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 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

Analisando

Ensinando os princípios
mais importantes

Atividades orientadas

Programação e
construção

Atividades orientadas

LEGO MINDSTORMS Education EV3

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
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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.

Descubra como envolver todos os alunos em LEGOeducation.com
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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.

Objetivos de
Aprendizagem
•C
 ompreender
diversos algo
ritmos
principais qu
e refletem o
pensamento
computacion
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• Fazer uso ap
ropriado de es
truturas de
dados tais co
mo listas, tabe
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computacion
ais que mod
elam o estado
e o comporta
mento de prob
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vida real e de
sistemas físic
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STEM – LEGO® MINDSTORMS® Education EV3

Os alunos tornam-se verdadeiros engenheiros
por meio da resolução de problemas

Formação do professor passo a passo
Objetivos de
Aprendizagem
e
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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.
am
mais de 100 vídeos lev
15 cursos online com
e
do
nça
ava
el
nív
ico, a um
você de um nível bás
sala de aula.
em
o
alh
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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)
Consulte
(9688)
a página 29
página 29 (9749)
• Consulte
Sensor dea temperatura
• Consulte
Sensor 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.

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.

•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
computacional
• 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).

STEM – LEGO® MINDSTORMS® Education EV3

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

STEM – LEGO® MINDSTORMS® Education EV3

Componentes principais
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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.

22

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
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C
icada Design
Apl

Matemát
ica

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
nge
eE

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.

Descubra como envolver todos os alunos em LEGOeducation.com
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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

Descubra como envolver todos os alunos em LEGOeducation.com
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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.

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.

Descubra como envolver todos os alunos em 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

8883

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).

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

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.

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.

Descubra como envolver todos os alunos em 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).

Pacote de Reposição LE M&M 2
2000709

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

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

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).

Descubra como envolver todos os alunos em LEGOeducation.com
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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
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