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Câmara.,NTunicipal
dePorto '
Alegre

PROA. N' 0525/19
PLE N' Q21/}9

EMENDA N' 5B

ANEXO - UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Inclusão de Subprojeto ou de Subatividade
TIPO DE El\LENDA PARLAMENTAR: IMPOSITIVA l)g COMUM []

»E$T{NODOSREeURSOS

'.;3 #: J':
Matrbdà 141978

Código e Nome do Orgão:
1 500 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código de Classificação Institucional e Pune.:
]500.]502.12.0361.0171

N" do Prol. ou Ativ.:
2563

Nome do Projeto, Atividade ou Opep. Especiais:
ATENDIMENTO ESCOLAR FUNDAMENTAL

Descrição: Projeto Robótica Educacional - EMEF Heitor Villa Lobos

GRUPOS DE DESPESA A SEREM ALOCADOS

Código de Classificação Económica:
3390 Outras Despesas Correntes

Fonte de Recurso da Classificação Económica:
Tesouro - Vinculados Pela Constituição - Educação/MDE

Valor acrescentado:

20.000.00

Código de Classificação Económica:

Fonte de Recurso da Classificação Económica:

Valor acrescentado:

Código de Classificação Económica:

Fonte de Recurso da Classificação Económica:

Valor acrescentado:

Código de Classificação Económica:

Fonte de Recurso da Classificação Económica:

Valor acrescentado:

Total: 20.000.00



1- orIGEM DOS RECURSOS

2- ORIGEM DOS RECURSOS

3- ORIGEM BOS RECURSOS

Código e Nome do Orgão: .
2200 RESERVA DE CONT}NGENCÍA /

PARLAMEN'l'AR

Código de Classificação Institucional e Func.:
2200.2200.99.0999.9999

N' do Proj. ou Ativ.:
9996

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:
RESERVA PARLAMENI'AR

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOJADOS

Especificação: Tesouro - Livre - Administração Direta

Código de Classificação Económica:
9999 Reserva de Contingência e Reserva do RPPS

Valor retirado:
20.000.00

Código e Nome do Orgão: Código de Classificação Institucional e Func.:

N' do Proj. ou Ativ.: Nome do Projeto, Atividade ou Open. Especiais:

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOJA»OS

Especificação :

Código de Classificação Económica: Valor retirado:

Código e Nome do Orgão: Código de Classificação Institucional e Func.:

N' do Proj. ou Ativ.: Nome do Prometo, Atividade ou Oper. Especiais:

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOJADOS

Especificação:

Código de Classificação Económica: Valor retirado:

Joga BoscolVaz
VEREADO

   



: 4- ORiCEM DOS RECURSOS

S- ORIGEM DOS RECURSOS

JUSTIFICATIVA: O objetivo da presente emenda é atender o requerimento em anexo: o qual solicita re
cursos para aquisição de equipamentos para o Pro.feto Robótica Educacional - EMEF feitor Villa Lobos

Uatrlcüa 1419Vt

Código e Nome do Orgão: Código de Classificação Institucional e Pune.:

N" do Proj. ou Ativ.: Nome do Prometo, Atividade ou Oper. Especiais:

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOJADOS

Especificação:

Código de Classificação Económica: Valor retirado:

Código e Nome do Orgão: Código de Classificação Institucional e Func.:

N' do Proj. ou Ativ.: Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOJADOS

Especificação:

Código de Classificação Económica: Valor retirado:
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E.M.E.P. MEÊTQR VILLA L080$
/l.:/. Santo Dias da Silvo, $/n'- Vila Mapa
Lort"Êba do f'inhelío- Porto Alegre- RS
í:one$: 33í 9i 4í 3/ 3289-5894/ 32189-5895

H
Oficio ri" 2 '1 /'20'1 9 Pür o .\legue, <)5 de noverilbro de 2019

P ez8dGv©re8doF
Jogo Basco X/az

Dlriglmo-nos a Vossa $enhc} l agradecendo $eu reconhecimento pela nossa
sc:ola e preocupação em auxiliar na$ nossas necessidades prementes, visto a$

dlflçE.ildades que enfrerltamos no çoÍidiano da gestão da EMEF Heitor Villa Lobos,
In tituição com mil e quatrocentos alunos em trás turnos d© funcionamento, no contexto
üa parlferia da zona leste da cidade.

$omQ$ orgulhosos e atentos ao$ pi'ojeÊos que nH80t©mos nã escola, e através
ç;ü$í's çontiàtü: apontamos a$ demandas urge!)i:es para a coílÍI l cação e o aperfeiçoamento
:](-$ plt8$rna$, agradecendo arltecipadamcnÍa $ua colaboração e 8 lpenho.

Em anexo, estamos apresentando o$ projeÍos em questão e a$ necessidades
apontadas pelos próprios coordenadores, de acordo cora 8 d: eção* a saber:

Cobeüura da quadra eterna da e$c la
M nutenção do piso do ginásio -- fixação, slnleco no paíquet, demarcação da

Cnnsedo do telhado do ginásio com troça de telhas
Aquisição d© dois bancos Suecos
Dlári $ de t anspome coletivo pata paüiçip çêo de ©veiiÍo$
Aquisição de material espodivo: Bolas de voleibol, loelhelfas para atletas
13ebedouro para o ginásio
Materiais e equipamentos para robótlc

AÊenclosamenÍa
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Histórico do Prometo de IRobótlca Educacional

Cria gane Pellsoiii Cabrall

A Robótica Educacional é uma das ações que está inserida no Prometo de

Educação Tecnológica da Secretaria Municipal de Educação ISUEDI de Porto

Alegre desde o ano de 2C107. A atividade iniciou com a compra de kits de robót ca

educacional semiestruturados do tipo LEGC)® Mindstorr-ns 9793 com controlador

RCX destinados ao trabalho com alunos do 5'. ao 9'. ano do Ensino Fundamental da

Rede Municipal de Educação de Porto Alegre. Os professores que se interessaram

em trabalhar com o material foram capacitados em 2Q07 através de cursos de

formação realzados peia LEGOU do Brasli e EDACC)M para o trabalho com o

material, A partir dessa formação os professores começaram a desenvolver

atividades com os kits de robótica nas suas turmas de atuação.

