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A  PRODUTO EDUCACIONAL 

Roteiro o 

 O presente material elaborado ao final curso de Mestrado consiste em 

oferecer um novo suporte, juntamente com novas ideias para que o professor possa 

se referenciar de forma parecida com a 

com o uso do Arduino no E , e 

atividades ordenadas afins de investigar e aprofundar os temas de termologia, 

Destacamos que nesse documento visamos o 

professor no papel de mediador em todo o processo de aprendizagem  guiar 

coleta de dados. 

 Segundo Zabala (1998), a defin  sequ da seguinte 

forma: 

Um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas 

o pelos 
alunos  18). 

 
  tem como 

 Esta e

a sua 

existe um roteiro pronto ou uma lista de procedimentos com os respectivos materiais 

a serem utilizados. A modelagem surge para poder fazer o estudante sair de um 

desenvolver habilidades e melhorar a sua aprendizagem. 

 A cada aula e a cada momento o professor com papel de mediador apresenta 

primordial no desenvolvimento e sugere-se tomar notas e resumos do 

que aconteceu durante as aulas.  

 David Ausubel para facilitar a 
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precis

estudantes por grupo. A escolha dos grupos pode ser feita pelo professor ou pelos 

 

  

 os computadores para a software 
 (para as plataformas Windowns, MacOx e Linus) 

a https://www.arduino.cc/en/Main/Software; 

 as placas Arduino (recomenda-se uma placa por grupo). 
 
 O (por grupo) : 

 1 Protoboard  

 3 Resistores de 100 k Ohms. 

 3 Leds; 

 1 sensor de posi  ultrass nico; 

 1 sensor de temperatura LM35; 

 Fios Jumpers. 

 E riais fornecidas pelos grupos. 
 

 hecimentos 

a 

 

 

Parte 1 

1) As  

(  ) Computador                    (  ) Notebook                                           

 

(  ) Tablet                               (  ) Outros:___________________ 

2) Se possui ou utiliza o computador, notebook ou netbook, qual(is) a(s) 

 

(  ) Windowns        (  ) Macintosh         c) Linux      d) Outro. 

Qual(is)?___________________ 
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ssui ou usa computador, notebook ou netbook, quantas horas por dia, 

 

computadores ou notebooks

essa ferramenta: 

(  ) Internet                      

 

 

(  ) Outros. Indique ___________________________ 

iliza essa ferramenta: 

 

(  ) Ler e enviar emails                                      (  ) Jogos 

(  ) Acesso a redes sociais                               (  ) Acessa  

(  ) outros. Indique: _____________________ 

esses equipamentos? ______________horas por dia. 

7) Em caso de utilizar um smarphone, que recursos  

 

(  ) Redes Socias (Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter, etc) 

 

(  ) Outros. Indique: _____________________________ 

computadores?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte 2 



108 

 

 

 

calor? 

 

11) Nas geladeiras usadas em casa, o congelador fica normalmente na parte de 

congelador ficar na parte de cima?  

12) Em noites muito frias, quando nos deitamos usamos cobertor para nos cobrir e 

 

13) Esc

 

 

 

 A a deve ser feita o quanto antes para dar 

de aulas abaixo. L

para a turma. 

o pro

pontos os estudantes possuem mais facilidade e podem exigir menos tempo de 

A sequ

 conforme a sala e os estudantes. Tentamos deixar o 

unificadas para todas as turmas. 



109 

 

 

 

 

 

Aula 1 

Tema: Levantamento do  

01 aula. 

Objetivo  Geral

Tecnologia e o sobre o Arduino. 

:  

 

Materiais Utilizados:  

Desenvolvimento da Aula: Aplicar com os estudantes na sala de aula os 

 O 

os 

estudantes conhecem, qua   

partida para a sala de aula. 

 -

atividades. 

 

Aulas 2  3 

Tema  

D  02 aulas. 

Objetivo Geral: Compreender e Utilizar o Arduino. 

 

Materiais Utilizados: 1 Computador, 1 Arduino, 1 leds 3 

protoboard por grupo. 

Desenvolvimento da Aula

diferenci
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protoboard

a o Arduino). Ainda neste 

pode pedir um el

e que , o A

ocorram de maneira correta. Para encerrar a aula, o professor pode oferecer como 

segundo e

 

 

Aulas 4  5 

Tema: Calor e Temperatura 

 02 Aulas  

Objetivo  Geral: Compreender e diferenciar os conceitos de temperatura e calor. 

 

 

Materiais Utilizados: Caderno, 1 Arduino, 1 sensor Lm35 e 1 placa protoboard por 

grupo. 

Desenvolvimento da Aula: Abordar 

 

Em um segundo momento, pode levar os estudantes  

para 
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-

circuito. -los realizarem alguns testes simples com o sensor para coletarem e 

monitorarem dados de temperatura de um determinado ambiente ou de algum corpo 

 

 C -se ficar muito atento ao lado do 

 (Figura A.1). 

