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RESUMO

O LEGO representa uma tecnologia que pode ser integrada em disciplinas no ensino fundamental e médio, a fim de facilitar a aprendizagem da lógica e programação, a partir de

uma técnica lúdica, permitindo a construção do conhecimento, através de uma metodologia diferenciada.  As mudanças sociais trazem novos desafios às instituições e aos

agentes envolvidos no processo educacional, responsáveis pela formação dos alunos, como cidadãos integrados a uma nova realidade de aprendizado. Diante do exposto, o

presente projeto buscou utilizar ferramentas de lógica e programação, a fim de proporcionar ganho no desenvolvimento de habilidades e melhor fixação de conceitos

interdisciplinares, aprendidos na educação básica e fundamental, além do uso da robótica como um meio educativo, trazendo enormes benefícios para todos que nela se

envolvem. Para o desenvolvimento do projeto foi utilizado o LEGO Mindstorms NXT 2.0, conhecido como LEGO EDUCATION. Este material permite relacionar a lógica, a

programação e a robótica, para os diferentes níveis de ensino, a partir do desenvolvimento de oficinas, através das quais os envolvidos tem a oportunidade de criar protótipos de

robôs e as atividades que serão executadas, cuja lógica se integra nos comandos de programação, que culminam na realização das tarefas propostas. Desde o inicio do projeto,

foram recebidas duas visitas do ensino fundamental com, aproximadamente, 50 estudantes, através do que foi observado que alunos de ensino fundamental, do nono ano,

tiveram mais desenvoltura na programação, cumprindo metas em tempos menores do que os exigidos, enquanto que as turmas do sexto ano tiveram mais agilidade em

montagem, o que está associado a diferentes processos cognitivos. A prática tem mostrado que, de acordo com a idade dos visitantes, há um maior desempenho motor ou

intelectual, graças ao amadurecimento intelectual associado à expansão na capacidade criativa destes alunos, o que pode ser confirmado em literatura especializada.
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