Ei'n outubro de 2007 as escolas municipais que desenvolviam a atividade.

foram convidadas a participar do primeiro campeonato de Robótica Educacional First

Lego League (FLLI promovido peia Flrst do Brasll e organizado pela SMED e

PROCEMPA como forma de alavancar o trabalho com robótica na Rede Municipal

de Porto Alegre.

Campeonato Fiíst Lego League - 2007 no Ginásio Tesourinha em Porto Alegre e alunos
da escola Villa Lobos participando na mesa de competição.

l Doutoranda em Educação PPGEDU/UFRGS. Professora e Coordenadora do ProjeTo de
Robótica Educacional na EMEF Heitor Villa Lobos vila Mapa / Pomo Alegre RS desde 2007
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ü evento aconteceu no Ginásio TüasouFiRh8 eE'n Porto Alegre / RS e motivou

sobremaneira alunos e professores da Rede iviuniclpal para o trabalho com Robótica

Educacional nas escolas

A Robótica Educacional é uma atividade que reúne corlstrução e
programação de romãs e pode seí- desenvolvida na escola utilizando kÊs
comercializados no mercado brasileiro clu! sutcaÍa eletrõnica. A aula
geralmente é direclonada para a construção de um protótipo e
posteríorrnerlte é feita a f)!ogtainação através do computador e um softwal-e
de ploglamação. A !nontageín é o njomeljEo onde os alunos se ut lizam de
blocos, peças ou placas que se mo~/imentarão autonomamente após serem
programados aÍíavés do software ílo computador. /\ atlvldade pode se
desenvolver lndlvidualílaenie: eru duplas ou em grupo o que promove o
trabalho cooperativo e integrado Além de ser urrla atividade educacional que
tr'abelha com a consltução e p:ogÊamação de objetos concretos. também
possibilita a reflexão por meio da resolução de uma série de problemas
desencadeados ao longc} do processo de criação. A Robótica Educacional
em nível escolar também é urlla atividade lúdica onde os sujeitos se deparam
com uma porção de peças que possíl)ilha a construção de objetos que
simulam o real: mas que parecem br'iiacluedos e que demanda um esforço
cognitivo para sua construção e plogíamação para funcionar de forma
aufõnoma como c/m roóõ."(CABRAL, 201] )

No ano de 2008 o prometo de Robótica Educacional na Rede Municipal de

Educação de Porto Alegre/RS prosseguiu com as devidas adequações de espaços e

horários nas escolas para que as aulas acontecessem cada vez com maior

eflcência pedagógica dentro dos horários das disciplinas de sala de aula. Tal

experiência não se mostrou positiva uma x,'ez que o íraaterial jmuito caro e delicado)

corria riscos ao ser transportado de sala em sala de aula para cada atlvidade de

Robótica Educacional. Então no ano de 2009 as escolas que estavam trabalhando

com o material receberam carga horária específica pai-a esse trabalho em uma sala

também específica para a ativldade.

Na nossa escola EMEF Heltor villa Lclbos. a Robótica Educacional também

passou a ser oferecida, a partir de 2009, como oficina de trabalho no turno inversc}

ao de aula. Através de um convite para 8lurios de B30 até C30 (5'. ao 9'. ano do

Ensino Fundamental) os alunos que se interessaram pela ativldade passaram a

frequentar aulas de robótica: e os alunos que se destacaram nessas aulas foram

convidados a integrar a Equipe de Robótica da escola. Durante esse ano a Equipe

participou de vários eventos para divulgar o trabalho de robótica realizado na escola

e também participou de alguns campeonatos de Robótica Educacional como

podemos observar na imagem à seguir
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C)bjetos construídos nas aulas de Robótica Educacional em 20Q9 e competições como First
Lego League/20091 Olimpíada Brasileira de Rol3ótlca/20t)9 e Campeonato RoboBo1/2009.

Nos anos seguintes (20]0 e 20111 manteve-se a mesma sistemática de

funcionamento das aulas de robótica no turno inverso ao da aula regular e Equipe de

Robótica na EMEF Heitor Villa Lobos. A fusão do nome da escola com a píalavra

t-obótica" deu origem ao nome "Lobóticos": para a Equipe de Robótica. No ano de

201 1 nossa escola, entre as escolas que trabaiharam intensamente com a robótica

desde o início do projeto, recebeu mais horas de trabalho específico para a atividaüe

de robótica educacional na escola e o prajeEo passou a atender cerca de 50 alunos

nas aulas de Robótica Educacional ao longo de quatro turnos e uma Equipe de

Robótica Educacional composta por 10 alunos.

