
Criativa

Constrói a
autoconfiança e
dá vida às ideias

45021
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a

Oferecemos oportunidades para uma
exploração criativa, de modo a construir
a autoconfiança enquanto as crianças
dão vida à suas ideias, juntamente
com o desenvolvimento social e
emocional, o desenvolvimento da
Matemática, das Ciências e da
Linguagem durante a infância. As
crianças exploram as relações sociais
e emocionais, as competências de
resolução de problemas e o
desenvolvimento da linguagem por
meio de um ciclo divertido de
construção, investigação, utilização e
reutilização de suas criações.
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Os Cartões de Construção
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LEGOeducation.com/downloads
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Muitas coisas acontecem em nossa cidade.
É uma comunidade movimentada, cheia de
construções, heróis do cotidiano e
atividades. Enquanto as crianças se
divertem colaborando e construindo
diferentes ambientes urbanos,
intuitivamente descobrem o significado
de fazer parte de uma comunidade.

Ciên Introdução à ica
cias e Matemát

68
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Compartilhe seus
sentimentos de uma maneira
o
d o d e s i p ró p ri
ti
n
e
S
envolvente e prática!

Bingo dos Animais
45009

49

1-6

2-5yrs

Todos são vencedores neste Bingo dos
Animais! As crianças explorarão uma
brincadeira colaborativa, seguirão regras de
jogo e se revezarão enquanto constroem os
modelos de animais coloridos representados
nos jogos de cartas. Elas se engajarão no
reconhecimento de cor e forma, na
combinação e contagem de animais e
aprenderão a seguir instruções de maneira
divertida e envolvente.

Construindo Emoções
45018

1-8

188

3-5yrs

Construindo Emoções convida as crianças
a explorar emoções e características físicas
de uma maneira divertida e envolvente.
Enquanto as crianças colaboram entre si em
uma série de experiências de construção do
personagem, elas reconhecem sentimentos
e identificam semelhanças e diferenças.
Cartões de construção fornecem suporte
e inspiração para que as crianças possam
continuar a construir e reconstruir
personagens!

Oito Cartas de Bingo
divertidas!

A s s oc ia n d o
e c on ta n d o

Desenvolvimento social e emocional – Educação Infantil
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Parquinho
45001

1-6

104

Build Me “Emotions”
Teachers Guide

2-5yrs

Aprofunde a compreensão das crianças
sobre as relações enquanto elas constroem
um lugar familiar em que podem explorar
conceitos como amizade, sentimentos e
comunidade. O conjunto incentiva a
brincadeira criativa e a narração de
histórias, pois inspira as crianças a
representar em torno de ideias importantes
e práticas, como o compartilhamento, a
resolução de conflitos e a segurança no
parquinho.

e
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45018

LEGOeducation.com

Compreendendo
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Ao utilizar esta solução de produtos de Educação Infantil da LEGO® Education,
os professores podem desenvolver habilidades sociais nas crianças, de uma
maneira prática e divertida. Enquanto estão empenhadas nos conjuntos,
as crianças praticarão o reconhecimento e o entendimento de emoções,
construirão a auto-confiança, se revezarão, colaborarão e desenvolverão
o respeito pelas semelhanças e diferenças das pessoas.

Pacote Nossa Comunidade

Conteúdo do pacote
5005054

1-24

418

3-5yrs

• Bingo de Animais (45009)

1

•C
 onjunto de Pessoas da
Comunidade (45010)

1

• Construindo Emoções (45018)

1

•C
 onjunto Criativo de Blocos
LEGO® DUPLO® (45019)

1

Esta solução única convida as crianças a explorarem o mundo por meio
de temas da comunidade, conforme elas constroem ambientes urbanos e
tomam papéis ativos em cenários da vida real. As crianças desenvolverão
suas competências colaborativas e criativas e discutirão tópicos relevantes,
tais como a vida na comunidade, edifícios, transportes e relacionamentos,
conforme constroem suas cidades da maneira que imaginam.

