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NOME DO PROJETO: 

Educação 4.0: Desenvolvimento de modelo físico didático aplicado a 

educação de base por meio de impressão 3D com uso de filamento de 

PET reciclado a partir de garrafas utilizadas.  

 

1. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA AVALIAÇÃO DO PROJETO 

 

Pontos Fortes: 

✓ Laboratório completo composto por Manufatura Aditiva e Manufatura 

Subtrativa; 

✓ Laboratório de Fabricação Mecânica composto por máquinas diversas; 

✓ Recursos humanos motivados, com experiência e formação técnica nas 

áreas das Tecnologias 4.0; 

✓ Parceiros inteiramente disponíveis para colaboração com o projeto; 

✓ Disponibilidade de matéria prima para construção dos protótipos; 

✓ Ambiente favorável a aplicação e análise de eficiência dos protótipos 

criados. 

 

 

Oportunidades: 

✓ Melhorar a compreensão de conteúdos trabalhados no Ensino de Base através 

de modelos físicos; 

✓ Aumento nos indicadores da Educação de Base; 

✓ Estudantes com melhor preparação para compreensão de conceitos mais 

aprofundados; 

✓ Estabelecer parcerias com instituições públicas ajudando a potencializar os 

talentos dos estudantes dessas escolas nas áreas da tecnologia 4.0; 

✓  Apresentar o Instituto à comunidade externa como um núcleo extensionista 

desenvolvedor de inovações; 

✓ Disseminar o uso da cultura maker na resolução de problemas cotidianos. 

 

 

 

Anexo  (2191350)         SEI 23460.000135/2022-77 / pg. 2



[Digite aqui] 
 

 

2. INTRODUÇÃO  

O desenvolvimento de novas metodologias para aperfeiçoar o processo 

de ensino-aprendizagem é importante pois amplia as possibilidades dos(as) 

alunos(as) construírem seus conhecimentos (ALVES, SCHIMIGUEL e ARAÚJO, 

2013). Nesse sentido, o uso de novas tecnologias favorece o surgimento de 

estratégias educacionais com o intuito de auxiliar e complementar os conteúdos 

trabalhados em sala de aula, melhorando o rendimento acadêmico da turma 

(VELASCO, 2010).  

Uma tecnologia emergente com potencial de ocasionar melhorias à 

sociedade, inclusive no âmbito da educação, é a técnica de impressão 3D 

(AGUIAR, 2016). Esta técnica permite a criação de objetos reais a partir de 

modelos computacionais provenientes de modelagens feitas por softwares de 

Desenho Assistido por Computador (CAD) ou escaneados de objetos reais com 

um Scanner 3D (FERNANDES e MOTA, 2016).  

As impressoras 3D são versáteis e eficientes, uma vez que atendem a 

muitas demandas de forma prática com custo baixo, podendo ser úteis em áreas 

como: prototipagem, engenharia, medicina, entretenimento, dentre outras 

(QUEIROZ, SILVA e GOMES, 2020). A tecnologia de impressão 3D também está 

se estendendo à educação através da criação de modelos físicos para serem 

utilizados em aula contribuindo para um aprendizado ativo (AGUIAR, 2016). 

A possibilidade de imprimir os modelos didáticos com a reciclagem do 

polímero oriundo de garrafa PET (Polietileno Tereftalato) permite reduzir 

localmente os danos causados pela poluição, além de estimular a reflexão em 

torno da geração de resíduo. 

Dessa forma, este projeto se propõe a aplicar a utilidade da impressão 3D 

ao ensino dos conceitos disciplinas como Física, Biologia, Química, Eletrônica e 

Elementos de Máquinas etc. Essa abordagem implica em utilizar as impressoras 

3D como “pequenas fábricas” de modelos físicos didáticos utilizados em 

atividades práticas. 

 

2.1 JUSTIFICATIVA 

Professores, em geral, acreditam que a melhoria do ensino está atrelada 

à inserção de aulas práticas no currículo, no entanto, apesar de várias escolas 

disporem de laboratórios, eles raramente são utilizados (BORGES, 2002). 
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Algumas das razões para tal fato são: “não existirem atividades práticas já 

preparadas para o uso do professor; falta de recursos para aquisição de 

materiais de reposição; falta de tempo do professor para planejar a realização 

de atividades […]” (BORGES 2002, p. 294). 