Observou-se grande interesse e empenho dos alunos nas aulas de Robótica

Educacional, além de melhora no comportamento dos alunos em sala de aula

relatada por professores. A atividade que erlvoive construção. programação e

resolução, mostrou-se uma ferramenta que potenclallza a aprendizagem e o

Interesse dos alunos pela escola. A Equipe de Robótica c(.)nt nuou participando de

competições e passou a demonstrar excelente desempenho em campeonatos de

Robótica Educacional e conquistou títuios2 importantíssimos no cenário regional e
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nacional tais como Bi-Campeã na Etapa Reçjional da First Lego League IFLL) em

20]0 e 20111 Vice-Campeã da Olimpíada Brasileira de Robótica(OBRA em 2011 e

Campeã da Olimpíada Brasileira de RobáEíca(013R) em 2012 tornando se referênc a

em Robótica Educacional no estado e no oaís

Tal desempenho despertou o interesse de muitos alunos da escola pela

robótica. e por se tratar de uma escola localizada na periferia de Porto Alegre que

atende à população de baixa renda, a alividade transformou-se num meio de

empoderamento" desses jovens que afirmam sua Identidade através de ações

f)ositlvas que transformam sua realidade e o meio em que vix/em. Assim, desde

então: o Prometo de Robótica Educacional na EMEF Heltor Villa Lobos obteve um

crescimento exponencial.

A Equipe Lobóticos de Robótica Educacional conquistou x/árias títulos nas anos de 2010 e
2i)ll coma Bi-Campeã ma Etapa Regional da FR,.L em 2010 e 20111 Vice-Campeã da OBR em

20'Ê 'Ê e Campeã da OBR em 20q2.

No ano de 2012 a Equipe consagrou-se com a sua primeira partcipação em

um campeonato mundial de Robótica Educacional chamado RC)BOCUP que

2 C) currículo completo da Equipe Lobóticos de Robótica Educacional pode ser lido nas
páginas finais desse documento
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aconteceu na cidade do léxico em junho de 20]2. Tal participação foi assegurada

ao conquistar o vice-campeonato da O]impíada Brasi]eii'a de Robótica em 201 ]

:i'il:l;

:: : ' :

A Equipe LobóÊêcos de Robótica Educacional participou da ROBOCUP no Méxlco em
junho/2üq2

íqo mês seguinte do retorno do Campeonato i\4undlal para o E3rasil, a Equipe

Lobótícos. participou junto com 41 equipes de todo Q estado e venceu novamente a

etapa regional/RS da OBR, gat'antlndo uma vaga para participar novamente da

Etapa Brasileira da Olímpíada Brasileira de Robótica IOnR) em Fortaleza/CE

Na Etapa Nacíona[ que aconteceu em outubro/20]2 os alunos demonstraram

muita paciência e perseverança para resolver os problemas de construção e

programação do robe. Durante a competição os alunos não queriam interromper o

trabalho nem mesmo para se alimentar, chegando a trabalhar 12 horas seguidas por

dia para resolver os problemas do robe. Com tanta determinação a Equipe Lobótlcos

conquiistou o PRIMEIRO) LiJGAR na Olimpíada Btaslieli'a de Robótica categoria
Resgate Jurlior demonstrando um excelente desempenho como pode ser observado

no quadro de pontuações finais reproduzido abaixo.

Colocação Nível q ESTÂDC)

lo Lobótícos NX RS

2' NJK500 PA

3' AiBOT BA

4o VValle RJ

5' Team íx4ack [)F

Pontuação ]

180

215

120

95

135

]'empa ]

8

8

8

8

8

PonÊuEição 2

270

220

275

]50

l l o

Tempo 2

2;42

8

2,13

5,27

8

450

435

395

245

245

Tempo TOTAL

l0.42

lO,13

13,27

16

Resultado final C)gR Naclonaã/2ü1 2 Enslíio FundaimenÊal . Fonte: www.obg'.org.br
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No mesmo evento em l:ortaleza/CE, mas na Competição Brasileira de

Robótica (ABRI, evento concomitante à (.)BR e N/INR a Equipe participou da

categoria Dança de Robes Nível l com a apresentação ''a Circo"3. /\ atividade

ntegrou dois grupos da Escola villa Lobos o Gi'upo de Cogitação de Histórias

Contando e Encarltando coordenado pela Prof. Juliana Dalmann e a Equipe de

Robótica Educacional Lobóticos coordenado pela Prof. Ciistiane Cabras.

:' : . :' :
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Aiurlos da Dança de Robes e os robes envolvidos na competição em Fortaleza/CE

A apresentação foi desenvolvida de maneira integrada proporcionando uma

atividade interdisciplinar. /\ concepção da coreografia ficou à cargo da Prof. Juliana

Dalmann, bens como todo o figurino foi confecc arado c(.)m fantasias ut lizadas pelo

Grupo Contando e Encantando. Qs alunos foram maqulados também peia Prof.

Juliana Daimann. Coube à Equipe Lobótlcos a construção e a programação dos

robes utilizados na apresentação. A Equipe conquistou c} PRIMEIRO LUGAR na

Competição Brasileira de Robótica na categoria Dança de Robes - Nível l em
Fortaleza.

3 C) vídeo com a concepção completa da atividade pode ser acossado no Youtube
http://v/ww. yoututbe.com/watch 9x/= Ir7zv6rZ{.!\&featcíre=playe! eírlliedded



Com o Primeiro lugar conquistado na Qilnlpíada 13i'asilelra de Robótica e na

Competição Brasileira de Robótica a Equipe Lcibóticos de Robótica Educacional da

EMEF feitor Villa Lobos garantiu vagas para participar da Etapa Mundial da

Competição Robocup que aconteceu no mês de junho/2013 na cidade de
-] eindhove n/Holanda .

:) .l.l:;$;
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Equipe Lobóticos recebeu o Prêmio de C;ampeã da Olimpíada Brasileira de Robótica e Campeã
da Competição Brasileira de Robótica em Fortaleza/CE em outubro-2012.

