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Somos uma multinacional

de tecnologia educacional
que trabalha para formar

solucionadores de problemas

Nossos clientes

Acreditamos que há um inventor 

dentro de cada um de nós, pronto 

para ser descoberto, e é nisso que 

focamos nossos esforços: incentivar e 

expandir o potencial criativo das pessoas 

em todos os níveis, da educação infantil 

à superior.     

Desenvolvemos produtos tecnológicos 

para o ensino de programação, 

eletrônica e robótica. Atuamos 

com STEAM (Science, Technology, 

Engineering, Arts e Math), aplicando 

conceitos de Aprendizagem Baseada 

em Projetos para proporcionar uma 

experiência mão na massa e com 

signifi cado.

Nossos clientes

+200
Módulos e 
Sensores

+5 mil Escolas
(particulares
e públicas)

+30 mil 
Professores 
formados

+3 milhões 
de Estudantes 
impactados
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Vantagens para a sua Escola

Oferta extracurricular de qualidade

Atividades que despertam o interesse das crianças, 

promovem o aprendizado significativo e impulsionam 

a criatividade.

Otimização de recursos

As oficinas podem ser realizadas em uma sala de aula 

convencional, sem a necessidade de equipamentos 

específicos. Com isso, é possível aproveitar espaços 

ociosos durante o período extracurricular.

Preparo para as profissões do futuro

Estímulo e desenvolvimento de habilidades necessárias 

ao cenário futuro, zem que as novas gerações 

precisarão estar aptas a utilizar a criatividade e o 

repertório para propor soluções aos problemas do 

dia a dia. 

Sem custo de implementação

Acesso ao que há de mais atual em tecnologia, sem a 

necessidade de investimento inicial.

Calendário de eventos

Eventos de tecnologia e educação alinhados ao 

calendário mundial (com datas como Scratch Day 

e Hora do Código), integrando a comunidade e 

gerando maior presença e engajamento de alunos, 

mães, pais e responsáveis na escola.

Alunos inspirados e inovadores

As oficinas expandem o potencial criativo das 

crianças, provocando a autodescoberta de talentos, 

aptidões e habilidades. Durante as atividades, o aluno 

aprende por meio da tentativa e erro e  é incentivado 

a propor novas alternativas e soluções, sendo 

estimulado a agir de maneira inovadora.
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Vantagens para os seus Alunos

Desenvolvimento de projetos

Os alunos aprendem a organizar e concretizar as 

próprias ideias, trabalhando todas as etapas de um 

projeto: ideação, planejamento, desenvolvimento, 

teste e finalização.

Criatividade e repertório

As crianças são estimuladas a explorar ideias, 

assumir desafios, experimentar e repetir as tentativas, 

tornando-se mais abertas a outras opiniões e formas 

de olhar, ao mesmo tempo em que aumentam sua 

base de conhecimentos.  

Projetos autorais

Oportunidade de trabalhar em suas próprias criações, 

o que torna o processo mais significativo aos olhos das 

crianças.

Robótica e mão na massa

União de tecnologia e mão na massa de uma maneira 

natural, lúdica, didática e instigante, promovendo 

interesse e aprendizado.

Trabalho em equipe

Aprender é um processo social e trabalhar em 

pares ou grupos não só enfatiza essa característica, 

como gera maior abertura à colaboratividade e ao 

compartilhamento.

Profissões do futuro

O grande diferencial das novas gerações em relação 

às máquinas e à completa automatização das tarefas 

estará na capacidade de utilizar a criatividade e o 

repertório para propor soluções aos problemas e 

desafios do dia a dia. O preparo para as profissões do 

futuro, portanto, requer o desenvolvimento de novas 

habilidades.
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Ensino
Fundamental I

com mPie
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Surgindo com uma abordagem 

capaz de estimular a inteligência 

colaborativa, a criatividade e 

o caráter prático do uso das 

tecnologias, onde o aluno participa 

ativamente e torna-se responsável 

pelo processo de aprendizagem. 

A oficina se caracteriza pela ação 

direta do aluno na construção de 

soluções criativas para problemas 

multidisciplinares através da 

manipulação de conceitos e da 

experimentação, permitindo e 

valorizando a tentativa e erro. 

Alinhados a esse pensamento, 

uma visão construtivista do 

conhecimento e a ideia de uma 

metodologia baseada em 

projetos, criam um ambiente 

Jornada do Inventor
Fundamental I

próspero para a formação de indivíduos 

críticos e conscientes, capazes de atuar 

de maneira transformadora   em seu 

contexto.