 
Figura A.1  Sensor de Temperatura LM35 

Fonte: https://elementztechblog.files.wordpress.com >. 

 
 

-lo. 

 A  A.2. 

 

- const int,  

- float  

- void  

- Serial.begin  

- Serial.print, escreve o que mandar; 

- Serial.println  

- delay  
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Figura A.2  . 

 

 

Aulas 6  7 

Tema:  

 02 aulas 

Objetivo  Geral: feitas as trocas de 

calor. 

  

Desenvolvimento da Aula: Abordar conceitos 

Trazer o cotidiano para exemplificar cada forma de 

-los 
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, sem responder esta pergunta, que 

 

 

Aulas 7  9 

Tema:  

 02 aulas 

Objetivo  Geral: 

validade. 

: Modelagem, atividades em grupos. 

Materiais Utilizados: Livros, Internet, folha e material para escrever. 

Desenvolvimento da Aula: Deixar os alunos em grupos pesquisar e responder a 

, pensando em modelos nas respostas com os ciclos 

de modelagem de David Hestenes (1996). delos os grupos 

devem relembrar a teoria, montar um experimento que comprove a teoria com a 

utiliza   do Arduino. Os grupos podem utilizar livros, apostilas, 

pesquisar na internet, mas aqui deve haver cautela sobre a veracidade das 

 

-

se estipular um conjunto de validade que seja verdadeiro para o que foi planejado. A 

papel de mediador nos grupos, sem fornecer respostas prontas, mas ajudarem a 

 e deixarem que os grupos de maneira 

 

 e modelos 

lembrando que os outros grupos podem acrescentar ou questionar ideias 

apresentadas. Neste caso, os alunos podem modificar seus trabalhos de acordo 
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Aula 10 

Tema:  

 01 aula.  

Objetivo  Geral: Apresentar o m

ideias, conhecer os diversos modelos e questionar sobre os mesmos. 

: 

atividades em grupo. 

Materiais Utilizados: Folha, livros, internet e cadernos. 

Desenvolvimento da Aula: para a sala e para o 

professor. 

haja algum grupo que queira apresentar o modelo pela primeira vez para a sala, ou 

sej

o grupo apresent

professor exercer o papel de mediador para organizar estas ideias e definir a 

 

-

construir seu

mensurado. D

que foi investigado, elaborando ao final um modelo que abrange o que foi 

 

 

Aulas 11  12 

Tema:  

 02 aulas  

Objetivo  Geral:  
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: , atividade em grupo, desenvolver a autonomia 

dos alunos. 

Materiais Utilizados: 1 Arduino, sensores, computador e materiais escolhidos pelos 

grupos. 

Desenvolvimento da Aula: Os grupos, previamente, devem selecionar os materiais 

sor os providencie para a aula. 

Com os materiais, 

ras diversas 

-  

 s alunos em grupos, apresentaram seus 

modelos para toda a sala, mostrando como foi o procedimento, passando por todas 

as etapas para atingirem os resultados. Os grupos podiam comparar resultados e 

 abertamente, com o professor 

mediando e tomando notas sobre os acontecimentos. Por fim, os alunos 

responderam individualmente a um  a teoria, a 

metodologia e o experimento elaborado, as respostas eram solicitadas extrema 

. 

 

Aula 13 

Tema:  

 01 aula 

Objetivo  Geral: V  

: Trabalho em grupo e C  

Materiais Utilizados: Computador e dados coletados anteriormente. 

Desenvolvimento da Aula: Com os dados coletados salvos, os grupos devem 

analisar e verificar se o resultado obtido estava dentro do esperado ou se foi obtido 

analisam a validade do modelo, e analisam se o modelo precisa ser refeito, ou 
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software da Microsoft, o Excel. Sua 

interva

salvos no computador e enviado por e-mail. 

  

 

Aulas 14  15 

Tema:  

 02 aulas. 

Objetivo  Geral: 

discutir os modelos da sala. 

: Modelagem, atividades em grupos e  

Materiais Utilizados: Folha, computador e material para escrever. 

Desenvolvimento da Aula: 

sobre o mo

 

O professor pode auxilia-los neste processo questionando sobre os modelos, sobre 

os erros, sobre o desenvolvimento e se realmente es

estipulada. 

professor. 

 Caso algum 

modelo novamente, pode-se utilizar mais uma aula para completar ou modificar o 

modelo e fazer os ajustes finais. 

 Aqui ocorre encerramento dois do ciclo de 

modelagens. 
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u 

conforme o desenvolvimento da aula anterior gerar 

 

Aula 16 

Tema:  

 01 aula 

Objetivo  Geral: Complementar as aulas anteriores 

: Iguais das aulas anteriores 

Materiais Utilizados: Mesmo das aulas anteriores 

Desenvolvimento da Aula: 

 

 

    O roteiro de atividades pode ser adaptado, modificado conforme a necessidade do 

professor. 

     Caso haj

contato direto comigo pelo e-mail: wiliankamada@gmail.com. 
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