Além da participação em eventos competltlvcls, a Equipe de Robótica

coordena atividades recreativas na pi'ópi'ia escola pai'a os alunos que iniciam na

robótica como a Feira de Ciências e a Festa Junlna onde os alunos constroem uma

pescaria automatizada" que é muito procui'ada na Festa Junina

A Equipe de Robótica Educacional cooE'della a Feira cle Ciências da escola e participa da Festa
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;.$unãna com ''Pescaria auto matizada';

Em 20]2 os alunos col'n H-bois exoei'iéncla na Equipe de Robótica

Educacional foram convidados a ixiinist!-ar oficinas de Robótica Educacional para

alunos do 3'. ano ao 5'. ano do Ensino Fundamental. Os alunos receberam uma

ajuda mensal através do Programa Mlals Educação do Governo Feder-al que objetlva

proporcionar a integralização do ensino nos dois turnos (manhã e tardei. Tal

experiência tem se mostrado mais uma oportunidade de "empoderamento" desses

jovens que afirmam sua identidade através de ações positivas que transformam sua

realidade e o meio em que vivem.

C) Prometo de Robótica Educacional também desenvolve pesquisas na área

da tecnologia e automação onde destaca-se a pesquisa "Carro /\,4ov/do à Energ/a

So/ar como a/formar/wa ao uso de Car/ocas em} Podo A/erre" que recebeu bolsa de

Iniciação Científica no ano de 2013 para aperfeiçoamento. Já a investigação

"Dispositivo de ampliação de imagens cansar:uído com sucata para ajudar deficientes

\,'/sua/s na /e/ft/ra e v/st/a//zação de mafer/a/s /rnpressos'' recebeu o Prémio Destaque

no Salão UFRGS Jovem de 20]1 e certificação de Tecnologia Social pela Prémio

Banco do Brasil de Tecnologias Sociais em 2013. A. pesquisa "Estufa ,4gr/co/a

dufomaf/fada para a produção de a//menfos o/gán/cos" recebeu Prémio Destaque

no Salão UFRGS Jovem de 2012 e Destaque da relia de Ciências e Inovação do

fylCT-PUCRS edição 201 2 como podemos observar nas imagens abaixo:

ljÉ;l:":": '
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tlquipe Lübóticos no Salão UFRGS Jo\fem e Feira de Ciências e Inovação da PUCRS

Em junho de 2013 a Equipe Participou do Campeonato Mundial RoboCup

na cidade de Elndhoven na Holanda nas categorias Resgate de Robes - Nível l e

Dança de Robes - Nível l alcançando e>uelentes resultados. Na competição



Resgate a Equipe Lobóticos acançou o ]3o. -usar no Ranking Mundial entre 31

equipes do mundo inteiro subindo]0 posições em comparação ao seu desempenho

no ano anterior na RoboCup/léxico. Já na Dança de Robes, a Equipe classificou se

entre as 10 melhores equipes do mundo e conqu s:ou o Prémio de Campeã Mundial

na Categoria Técnica no Super-Tear.

Equipe Lobótlcos na Competição de Resgate de Robes e na Competição de Dança de Robes
ma RoboGup/20q 13 em Elndhovem -- Holanda.

Com os resultados alcançados a Equipe Lobótlcos fol automaticamente

classificada para participar da Etapa Brasileira da Oiimpíada Brasileira de Robót ca

que aconteceu na Universidade de Fortaleza(UNIFC)R) em Fortaleza/CE no mês de



outubro/2013. Na competição a equipe foi 'v'ice-campeã brasileira da Qiimpíada

E3rasilelra de Robótica nível Ensino FLlndamentai e vice campeã brasileira da

Coi'npetição Brasileira de Robótica na modalidade Dança de Robes conquistando,

rnovamente. uma vaga para representar Q E3rasll na Etapa Wlundiai Robocup/Brasil

que aconteceu na cidade de .]oão Pessoa em Julho/20]4. Esse evento teve

significado especial para todo o gl-upo, pois foi possível mostrar o trabalho

desenvolvido em robótica educaclona r essa escola e na Rede h/municipal de

Educação de Porto Alegre. C)s alunos que represerltararn a nossa escola na etapa

brasileit-a da C)BR foram substituídos na etapa mundial pol-que lá estavam

freqíJentando o Ensino hlédio no Instituto Federal da Restinga jIFRS Restingas.

\lesma assim, a SMED proporcionou a ida desses alunos na Etapa Mundial: uma

vez que era uma forma de reconhecimento pelo ti'atalho e esforço intelectual desses

alunos. Os alunos trabalharam como monitores no evento Robocup/Brasil. A Equipe

que representou o Brasll na modalidade Dança de Robes na Robocup/Brasil

recebeu Q prémio de melhor performance individual (por equipes e melhor técnica

(por grupo) no Superteam junto com China e Portugal
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131og do Pfojeto de Robótica Educaclolr al

b!!pl//WWW.roboticavillalobos . bloqspot.com . br

Fam Pago no Faceboak

Ecluipe Lobóticos de Robótica Educaciortai da ElvIEF f--le tor villa Lobos
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Currículo da E uir?e d© Rül áli=a LobáÊlcos

Março-Dezembro/2G'i7- Continuação do trabalho com a Equipe de Robótica
Lob(1)tidos. Construção e programação com os <lts Lego Mlndstorr-ns com controlador
NXT, Lego Mindstorms com controlador Ev3 e kit UNO. Aprofundamento dos
estudos de construção, programação e conceitos téc11icos.
Marco-Dezembro/20'1 7- Continuação do t!-abalho de robótica educacional na EMEF
Reitor Villa Lobos destinado a alunos do 6'. ao 9'. ano do Ensino Fundamental como
oficina opcional com kits Lego Mindstorms 9793 e contioíador RCX
Mare -Dezembro/2097- Continuação do trai)alho de íobóiica educacional na EMEF
Reitor Villa Lobos destinado a alunos do Turno Integral (5'. ano do Ensino
Furadamental) com kits Lego Educactíon Máquinas Simples e Motorizadas.
Halo/20B7 - participação no 2'. Competição de Robótica Júlio de Castilhos(CRJC).