Acreditamos na transformação da 

Educação através da inserção de 

novas tecnologias de maneira lúdica 

e divertida em sala de aula, visando 

a criação de ambientes favoráveis 

para que as crianças possam 

desenvolver habilidade, construir 

seus próprios projetos - de maneira 

completamente autônoma e 

criativa. Para que isso seja possível, 

desenvolvemos a seguinte proposta de 

oficina a ser implementada em parceria 

com as escolas.
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A proposta
A Jornada do Inventor baseia-se 

em uma metodologia baseada em 

projetos e na investigação e solução 

de problemas do mundo real. Os 

estudantes serão desafiados a levar as 

problemáticas propostas para o seu 

próprio contexto com o intuito de, além 

de gerar uma aprendizagem significativa, 

buscar a formação de um estudante 

crítico e atuante em sua comunidade. 

Os estudantes terão liberdade 

para criar seus próprios projetos, e 

com isso, desenvolver importantes 

habilidades e competências, como 

criatividade, colaboração, perseverança, 

comunicação, respeito, empatia, 

autonomia, entre outras. A linha de 

produtos utilizada no curso será o mPie, 

o qual é composto por módulos pré-

programados de encaixe magnético. 

Este material é capaz de oferecer uma 

experiência intuitiva e lúdica capaz de 

apresentar conceitos de eletrônica e 

lógica de programação, sua flexibilidade 

proporciona inúmeras possibilidades 

de projetos criando um ambiente 

perfeito para que os estudantes 

possam explorá-lo de maneira criativa 

e construam seu próprio objeto               

de conhecimento.

mPie: 
composto por 
módulos pré-
programados 
de encaixe 
magnético”

“
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Objetivos

Reconhecer e assimilar 

conceitos eletrônicos 

através dos produtos da 

Microduino

Aplicar conhecimentos 

eletrônicos na criação de 

projetos.

Identificar probemáticas   

do cotidiano.

Investigar soluções e 

aplicações tecnológicas 

dos produtos.

Produzir soluções com 

projetos de maneira 

autônoma.
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Estrutura
Os conteúdos que serão 

apresentados durante o 

curso perpassam pelos 

seguintes módulos:

Módulo I

•  Exploração dos módulos do mPie;

•  Idealização e criação de um projeto;

Módulo II

•  Etapas de construção de projeto:

    •  Desafío Proposto;

    •  Pergunta Motivadora;

    •  Pesquisa;

    •  Criação;

    •  Análise;

    •  Reflexão;

Módulo III

•  Desafios:

    •  Produção; 

    •  Documentação;

    •  Compartilhamento;
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Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3

Nesta etapa, de forma livre, os estudantes 

serão introduzidos aos módulos do 

mPie, devem investigar as diferentes 

maneiras de se realizar conexões entre 

eles e explorar a categorização por cores. 

Divididos em equipes, os estudantes irão 

analisar e resolver problemas em circuitos 

montados previamente com os módulos, 

levantar hipóteses sobre o funcionamento, 

qual o papel que cada módulo desempenha 

e quais as possíveis aplicações para eles. 

Essas servem para familiarizar os estudantes 

com os módulos, conceitos básicos de 

eletrônica e princípios de lógica. Mediante 

problema sugerido, a culminância desta 

atividade se dará pela resolução de uma 

problemática.

Nesta etapa, os estudantes serão 

apresentados às etapas de aprendizagem 

baseada em projeto, que consistem em: 

Desafio Proposto, Pergunta Motivadora, 

Pesquisa, Criação, Análise e Reflexão. Cada 

uma delas devem ditar o tema do desafio 

da aula e serão apresentadas através de 

histórias, dispostas a causar reflexão e 

exploração dos módulos. A culminância 

desta etapa se dará pela consolidação dos 

conceitos de eletrônica e programação.

Nesta etapa, os estudantes deverão levar em 

conta todo o conhecimento  e experiência 

adquiridos durante o curso, cumprir dois 

grandes desafios procurando executar e 

documentar todas as etapas de criação de 

projetos. Os temas dos desafios serão pré 

definidos e os estudantes deverão, além de 

propor a problemática ligada a esse tema 

sobre a qual seu projeto se desenvolverá, 

deverá buscar uma solução para o mesmo.

I II III
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Ensino
Fundamental II

com mCookie
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Estar familiarizado com tecnologia 

se tornou indispensável para formar 

uma nova geração de indivíduos 

capazes de lidar com as disrupções e 

os avanços tecnológicos. É notório 

que algumas profissões que existem 

hoje não existiam há dois anos atrás, 

e estima-se que funções comuns de 

um futuro próximo ainda não foram 

sequer idealizadas. Transportando 

para o campo do desenvolvimento 

de software, algumas das linguagens 

de programação mais utilizadas 

nos dias de hoje foram criadas 

somente há quatro ou cinco anos. 

