Catálogo
LEGO® Education
Experiências lúdicas de
aprendizagem que permitem
que todo aluno atinja o sucesso

LEGOeducation.com

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 no Ensino
Fundamental I
Despertando o entusiasmo e a
aprendizagem contínua e efetiva
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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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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.

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

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
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LEGO® Education no
Ensino Fundamental I
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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

WeDo 2.0 – 2016

WeDo - 2010
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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.
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IRSTLEGOLeaguejr.org
Tecnologia em www.F
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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.

9581

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

9583

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

Matemát
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real
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9585

Hub USB LEGO®
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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
a atenção, man am,
tendo-as
empenhadas co
nf
investigam e co orme elas exploram,
m
nos alunos, usan pletam atividades focadas
do seus model
os”.

STEM – LEGO® Education Máquinas e Mecanismos

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

DISPON

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.

Descubra como envolver todos os alunos em 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

Descubra como envolver todos os alunos em LEGOeducation.com
50

LEGOeducation.com

51

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
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delagem
Mo

Perseve
ran

ção

o

nio
ocí

Represe
nta

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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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 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

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.

Descubra como envolver todos os alunos em LEGOeducation.com
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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
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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,
aumentando su
a criatividade
e sua
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pensamento cr
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• Promover um
ambiente de ap
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cooperativa e po
ssibilitar as mes
mas
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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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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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Lembre-se

Para um fácil acesso
ao pacote completo de
recursos LEGO®
Education, visite
legoeducation.com/
downloads now

Lembre-se
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ReReflflecectitionon

Faça o download agor
a para inspirar os seus
alunos a serem aprend
izes ativos, motivados
e
colaborativos.
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