::i : "; ;f~l:.: ;!:; ~)::: ;: :=.::"õ::;i):.

Junho/2017 participação na Olimpíada Biasileiia de Robótica (OBRA - Prova

Agosto/2017 - participação na C)limpíada Brasileira de Robótica (OBR) Etapa
Regional RS Prova Prática na UNISINC)S.
Setembro/2017 - participação no Festival lvlarlsta de Robótica. jvaga conquistada à
f)artir da premiação da CRJCI
Novembro/2Q'97 -- prestação de contas das bolsas recebidas pe]a MNR em 20]7
em Curitlba PR
Novembro/20'i7 -- participação na Competlçãa Brasi eira de Robótica (CBR) na
modalidade OnStage Ensino Fundamental(anteriormente denominada Dança de
Robõsl em Curitiba PR./\presentação: Vet-n Dançar com a gente - Palavra Cantada.
Dezembro/2Q'g 7 -- participação no evento FLL HydroDynamics

20q7

Teórica

Março-t)ezembro/20'86- Continuação do trabalho com a Equipe de Robótca
Lobóticos, Construção e programação com os klts Lego Mindstorms com controlador
NXT. Lego Mindstorms com controlador EV3 e kiE UblO. Aprofundamento dos
estudos de construção, programação e conceitos técnicos.
Marco-Dezembro/2Gq6-- Continuação do {raball-lo de robótica educacional na EMEF
feitor Villa Lobos destinado a alunos do 6'. ao 9'. ano do Ensino Fundamental como
oficina opcional com kits Lego Mindstorr-ns 9793 e controlador RCX.
MaB-co-Dezembro/2Q'16- Continuação do trabalho de iobótlca educacional na EMEF
Heitor Villa Lobos destinado a alunos do Turno Integral (5'. ano do Ensino
Fundamental) com kits Lego Educaction hláquinas .Simples e Motorizadas.
Setembro/2016- Participação na Feira de Ciências do Colégio Militar de Poí-to
Alegre à convite dessa escola.
Outubro/2ü16 - Participação na Mostra Nacional de Robótica (MNR) para a
f)gestação de contas das Bolsas CNPq Junlor e sobre a Pesquisa: Contando e
Encantando com a Robótica Educacional

Março-Abril e Outubro-Dezembro/2Q'95 (Licença Gesiamte da Frofessora}
Continuação do trabalho com a Equipe de Robótica Lobóticos. Construção
programação com os kits Lego N/lindstoi'ms com controlador NXT. Lego Mindstorms



corri controlador EV3. AprofundameÊ':ic dos estudos de construção, programação e
conceitos técniccls
Março-Abril e Outubro-t)ezembro/'2015 (Llcemç SesEamÊe da Professor"a> --
Continuação do trabalho de rc>bótica educaciorlal na Eí\4EF Heitor Villa Lobos
destinado a alunos do 6'. ao 9'. ano do Ensino Pundamerttêil como oficina opcional
com kits Lego Mindstorms 9793 e controlador RCX
Outubro/2085 - participação no Torneio de Robótica Firme Lego League(FLL) Trash
Trek. .: ::.~i;.;ll;::e: ':l::::.;:::ll::l=;:',: :::: :: : ::: ; ::: }: . , .::: i.i l::.::::. ;lü: :«i::.=:::'l
:: ::": :: l::i:'bll.l: I'«::'::?.:i':'i ;'í4 i; : ~i: l. ,

' ,\ \.: / .<+. : f: ' ::P :'

Outubro/2014 - participaçãc} na Etapa lx/lundlal RoboCup/Brasil em Jogo Pessoa PE
na modalidade Dance-A. ", 1: : 1;.;.- ::::;::::::. ;. :: ; :: ': : .:::i ; : ;,;-.ü:;:;: ;:\;:,;--«: ":

1: .1: :: :: }::. i
üutubfo/2Qê4 - participação na Mostra Científica do IFRS Campus Restinga,
hdodaiidade Competição de Robes - ROBE)TEC

28q4

Janeiro/2093 - Participação na Etapa Bus leira da First Lego League (FLL) Senior
Soiutions em Brasílía DF. A Equipe Recebeu indicação para o premia de Grau/ous
Píofcss/ODâ//SMlm de Solução Inovadora.
Março-Dezembro/20'i3- Continuação do trabalho com o kit Lego Mindstorrns com
NXT e programação com a Equipe de Robótica: aprofundamento dos estudos de
construção, programação e conceitos técnicos.
aMarGo- Dezembro/20i3- Continuação do trabalho de robótica educacional com na
EFMEF Heitor Villa Lobos destinado a alunos do 6'. ao 9'. ano do Ensino

Fundamental como oficina opcional com kits Lego N/lindstorms 9793 e aulas de
Robótica Educacional para alunos do 3'. ao 5'. ano do Ensino Fundamental através
do programa Mais Educação do Governo Feder'ai.
.junho /2013 - Participação na RC)BOCUP - Cal'npeonato Mundial de Robótica
Educacional em Eindhoven -- Holanda. : ::: .:::!, : ; ;:::.:::iê::.::;:: r: ": :. l.::ill:::! í::;

. r = ' ; . : C : : ';