Além disso, a qualidade do ensino no Brasil vem sendo criticada por causa 

da sua incapacidade de preparar os(as) estudantes para o mercado de trabalho 

ou para universidade, sendo uma das razões para isso o fato do conhecimento 

construído pelos(as) estudantes na escola apresentar-se fragmentado e com 

aplicação limitada (BORGES, 2002). 

Nas últimas décadas, pensadores e teóricos discutem essas e outras 

problemáticas com a finalidade de facilitar o processo de ensino-aprendizagem, 

uma vez que, tradicionalmente, a escola explora mais os conceitos e definições 

sofrendo questionamentos quantos aos métodos pedagógicos incompatíveis 

com a realidade atual. É preciso então, pensar em propostas que promovam 

pensamento crítico, autonomia, colaboração e uma maior retenção com 

significância de conhecimento (NOLETO, 2020).  

Do ponto de vista ambiental, a possibilidade de reciclar garrafas PET e 

construir o próprio filamento para impressão dos modelos didáticos, visa além de 

incentivo a reutilização e reciclagem, convidar ao desenvolvimento de uma 

consciência crítica em torno da geração de resíduos. 

Para mitigar os problemas supracitados, o presente projeto tem o objetivo 

de projetar e fabricar, por meio de impressão 3D, um modelo físico com aporte 

pedagógico destinado à realização de aulas práticas de Física, Eletrônica e 

Elementos de Máquinas de forma integrada. A ideia é que o mesmo modelo 

físico explore problemas e conceitos sob a óptica dessas três disciplinas em sala 

de aula favorecendo a interdisciplinaridade no ensino. 

 
 

3. OBJETIVOS (GERAL E ESPECÍFICOS) 

3.1 Objetivo Geral 

Projetar e fabricar modelos físicos didáticos com o uso de manufatura 

aditiva e inteligência artificial, a partir da reciclagem do PET para ser utilizado em 

aulas práticas em disciplinas diversas do Ensino de Base de maneira integrada. 
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3.2 Objetivos específicos 

• Selecionar uma situação-problema teórica para reprodução física; 

• Modelar tridimensionalmente os componentes do modelo físico; 

• Fabricar e montar os componentes; 

• Desenvolver e implementar o sistema eletrônico para aquisição de dados 

quantitativos do modelo físico; 

• Elaborar os roteiros didáticos para realização das aulas; 

• Avaliar as contribuições no processo ensino-aprendizagem ao utilizar o 

modelo físico como objeto de aprendizagem em sala de aula; 

• Reciclar PET para fabricação de filamentos para impressora 3D. 

 

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A impressão 3D consiste na fabricação de objetos por meio da adição e 

sobreposição de camadas de um certo material até que se obtenha a forma final 

do sólido (AGUIAR, 2016). Essa técnica, categorizada como manufatura aditiva, 

proporciona a economia de material e tempo em relação aos processos 

convencionais de usinagem, na ordem de 70 a 90% (GORNI, 2001). Tal 

economia pode ser entendida observando a natureza dos processos 

convencionais de usinagem: a peça é esculpida a partir de um bloco de matéria-

prima por máquinas-ferramentas até que a forma desejada seja alcançada 

(AGUIAR, 2016). A Figura 1 ilustra peças fabricadas a partir dos processos de 

impressão 3D e usinagem. 

Figura 1 – Exemplos de peças sendo fabricadas por impressão 3D (a 

esquerda) e usinagem (a direita) 

 

Fonte: AGUIAR (2016) 
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No escopo da disciplina de Elementos de Máquinas, espera-se que o 

modelo físico proposto aborde os conceitos relativos aos Elementos de 

Transmissão, tais como: engrenagens, polias e correia, rodas dentadas e 

corrente de roletes, parafusos de potência, dentre outros. Os elementos de 

transmissão são usados para gerar movimento e transmitir potência em uma 

ampla variedade de aplicações (BUDYNAS e NISBETT, 2011). Além disso, eles 

podem atuar como dispositivos de troca de torque por velocidade e vice-versa, 

sendo uma aplicação comum a redução da velocidade e o aumento do torque 

para mover cargas mais pesadas (NORTON, 2013).  