Mediante esta evolução perene da 

tecnologia, torna-se necessário 

promover uma aprendizagem 

crítica e significativa, onde o 

Jornada do Inventor 
Ensino Fundamental II

estudante seja autônomo ao ponto de 

protagonizar uma interação efetiva 

com a tecnologia durante sua vida.

A Microduino acredita que para 

revolucionar a Educação, precisamos 

de parcerias para ampliar a presença 

de novas tecnologias em sala de aula, 

bem como, repensar cooperativamente 

novas estratégias educacionais que 

reflitam as necessidades dos estudantes. 

Estamos empenhados em possibilitar a 

construção de uma Educação cada vez 

mais transformadora e significativa. Para 

isso, desenvolvemos a seguinte proposta 

educacional a ser implementada nas 

escolas parceiras.
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A proposta
A Jornada do Inventor tem 

como objetivo introduzir crianças 

e adolescentes nas áreas de 

programação, eletrônica e robótica 

através de uma metodologia baseada 

em projetos e na investigação e 

solução de problemas reais. Não é 

necessário conhecimentos prévios 

sobre os temas, apenas curiosidade e 

vontade de explorar um mundo novo de 

possibilidades. A proposta irá trabalhar 

conceitos e habilidades tecnológicas 

de maneira progressiva, incentivando 

o desenvolvimento de senso crítico 

e autonomia no processo de 

aprendizagem dos estudantes. Durante 

as aulas, os alunos irão programar 

na linguagem de programação 

visual Scratch utilizando o software 

mDesigner, o qual permite a interação 

com os produtos da Microduino. 

Iniciando com o IdeaBoard, ao criar 

jogos e animações, tornamos o 

processo de ensino e aprendizagem 

em programação, prático e divertido. 

Em seguida, após adquirir noções de 

lógica e programação, trabalharemos 

com o mCookie, um microcontrolador 

simplificado e intuitivo focado no ensino 

de programação, eletrônica e robótica 

de maneira descomplicada. Ao final do 

curso espera-se que os alunos tenham 

condições de criar projetos de maneira 

autônoma para solução de problemas 

interdisciplinares.
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Objetivos

Reconhecer conceitos de 

eletrônica e programação 

através dos produtos                   

da Microduino.

Identificar códigos                      

e pseudocódigos                     

de programação.

Compreender fundamentos      

de lógica da programação.

Aplicar conhecimentos               

de programação na criação             

de projetos e jogos.

Investigar soluções e 

aplicações tecnológicas 

dos produtos.

Produzir projeto            

de maneira autônoma.
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Estrutura
Os conteúdos que serão apresentados 

durante o curso serão separados pelos 

seguintes módulos:

Módulo I

•  Algoritmo e Pseudocódigo;

•  Lógica de Programação;

•  Criação de Jogos e Animações;

Módulo II

•  Hardware e Software;

•  Sensores;

•  Atuadores;

Módulo III

•  Robótica;

•  Automação;

Módulo IV

•  Produção de projetos;

•  Prototipagem;

•  Projeto Final;
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Módulo 1

O intuito dessa etapa é apresentar o 

que os alunos serão capazes de fazer 

ao final do curso. Serão apresentadas as 

primeiras estruturas lógicas, as quais os 

alunos irão analisar e entrar em contato 

com a lógica da programação por 

blocos. Estruturando os próprios 

códigos, o aluno começa a criar seus 

primeiros jogos para interação com o 

IdeaBoard. Ao final dessa etapa espera-

se  que o estudante, não só, entenda 

como funciona um algoritmo e perceba 

a importância da posição e sequência 

de cada bloco, mas também, comece a 

diferenciar e trabalhar com sensores e 

atuadores.

Módulo 2 

Com uma maior familiaridade com o 

mDesigner, nessa etapa o aluno começa 

a utilizar o mCookie, tendo como foco 

o Buggy. As montagens e os desafios se 

tornam gradativamente mais complexos 

estimulando o aluno a combinar 

diferentes sensores e atuadores. Ao 

final dessa etapa espera-se que o aluno 

compreenda a lógica da programação, 

o funcionamento do Buggy e demais 

sensores e atuadores.

Módulo 3

Agora o aluno estará exposto a 

extrapolar o Buggy para os sensores 

e atuadores mais complexos do 

mCookie. Ele irá se deparar com 

novos blocos de programação e será 

desafiado a criar novas montagens. 

Durante toda a etapa espera-se que o 

aluno tenha internalizado os conceitos 

antigos enquanto assimila novos. Ao 

final dessa etapa espera-se que o aluno 

reconheça sensores e atuadores e 

desenvolva autonomia na estruturação 

do programa.

Módulo 4

Etapa em que os educandos começam 

a entender o processo de criação de 

projetos como um todo. É proposto 

a elaboração de um projeto final, onde 

espera-se que coloquem em prática 

todas as etapas necessárias (brainstorm, 

geração de alternativas, prototipagem e 

testagem). É esperado que o educando 

seja totalmente ativo e autônomo no 

processo de aprendizagem, utilizando 

tudo o que foi visto no decorrer do 

curso na criação dos projetos autorais.