Agosto/2Dã3: Participação na Olimpíada E3rasileira de Robótica (OBR): Prova
Teórica com a participação de 100 alunos realizando a prova escrita.
Agosto/2Qi3 - Participação na etapa Regiona da OBR/2013 Prova Prática com 5
Equipes na UNISINOS.
Outubro/20ê3 - Participação no Salão UFRGS Jovem
Outubro/2Q'i3 -- Participação na Feira de Ciência e ií'iovações do Museu de Ciência
e Tecnologia da PUCRS.
Outubro/2ü'ã3 - Participação na ÍVlostra Científica do instituto Federal do Rio
G rande do Sul.
outubro/20'93 -- Participação na Mostra Nacional de Robótica (MNR) para a
prestação de contas das Bolsas CNPq Junlot- e sobre a Pesquisa "Ga/f)ão de
Reciclagem com painéis Solares para produção de Energia Solar". Paí\tc\pagão nos
eventos concomitantes: Etapa Brasileira da OBR - Resgate de Robes e Etapa
Braslelra da CBR dança de Robes.
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Janeiro/2ü'12- Participação no Fórum Social TBHátir-o jí:STI em Porto Alegre com
Mostra de Protótipos de Rob(1)tica Educaclclnal e o Robe que {ol Vice-campeão na
O[[mpíada Bras[[eira de Robótica em 2C)] ] .
Site do Evento: http://www.fstematlco2012.olg.br
Fevereiro/20'í2- Participação no Desafio Firsi Lego League lrLL) Food Factor
Etapa Brasileira no Colégio Dente Alighicri eí-n São Paulo/SP
Site do Evento: http://www.legozoom.com
Fevereiro/28'i2- Participação da Eqiiipe de Robótica rlo curso de formação em
nformátlca oferecido pela PROCEMPA
Março/20'í2- Continuação do trabalho com o ki{ Lego Mindston-ns com NXT e
programação com a Equipe de Robótica: aprofundamento dos estudos de
construção, programação e conceitos técnicos.
A,brio/20] g- Continuação do trabalho de robótica educacional com na Eh/IEF feitor
Villa Lobos destinado a alunos do 6'. ao 9'. ano como oficina opcional no
coÊntraturno de aula com kits Lego Mlndstorms 9793 com RCX inserida no Prometo
Cidade Escola da Sl\4ED Porto Alega'e.
Bnk-nÉ'h/v-)í\4q- i:i-7'i'l:.l."'',\ ': il::, i::: l ll ,: .: ,=:\ :li: :. ';'«:,: ':ç

tJR.ÜHBHÜvrd.vÜG.. !!\Áh):;h/"n,,,ç/ ::'.' i :.': ; :;"',::.: ~/. . q :i i:: E:ü.: .:::,:,;;L.e:. .'

{l i: : : i ; li::li .: ,: ?,"' i":

Junho/20'ê2: Participação na Prova Teórica da Olimpíada Brasileira de Robótica

.Julho/20'92: Participação na Etapa Regional da Oii'npíada Brasileira de Robótca
IOBRj: Prova Prática na UNiSINOS/RS. : : : : :; .: :~:: : : .:: :; : .í,: ::; ::i:::;::: ::.:.:ji. : :::; *:
' :u !:,: :: : :;:: :l: , I'.:l.: l ::

$aÊambro/2ü'82: Participêàção na h/cosera Niaclonal de Robótica (MNR) em

QuÊubro/20'i2: Participação no Salão UFRGS ..Jovem com a pesquisa: Estufa
Agrícola /\utomatizada para a Produção de /\lamentos Orgânicos. .: ; :!:;] .;:. li::;:$:.; ::àli:::
[ :':.s ]::: ?lhÍ 1 8 1 :'i:gi) .]i'iSi:fa:'Õ].

outubro/2082: Participação na Feira de Ciência e Tecnologia do Museu de Ciência
e Tecnologia da PUCRS com a pesquisa: Estufa Higr/co/a .4ufomaf/zz?da para â
Prodc/Ção de ,4//rnenfOS Orgân/'cos. :$:':' T :.: :::::: - '= : :i .:) :t.]l<: ri;:='.:. ]jl:l::": ::.
íe(i«õ Bü ii :g 1%ge'í' *: ll 1l..} )F:S

Ou urro/20q2: Participação na Etapa Brasllera da OE3R em Fortaleza / CE
;,.n: 1:1 ::):,.! i ':i:o s29Pii = .- 1;1i\jnl 'i i ,;i: i .:l?:i; :=ç il: (:, :.
Outubro/2012: Participação no Latin Amerlcan Robotics Coi-npetition em Fortaleza /
í'-E: c;.'i:::i; :*i:Ü'!,s-;ig;(' .l\lt:.:.;i': :::':' " ::; ,:

Outubn-o/2Q12: Participação no [)esafio fx/]ar]sÍa de Robótica
Dezembro/2QÊ2: Participação na Etapa Regional do FLL. :} :: !::: lc:: :::::;: ;

Março/20'i 8-- Continuação do trabalho com o kit Lego IMlndstorrns com NXT e
programação com a equipe de robótica. Enfase e aprofundamento nos estudos de
programação com NXT
Março/2a'i ã-- Início dos estudos das provas teóricas de anos anteriores da C)BR. C)s
alunos respondem a uma prova em dupla, em seguida a prova é corrigida e debatida
questão por questão a cada aula de robótica



Abril/20êl-- Continuação do trabalfia de robótica educacional com carga horária
específica(agora com 20hl na EMEF Heltor '-/fila Lobos destinado a alunos de B30 e
C30 como oficina opcional no contraturno de aula com kits Lego Mindstorms 9793
com RCX inserida no Prometo Cidade Escola da SivIE[) Porto #-iegre.
Abrlí/2Q'g'ã-- Entrega de medalhas para os alunos com melhor desempenho na
F'nova Prática e na Prova Teórica da C)llmpíada Brasileira de Robótica de 201 0
Abril/201'1- Início da preparação para a PÊ-ova Prática da Oli!-npíada Brasileira de
Robótica (QBR). O desafio consiste na construção de um ''Robe Resgate
. Julho/2ü'êi- Participação na Prova Prática da Olimpíada Brasileira de Robótca