Conteúdo do pacote
• Nossa cidade (45021)

1

•C
 onjunto de Pessoas da Comunidade
(45010)

1

• Multi Veículos (45006)

1

•G
 uia do Professor para Nossa
Comunidade

1

CONSULT
AR DISPO

NIBILID

ADE NA

LÍNGUA

1-20

LOCAL

•M
 anual de atividades de
habilidades sociais

12 atividades no manual de
sociais.
atividades de habilidades
gratuito
Disponível para download
wnloads
/do
.com
tion
uca
em LEGOed

Nossa cidade

Bingo de Animais

Conjunto Pessoas da Comunidade

Construindo Emoções
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Desenvolvimento social e emocional – Educação Infantil

Pacote “Vamos construir
habilidades sociais"
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Our Community
Teachers Guide

45021, 45010, 45006

Conjunto Criativo de
Blocos LEGO® DUPLO®
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45010

1-6

21

2-5yrs

Use o Conjunto Pessoas da Comunidade
para apresentar às crianças, pessoas e
profissões diferentes. Com 20 personagens
exclusivos LEGO® DUPLO®, as crianças vão
explorar temas importantes, como idade,
gênero, relações pessoais e os papéis e
responsabilidades únicos das pessoas da
comunidade. O conjunto convida as crianças
a representar, dando a cada personagem
uma voz diferente. Além disso, tem uma
cadeira de rodas, que irá ajudá-las
a explorar as necessidades
especiais das pessoas.

Conjunto Minifiguras da Sociedade
45022

1-6

256

4+ yrs

Deixe as crianças explorarem o seu mundo por meio das pessoas
que fazem a comunidade funcionar. Elas vão criar personagens
representando diferentes papéis, profissões e culturas, enquanto
encenam e brincam com os divertidos jogos utilizando as cartas
de jogo incluídas.
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Desenvolvimento social e emocional – Educação Infantil

Conjunto Pessoas da Comunidade

da Comunidade e o
Use o Conjunto Pessoas
do para melhorar
Mun
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s
soa
Conjunto Pes
s.
nça
a representação das cria

Conjunto Pessoas do Mundo
45011

1-6

16

2-5yrs

O Conjunto Pessoas do Mundo é uma
ferramenta poderosa que incentiva
discussões sobre respeitar as semelhanças
e diferenças entre as pessoas. O conjunto
convida as crianças a representar com
quatro famílias diferentes e possibilita a
exploração de culturas, gênero, idade e
das relações familiares.

Res peit and o as sem elha nça s
e as dife renç as
74
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Conjunto Sociedade
9389

10+

1907

4+ yrs

Tantas peças, tantas possibilidades! O
conjunto incentiva crianças a se
comunicarem e colaborarem enquanto
constroem comunidades que existem em
sua imaginação. Além de brincar,
desenvolvem coordenação motora fina,
aprendem como se expressar e exploram o
mundo em que vivem.

C ol a b or a ç ã o
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Introdução à linguagem

45023
As crianças aprendem sobre comunicação conforme
começam a expressar seus pensamentos e ideias.
LEGO® Education Educação Infantil encoraja este
desenvolvimento e introduz a narrativa básica ao pedir
para as crianças construírem contos de fadas e pequenas

histórias sensacionais com os blocos LEGO® DUPLO®, com
personagens e cartas de cenários inspiradoras. Permite
às crianças criarem histórias colaborativas e desenvolver
habilidades relacionadas à construção da linguagem.

Objetivos de
Aprendizagem
• Aprimorar a oralida
de

1-6

213

Introdução
Desenvolvimento
à Linguagem
social– eEducação
emocional
Infantil
– Educação Infantil

Conjunto Minifiguras da Fantasia
4+ yrs

Liberte a imaginação das crianças com os 21 personagens LEGO®
exclusivos, baseados na vida real, nos personagens de faz de
conta e na história do mundo. Observe-as conforme mergulham
no mundo emocionante e inspirador da encenação de papéis,
colaborando com as outras crianças enquanto jogam e trazem
suas histórias para a vida real.