IVI II III



17

Nossa Metodologia
Visando uma Educação onde os 

estudantes tenham liberdade para criar 

seus próprios projetos, e com isso, 

desenvolver importantes habilidades 

e competências, como criatividade, 

pensamento crítico, colaboração, 

perseverança, comunicação, respeito, 

empatia, autonomia, entre outras. 

A Microduino desenvolveu uma 

metodologia ativa de aprendizagem 

baseada na metodologia STEAM 

(Ciências, Tecnologia, Engenharia, Arte 

e Matemática) e no Movimento Maker.

Dividida em cinco etapas: 

contextualizar, explorar, criar, analisar 

e compartilhar. Durante o percurso, 

o educando estará imerso em uma 

temática norteadora, e explorando 

os produtos, deve criar soluções para 

os desafios propostos, analisando 

outras possibilidades e possíveis 

aprimoramentos, finalizando com o 

compartilhamento do conhecimento 

adquirido com os demais colegas.

Science
Technology
Engineering
Arts
Math”

“

Contextualizar

Dentro desta etapa o aluno 

é contextualizado no tema 

trabalhado durante a aula.

Explorar

Nesta etapa o aluno é 

incentivado a explorar mais o 

tema e sua problemática, bem 

como os recursos disponíveis 

para resolve-lá. Essa exploração 

pode acontecer através de 

pesquisa, jogos e atividades 

relacionadas ao tema e 

demonstração de projetos. 

1 2
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Criar

Aqui os alunos reúnem todas 

as informações coletadas e 

produzem seus projetos com 

o kit.

Analisar

Com os projetos construídos 

os alunos vão analisar o que 

produziram, aqui existem 

algumas atividades de registro 

para que o aluno reflita sobre 

tudo o que aprendeu, tanto 

sobre o tema aula quando sobre 

o funcionamento dos kits e a 

programação.

Compartilhar

Nesta etapa os estudantes 

irão compartilhar o que 

produziram, compartilhar 

é uma etapa fundamental 

para o desenvolvimento, 

faz o aluno expressar em 

palavras o que aprendeu, 

absorvendo e memorizando. 

Esse compartilhamento pode 

se dar de diferentes formas, 

através de debates com a turma, 

apresentações, produção de 

painéis para a escola, produção 

de vídeo, etc.

3 4 5
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Processo 
Avaliativo
O ato de avaliar é indispensável no 

mapeamento da efetividade do 

processo de ensino e aprendizagem 

para possibilitar uma intervenção 

consciente e melhorada por 

parte do educador. Visando este 

objetivo, a Microduino criou um 

conjunto de rubricas com o intuito 

de proporcionar uma avaliação 

continuada do desenvolvimento 

do educando durante todas as 

etapas do processo. As rubricas têm 

também como objetivo deixar claro 

para os educandos o que é esperado 

deles no desenvolvimento dos projetos 

ao decorrer do curso e também ajudá-

los no percurso de construção de 

suas ideias. Este processo de análise e 

avaliação se trata de um sistemas de 

classificação, que permite ao educador 

uma percepção melhor do trabalho 

desenvolvido pelo educando, não só 

no que diz respeito a conteúdos, como 

também a motivação e participação 

do mesmo, levando em consideração 

diferentes categorias, como: trabalho 

em equipe, inventividade, identificação 

e solução de problemas, bem como, o 

uso e conhecimento da tecnologia dos 

módulos.
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Conclusão
Nos importamos com a relevância 

em se estimular o contato com 

tecnologia desde pequenos. Promover 

o desenvolvimento da autonomia 

das crianças nas áreas lógicas e de 

tecnologia mostra-se uma alternativa 

capaz de transformar o processo de 

ensino e aprendizagem descomplicado 

e significativo. Ao longo das oficinas, 

espera-se a familiarização com 

conceitos de eletrônica e lógica pelas 

crianças, ao ponto de serem capazes 

de utilizar os mais diversos tipos de 

materiais, de sucata à módulos de 

eletrônica como ferramentas na 

resolução de problemas de cunho 

interdisciplinar de maneira autônoma e 

que o processo de criação e execução 

de projetos torne-se natural e relevante 

para o educando.

Diante dos impactos tecnológicos e 

às transformações que promovem 

em nossa sociedade, o que você está 

disposto a criar? Qual problema está 

disposto a sanar? Junte-se a nós neste 

desafio de mudança e criatividade.
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microduino.com.br

(41) 4101-1318

informacoes@microduino.com.br

orcamento@microduino.com.br

@microduinobr /microduinobr