IC)BR) na UNISINC)S em São Leopoido/RS : ::;::=: ~ ::1: : 1:;':::;:::

::::, -:';:''*.-/íç,:\J'r.l.v . : .:.:- :,-- -í ,:.b:.' q ;/:j::'i.: ::-i} :\q:::',':l;::iil'l::: . .;:: ' \'. . :,:: Üi::i:i":;.Liii'=1l~i::.:il:'ç='

#,gosto/20ã 'í - PaHicipação na Prova TeáÊ- ca da OBR
. Setembro/2Qã 1- Participação na etapa nacional da OE3R em São Jogo Del

F?oi/rv](] \K~'«fí8i8';$:#,':::"'« .,:":.::-."' : "' -::;«l; =- ::r ': :: : :'::::f~: :l;:: :' ~!=: :"':":
v::;:-b. E.a=:'L:':i(: ..V::" \ ,:; := ;::: '='.{ T:,?:\ # ;" ';l/:PÇ'- Ç

.l?/ll*r,3H.'!..hLieB" ' ' .':!i
!!:l'/[c::É f : sF],; ã\i:l.:.\:",,{.l :; ":i:i,j' . ii

. Outubro/2ü'ã'8- Participação no Salão Ufrgs Jovem 201 1. . :q:.eêi,*:- 'ü ;::::::;:i; :,;:::,.,

:i;;.:::".:l:\ti '::;:..f.:i:$% ;:):!::: : ;:;:::;:::,,: ::; Dispo-sltl~/o de ampliação de imagens
construído com sucata para ajudar deficientes visuais na leitura e visualização
de materiais impressos

DuÊuhra/2üB 1 - Participação no Desafio ivlarista de Robótica EdLlcacional em Porto

outubro/20'1'1- Participação no Desafio Fit-st Lego League IFLL) Body Forward
Etapa Regional na FENAC em Novo Hamburgo/RS. : : ]c: 1l: i:. :::.: ;:;:;:::: .:.* í ::::

qP'L?';..ç. iÍ :=Ê:':r':/:t 'l:f'' :"lii ::;.": i.': .l .::'~; \ '~::l:'- . :'- .-: \(F.q':
,;,«' llb,fTÇ/:i$P ;: ;;. ; :: :.L, .';c'«:.,xj'lr..k'L::\fi

[>rns;]]eiÊi'B :síB'] ]]:::evsg'g:âÊ"e>;f ;(Í ]] ;

Dezembro/20í 8- Mostra de tE-abalhos no pátio da escola para a comunidade

Dezembro/20il- Entrega de medalhas para os alunos com melhor desempenho na
Prova Prática e na Prova Teórica da O]impíada Bras]]eira de Robótica de 20]1
Entrega do Convite Oficial para participação na Etapa Mundial da Robocup/ Cidade
do Méxlco.

Dezembro/2GI ê- Oficinas de Robótica Educacional para alunos da Educação de
Jovens e Adultos (noturno).

escolar

IMarço/2Q10-- Continuação do trabalho de Robótica Educacional com carga horária
específica(]0h) na EMEF Heitor Villa Lobos destinado a a unos de B30 e C30 como
ofIcIna opcional no contraturno de aula com kits Lego h/llndstorms 9793 com RCX
Março/2Q'8ü-- Início do trabalho com Q kit Lego ft/lindsEorms com NXT com a equipe
de robótica adquirido com recursos próprios pela Prof. Crlstlane Cabras.
Março/20Bü-- Mostra de protótipos de robótica educacional no 4'. PC)A Wireless --
--botei Dev'file, Porto Alegre/RS.
Agosto/2ala-- Feira de Ciências da EMEF feitor h'fila Lobos com mostra de
protótipos de Robótica Educacional. Pela primeira vez foi especificada uma
categoria para os trabalhos de robótica educacional.
trabalhos: Robe-tíqrel Futebol de Robes e Demonstt'ação do FLL/2009 Conexões
Climáticas.

Agosto/20'i 0« Os alunos que participavam das at,aias de Robótica Educacional foram
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convidados a participar da Prova Teor ca da :l.) i rpíada Brasileira de Robótica nível

AgasÊo/2QI Q- Início dos treinos para o Game)eonato FLL Smart Move com a temática
dos transportes.

Setembro/20'ã Q- Primeira partia poção na F'Fava Prática da Olimpíada Brasileira de
Robótica IOBR) em São Leopoldo/RS com o desafio "Robe resgate". 8$
eqç4 PQ$ çç?Ílquistaram o 14'. e o 20'. LuqaÉ'es

Setembro/20'gQ- /\presentação de Pesq-lisa Científica no XXll Saião de Iniciação
Científica da UFRGS com a Investigação "RoÉ)ó Co/efo/' mov/do a ene/-g/a se/a/"
como aítei'nativa ao usa de carroças em F'orto /\legue".

Outubro/20íü- Participação na Etapa Regional/RS do evento FLL Smart Move
na FEEVALE em Novo Hamburgo/RS. :: ;.:;::::;; i ,: -: ::l{.,{;$ !nl =:3'íli,;;ãs: (l:

:," ;:: f' F i' ~l

Outubro/2Q90- Mostra de protótipos de robótica educacional para alunos das
escolas vizinhas da nossa comunidade
, Dezembro/2G90- Participação da Etapa Brasilell'a do evento FLL Smart Move

emlndaiatuba/SP, ::::. ;,l;:;:: ;: : : :: :: :: ;: !:: :'il: i :-::::l:: :.:':,{::,

Dezembro/2ül í- A prof. Cristlane Cabras cone ui a Inuestlgação intitulada "Roóóf/ca
Educacional e Resolução de Problemas: uma abordagem microgenética da
consf/-ração do conhec/mento" na FACED/UFRGS sob orientação da Prof. Dra
Rosane Aragon Nevado.