NOVIDADE

• Ser criativo
• Construir narrativas

• Colaborar entre si
• Representar

L in g u a g e m or a l

Contando Histórias
45005

C ol a b or a ç ã o
1-6

109

3-6yrs

N ar ra çã o de hi st ór ia s

Conjunto Cenários

Este conjunto de contação de histórias
único e envolvente promove a criatividade,
a narração de histórias e o desenvolvimento
da linguagem. As crianças vão naturalmente
colaborar entre si e desenvolver habilidades
de fala e compreensão auditiva enquanto
constroem suas histórias. Qualquer um
pode contar uma história com Contando
Histórias!

9385

8+

1207

4+ yrs

Desperta a criatividade das crianças
enquanto incentiva a narração de histórias
e a construção colaborativa. O conjunto
contém muitas peças e permite que as
crianças construam cenários, modelos e
personagens tão grandes quanto a sua
imaginação! Após construírem juntas, as
crianças contarão e escutarão histórias,
aprimorando a linguagem oral.

1207 blocos!
Cr ia tiv id ad e
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e reconstruções de suas diferentes criações. Conforme
constroem juntas, os blocos coloridos e figuras fornecem
uma maneira envolvente e prática de entender conceitos
tais como a adição e subtração simples.

Objetivos de
Aprendizagem
• Resolver problemas
r
• Observar e descreve
e
• Realizar adição
subtração simples
ar
• Organizar e categoriz

Ha bi lid ad es
ma te má tic as

Trem da Matemática
45008

• Ser criativo

1-6

167

2-5yrs

Descubra sobre contagem, adição simples e subtração com um
divertido e criativo conjunto que também possibilita o trabalho sobre
trens e estações. As crianças vão criar cenários de transporte
emocionantes enquanto usam a grua para carregar e descarregar
cargas coloridas do trem e construir estações ao longo de uma rota
de entrega!

R e s ol u ç ã o d e
p ro b le m a s

Como funciona
Ensina matemática bá
sica conforme
explora o transporte.

Desenvolvimento
Introdução
à Ciências
sociale Matemática
e emocional –– Educação
Educação Infantil
Infantil

Introdução à Ciências e Matemática
As soluções LEGO® Education Educação Infantil inspiram
naturalmente as jovens mentes a explorarem os números,
formas e cores e a resolução de problemas por meio
de brincadeiras em conjunto. As crianças aprendem a
realizar experimentos por meio de infinitas construções

R e s ol u ç ã o d e
p ro b le m a s

A d iç ã o e
le s
s u b tr a ç ã o s im p

Lanchonete da Matemática
Conjunto Experimentos com Tubos
9076

1-6

147

1½+yrs

Crianças adoram descobrir como as coisas
funcionam! Com o Conjunto Experimentos
com Tubos, elas desenvolvem a coordenação
motora fina e habilidades de resolução de
problemas enquanto descobrem novas
maneiras criativas de construir os tubos.
O conjunto também estimula o cientista
que há dentro de cada criança, pois elas
investigam, constroem e testam conceitos
importantes, como causa e efeito.

45004

1-6

131

L in g u a g e m
M a te m á ti c a

3-6yrs

Estimula as crianças a brincar e colaborar
entre si, enquanto constroem diferentes
tipos de comida e aprendem a classificar,
contar, associar e copiar. Os blocos
originais e coloridos, bem como os cartões
de receita e menu, inspiram a linguagem e
representação em torno das necessidades
das pessoas, de restaurantes e lojas. As
crianças estarão, naturalmente, praticando
Matemática básica enquanto brincam com
este conjunto envolvente.

Como funciona
Ideal para explorar os
conceitos de
causa e efeito, posição
e peso.

Fazer perguntas
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c om d in h e ir o
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or a fi n a
C oo rd e n a ç ã o m ot

45002

1-6

95

3-6yrs

Transforme suas crianças em construtores
experientes! Com o Conjunto Construção
Civil em sua sala de aula, você ajudará as
crianças a desenvolver a coordenação
motora fina e habilidades de resolução
de problemas ao mesmo tempo em que
desenvolvem a criatividade enquanto
constroem diferentes máquinas.

Guia do Professor!

Os Cartões de Construç
ão e de Atividades
estão disponíveis para
download gratuito
em LEGOeducation.c
om/downloads

R e s ol u ç ã o d e
p ro b le m a s

As crianças se expressam criativa e artisticamente
enquanto constroem as maravilhosas ideias de suas
imaginações. Os blocos LEGO® envolvem as crianças,
convidando-as para construírem juntas, discutirem ideias

e negociar papéis. Elas usam os blocos como ferramentas
para pensar, comunicar e desenvolver um entendimento e
uma apreciação das contribuições e ideias de cada um.

Objetivos dgeem
Aprendiza
idade
er a criativ
• Desenvolv
pressar
• Se autoex
o mundo
• Explorar
ar
e categoriz
• Organizar
der e
• Compreen
ilidades
Responsab

Desenvolvimento
Exploração
Criativasocial
– Educação
e emocional
Infantil– Educação Infantil

Exploração Criativa

Conjunto Construção Civil

E ng en ha ri a

Conjunto Blocos Macios LEGO®

C ri a ti v id a d e

45003

1-6

84

2-5yrs

Este premiado conjunto possui blocos
LEGO macios e com curvas que
possibilitam às crianças desenvolver
habilidades físicas e noção espacial
enquanto constroem personagens,
paredes, torres e obstáculos em tamanho
real. Incentiva a exploração de espaço,
forma e cor, ao mesmo tempo em que
desenvolve a coordenação motora.
Observe como as crianças, de forma
criativa, definem o ambiente e recontam
histórias usando esses blocos únicos.

C oo rd e n a ç ã o
m ot or a
Use o conjunto Lanchonete da
Matemática da página 79 para
construir sua própria lanchonete,
restaurante ou cozinha.

C ol a b or a ç ã o
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Conjunto Grande de Blocos LEGO® DUPLO®
10+

562

1½+yrs

Com 562 peças, este conjunto é um sonho que se torna realidade
para as crianças explorarem seu potencial criativo por meio da
construção de todos os tipos de ambientes e modelos. Tem
ilustrações de modelos sugeridos e um mundo de personagens
e elementos especiais.

562 peças!

C ol ab or aç ão

O rg an iz aç ão e
ca te go riz aç ão

Fo rm as e
c or es

Co mp re en sã o
de re la çõ es

Conjunto Animais Selvagens
45012

C ri at iv id ad e

Desenvolvimento
Exploração
Criativasocial
– Educação
e emocional
Infantil– Educação Infantil

9090

E xp lo ra nd o
o m un do

1-6

104

2-5yrs

Convide as crianças a explorar o mundo por meio de animais,
famílias de animais e hábitats. Enquanto as crianças constroem
uma casa e um ambiente para cada animal, elas vão aprender
sobre o que os animais necessitam para sobreviver e como são
diferentes uns dos outros. Você pode até mesmo iniciar um
trabalho com Matemática básica por meio da classificação e
categorização de atividades. As possibilidades são infinitas!

C oo rd en aç ão
m ot or a fi na

Li ng ua ge m or al

Conjunto Criativo de Blocos
LEGO DUPLO
45019

1-6

Grande Fazenda
160

3-5yrs

45007

Liberte a criatividade das crianças com
este Conjunto Criativo de Blocos LEGO®
DUPLO®. Além de inspirar grandes ideias
em mentes jovens, o conjunto também
incentiva a autoexpressão e desenvolve
a coordenação motora fina enquanto as
crianças fazem o processo de construir,
desconstruir e construir novamente.
Cartões de construção dão suporte e
inspiração para que as crianças possam
desfrutar a diversão da construção
interminável!