111 e IV

W fço/2a09 -- A pesquisa em nível de mestrado da Prof. Cristiane Cabral volta-se
para o estudo da resolução de problemas em Rob(ética Educacional apoiada nas
leituras de mean Piaget.
Março/2009 - Início do trabalho de Robótica Educacional com carga horária
específica(]0h) na EMEF Heitor Vi]]a Lobos destinado a alunos de B30 e C]0 como
oficina opcional no contraturno de aula com kits Lego fx/lindstorms 9793 com RCX
Abril/2Q09 -- Articulação do trabalho de robótica educacional com outros professores
da Rede Municipal de Educação de Porto Alegre. Formação de um grupo
sistemático de reuniões chamado "Robotroca
. Maio/2009-- Campeonato RoboBoi com escolas municipais de Porto Alegre

(futebol de robõsl no Parque Farroupilha em comemoração ao Dla da Copa
A. equipe conquistou o 3'. Lugar.

.iuílho/2009- Mostra de protótipos de I'obótica educacional no 3'. PC)A vVireless -
Hotel DeVilie, Porto Alegre/RS.
.Agosto/2Q09- Participação no WCCE em Evento Gonçaves./RS com mostra de
pro ótipos de Robótica Educacional.
Agosto/2009-- Preparação para participação na C)liinpíada Brasileira de Robótica
(OBR), mas não foi possível devido a gripe HINO que suspendeu as aulas nas
escolas de municipais de Porto Alegre na época do evento. O desafio consistia na
construção de um robe para lutar Suma
Setembro/2009- Participação com mostra de protótipos de robótica educacional no
XXI Salão de Iniciação Científica da UFRGS.
CPutubro/20Q9- Participação na semana nacional de ciência e tecnologia com
mostra de protótipos de robótica educacional
Outubi'o/2QQ9-- Participação na 24'. hlOSTRATEC en-! Novo Hamburgo/RS com
mostra de protótipos de robótica educacional
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Novembro/2DQ9- Participação no f:LL - Conexões Climáticas com a temática do
Aquecimento Global. A eau oe conciuistolLg 0'. Ltiaar.

Novembro/2Q09-- Participação no Evento Goverraarlça Democrática em Cidades/
PLiCRS com mostra de protótipos de Robótica Educacloi-lai.
, [)ezembro/2QQ9- Campeonato de FuEeboi de i-obus na Ei\4EF Afonso Guerreiro

l.ima. A equif)e conquistou o 3'. Lugar

Dezen'ibí'o/2009-- A pesquisa em nível de mestrado da Prof. Cristiane Cabral
desdobra o estudo da resolução de problemas em Robótica Educacional sob o olhar
das microgêneses r.ognitivas de Bárbei inhelder, aluna de mean Piaget.
DezeEmhro/2Q09-- Mostra de trabalhos no pátio da escola para a comunidade
escolar

Março/2a03 -- A Prof. Crlstiane Cabras inicia uma pesquisa em nível de mestrado na
FACED/UFRGS com o objetivo de investigar o processo de aprendizagem do sujeito
em robótica educacional.

Março/2a08 - Visita ao Laboratório de Energia Soiai' da UFRGS com o objetivo de
aprofundar a pesquisa sobre energias renováveis para Q FLL
. :&br11/20Q8 - ll Etapa do Campeonato FLL Desafio Energético na ULBRA /

Canoas. A equipe concluistou o 9'. Luqai-.
Junho/20Q8 - Formação para o trabalho com robot ca educacional e programação
a«inçada promovida pela Et)ACÉM com kits Lego Mindstorms 9793 com RCX.
Julho/2Q08 -- Formação para o trabalho com o Klt Lego Mindstorms com NXT
promovida no CiNTED/UFRGS

Agosto/20a8 -- 1:eira de Ciências da EMEF Heltor Villa Lobos. A eaulDe
concluistou o I'. Lugar com o trabalho "/Mofo con? confio/e remoto".

$eg:ombro/2Q08 -- Mostra de protótipos de robótica educacional no evento
Conversações internacionais SMED no Cais do Porto em Porto Alegre/RS.

Outubro/2QQ8 - Campeonato Robociclagem na UFRGS com a temática da
reciclagem de resíduos sólidos. êLggyif)e conquistou o 5'. Lugar

Novembro/2Q08 -- Defesa do Prometo de Robótica Educacional (10h aula) para o
trabalho com robótica na EMEF eleitor Vicia Lobos e votação por pares

Junho/2ü07 -- Formação opcional para os professor-es da Rede h4unicipal de
Educação de Porto Alegre para o trabalho com Robótica Educacional e klts Lego
Mlndstorms 9793 com RCX promovida peia ED/\COM.
Agosto/2007 - Início das aulas com robótica educacional em algumas salas de aula
da EMEF Heltor Villa Lobos com kíts Lego h/lindstorms 9793 com RCX.
O rubra/2QQ7 -- Construção de uma Equipe de Robótica Educacional na escola
Início dos treinos para Q campeonato Fii'st Lego League(FLL) Desafio Energético
core a temática das "Energias Renováveis". O grupo construiu um robe e preparou
UR'Eã pesquisa sobre o assunto.
. NavembB-o/20Q7 -- Campeonato FLL Desafio Energético no Ginásio Tesourinha

em Porto Alegre.

Dezembro/2007 -- Apresentação das missões e><ecutadas na Camoeonato FLL/20C17
para a comunidade escolar.
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