1-6

154

2-5yrs

Como é a vida em uma fazenda? Com o
Conjunto Grande Fazenda, você pode explorar
junto com seus colegas! O conjunto convida
as crianças a construir e representar neste
mundo emocionante enquanto constroem
suas habilidades de colaboração e de
linguagem. Elas podem até mesmo trabalhar
habilidades matemáticas iniciais como
classificação e categorização dos animais.

ade!
Sete Cartas denlAoatidvgridatuito
ra dow
Disponível pa
nloads
ation.com/dow
uc
ed
O
G
em LE

Rep res ent açã o
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Aut oex pre ssã o

45006

Conjunto Criativo de Blocos LEGO®
32

1-6

2-5yrs

Explore o mundo por meio do poder da
brincadeira criativa! Representando
emocionantes cenários de viagens
familiares, além de outros, as crianças
aprenderão sobre transportes, descobrirão
a importância das relações interpessoais
e explorarão "nosso" lugar no mundo.
Também é uma ótima maneira de
acrescentar peças aos demais conjuntos
LEGO® DUPLO® existentes na escola.

45020

1-8

1000

Desenvolvimento
Exploração
Criativasocial
– Educação
e emocional
Infantil– Educação Infantil

Conjunto Multiveículos

Cri ati vid ade

4+ yrs

Estimule a curiosidade natural das crianças
para explorar e aprender com este conjunto
de blocos versáteis. Com 1.000 blocos, o
conjunto permite que as crianças criem
todos os tipos de figuras imaginárias ou
realistas. As crianças desenvolvem
coordenação motora fina enquanto
constroem. Os cartões de construção darão
apoio e inspiração à criatividade. Aonde a
imaginação irá levá-los? Um punhado de
blocos LEGO® pode se tornar qualquer coisa!

Como funciona
 esenvolve um foco nos serviços
D
comunitários e em como cada
pessoa contribui para a vida em
comunidade.

Ex pl or an do
o mu nd o

Ex pl or an do
o mu nd o

P ap éi s e
re sp on sa bi lid ad es

Conjunto Aeroporto e Centro Espacial
Conjunto de Veículos
9333

1-6

9335
934

Permite que as criança
s
representem e criem
histórias
sobre transportes e via
gens
espaciais.

gratuito
Disponível para download
wnloads
em LEGOeducation.com/do
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4+ yrs

Como funciona

Cinco Cartões de Atividade!

84

1176

Decole para um novo mundo de brincadeiras
emocionantes! As crianças trabalham juntas
para construir e criar histórias sobre transporte
e viagem espacial enquanto desenvolvem
linguagem oral e coordenação motora fina.
Os blocos e elementos especiais tornam
mais fácil construir veículos e edifícios
originais e divertidos.

4+ yrs

Explore o emocionante mundo das rodas!
O conjunto permite que as crianças criem
e construam a partir de uma variedade de
veículos que representam todos os tipos de
transporte. Elas aprenderão sobre as funções
e responsabilidades de veículos em suas
comunidades enquanto desenvolvem ainda
mais sua coordenação motora fina.

Co or de na çã o
mo to ra fin a

1-6

Co or de na çã o
mo to ra fin a
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Junto com nossos distribuidores,
apoiamos professores em todo o mundo.

Base de Construção Grande
9286

Base de Construção Pequena
4

4+ yrs

22

4+ yrs

Este conjunto inclui uma placa de
construção cinza de 38 x 38 cm, duas
placas de construção verdes de 25 x 25 cm
e uma placa de construção azul de 25 x 25
cm. O azul pode representar o mar, o verde
a grama, etc.

Apresenta 22 placas de construção em três
tamanhos diferentes e uma variedade de
cores. Use como base para a sua criação
LEGO®, para montar paisagens ou para
construir edifícios altos. Utilize o azul para
representar o mar, verde para a grama,
bege para a areia, cinza para concreto,
marrom para solo, etc.

Portas, Janelas e Telhas

Conjunto de Rodas

9386

278

4+ yrs

Este conjunto possui uma enorme
variedade de janelas com persianas,
portas e telhas. Tudo o que é necessário
para dar um toque final às construções.

Caixas de armazenamento pequenas
45497

9387

286

5+ yrs

9071

2

1½+yrs

Duas grandes placas de construção
fornecem a base perfeita para aprender
por meio da brincadeira. Podem ser usadas
com todos os produtos baseados no
LEGO® DUPLO®. Tamanho: 38 x 38 cm.

4+ yrs

Combine este conjunto com os blocos LEGO
do mesmo padrão e deixe as crianças
construírem todos os tipos de veículos para
as suas construções. O conjunto inclui pneus
em tamanhos diferentes, placas, eixos e cubo
de rodas para fazer conjuntos de rodas e
chassis de veículos.

45498

Base Grande de Construção
LEGO® DUPLO®

Caixas de Armazenamento
(Pacote com 6)

Caixas de armazenagem médias

Estas caixas de armazenagem vêm em
embalagens com 7 e estão disponíveis em
azul. As caixas têm tampas transparentes e
são ideais para o empilhamento. A caixa
tem tamanho similar à caixa de
armazenamento do WeDo 2.0.
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9388

LEGO® Education

Acessórios

9840

1½+yrs

As caixas de armazenamento vêm em
pacotes com seis unidades. Têm tampas
transparentes e são ideais para empilhar.
Cada caixa tem furos de drenagem, assim
as peças podem ser lavadas dentro dela.

Escritório de
vendas
Boston, EUA

Bandejas de classificação (superior)
5+ yrs

Estas caixas de armazenagem vêm em
embalagens com 8 e estão disponíveis em
preto. As caixas possuem tampas e são
ideais para o empilhamento. O tamanho
desta caixa é similar ao da caixa de do
LEGO Education MINDSTORMS® EV3 e de
Máquinas Simples e Motorizadas.

Sede
Dinamarca

45499

5+ yrs

Estas bandejas de classificação vêm em
embalagens com 12. São similares às
usadas no WeDo 2.0, no LEGO Education
MINDSTORMS EV3 e no Máquinas Simples e
Motorizadas. São projetadas para acomodar
caixas pequenas (45497), médias (45498),
e grandes (9840) da LEGO Education.
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Distribuidores
Alemanha
Arábia Saudita
África do Sul
Argentina
Armênia
Austrália
Áustria
Azerbaijão
Bahrein
Benim
Bélgica
Bielorrússia
Bolívia

Bósnia e
Herzegóvina
Brasil
Camarões
Canadá
Cazaquistão
Chile
China
Cingapura
Colômbia
Coreia
Costa do Marfim
Costa Rica
Croácia
Dinamarca
Emirados
Arabes
El Salvador
Equador

Eslováquia
Eslovênia
Espanha
Estados Unidos
Estônia
Filipinas
Finlândia
França
Gana
Gâmbia
Geórgia
Grécia
Guatemala
Guiné
Guiné Equatorial
Holanda
Hong Kong
Hungria
Indonésia

Irã
Irlanda
Islândia
Israel
Itália
Índia
Japão
Jordânia
Kuwait
Letônia
Líbano
Libéria
Lituânia
Luxemburgo
Malásia
Maldivas
Malta
Marrocos
México

Moldávia
Nova Zelândia
Nigéria
Noruega
Omã
Paquistão
Peru
Polônia
Portugal
Príncipe
Quênia
Quirguistão
Qatar
Reino Unido
República
Tcheca
Romênia
Rússia
São Tomé e

Senegal
Serra Leoa
Sérvia
Síria
Suécia
Suíça
Tajiquistão
Taipé Chinesa
Tailândia
Togo
Trinidad e
Tobago
Turquia
Turquemenistão
Ucrânia
Uzbequistão
Vietnã
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Para um fácil acesso
ao pacote completo de
recursos LEGO®
Education, visite
legoeducation.com/
downloads now

Faça o download agora
para inspirar os seus
alunos a serem aprendiz
es ativos, motivados e
colaborativos.

Para saber mais sobre a LEGO® Education
na sua região, entre em contato:

LEGOeducation.com

LEGO, o logotipo da LEGO, DUPLO, MINDSTORMS e as Minifiguras
são marcas registradas do LEGO Group. ©2017 The LEGO Group.
As cores e os desenhos decorativos nos elementos podem variar. 6184043