A Figura 2 ilustra uma representação de transmissão por polias e correia, 

nota-se que conjunto está funcionando como redutor de velocidade e 

multiplicador de torque, uma vez que o diâmetro da polia movida é maior do que 

o diâmetro da polia motriz. Dessa forma, espera-se que modelo físico proposto 

proporcione aos(às) alunos(as), por meio de atividades pedagógicas, a 

experimentação qualitativa e quantitativa do uso de Elementos de Transmissão 

como dispositivos de troca de torque e velocidade.  

 

Figura 2 – Transmissão por polias e correia 

 

Fonte: Budynas e Nisbett (2011), adaptada 

No escopo das disciplinas de Física, espera-se que o modelo físico 

possibilite discutir os seguintes conceitos: rendimento e eficiência de sistemas 

mecânicos, calcular o atrito e perdas de energia no sistema, potência, velocidade 

da carga na subida e descida, entre outros. Para o desenvolvimento deste 

projeto, pretende-se utilizar sistemas físicos do tipo máquinas simples (Figura 3) 

acoplados a uma transmissão mecânica e um motor elétrico. 
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Figura 3 - Sistemas de polias (Máquinas simples) 

 

Fonte: Laboratório de física, UFBA. 

No âmbito da Eletrônica, espera-se criar uma interface didática capaz de 

facilitar a compreensão das grandezas físicas estudadas, para tal será utilizado 

o Arduino (Figura 3) que consiste em uma placa de microcontrolador. O Arduino 

contém um conector USB que permite ligá-la a um computador, além de diversos 

pinos que permitem a conexão com circuitos eletrôn icos externos, como 

motores, relés, sensores luminosos, diodo laser, alto-falantes, microfones, 

dentre outros (MONK, 2014).  

 

Figura 4 - Arduino UNO R3 

 

Fonte: http://www.arduino.cc 

A utilização deste microcontrolador possibilitará o controle das variáveis 

do modelo proposto com a impressão 3D. Para o funcionamento dos circuitos 

utilizados com o Arduino, é necessário que seja gravado no seu microcontrolador 

um programa constituído de uma sequência ordenada de comandos (algoritmo) 

para a obtenção de algum resultado (MEDEIROS e WÜNSCH, 2014).  
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Dessa forma, é possível discutir conceitos da Eletrônica envolvendo este 

projeto em sala de aula como: álgebra booleana, blocos aritméticos, projeto e 

montagem de circuitos combinacionais e algoritmos. 

A reciclagem das garrafas PET se inicia com a separação e lavagem dos 

rejeitos.Em seguida o produto passa pela trituração com equipamento 

desenvolvido com essa finalidade. Após a trituração, o produto moído vai para 

uma extrusora, máquina utilizada na modelagem plástica, onde o material será 

transformado em filamento para utilização em impressoras 3D para então ser 

aplicado na construção dos modelos educacionais. 

 

5. METODOLOGIA E ESTRATÉGIA DE AÇÃO 

O procedimento metodológico para a execução do presente projeto é 

dividido em três fases: desenvolvimento e fabricação (Fase 1), produção do 

Filamento (Fase 2), análise pedagógica (Fase 3) conforme ilustrado na Figura. 

Figura 5 - Metodologia 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

Ao término da Fase 2 espera-se que modelo físico esteja construído e, 

devidamente, testado. A primeira etapa para realização desta Fase é selecionar 
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uma situação-problema para o modelo físico proposto, contemplando o seguinte 

critério: a situação-problema pode ser abordada e desenvolvida didaticamente a 

partir de conceitos da Física, Química, Biologia, Eletrônica e Elementos de 

Máquinas dentre outras. 

Em seguida, os componentes do modelo físico serão modelados em 3D 

por meio do software CAD, Autodesk Inventor®. No ambiente deste software é 

possível montar virtualmente o modelo físico e simular o seu funcionamento 

mecânico. Vale destacar que os laboratórios de informática do campus IFBA 

Irecê dispõem de computadores com o Autodesk Inventor® instalado na versão 

estudantil. 

Os componentes modelados em 3D no Autodesk Inventor® podem ser 

exportados para o formato.STL e carregados no software de “fatiamento” cuja 

função é gera arquivos, em G-Code, com as instruções para a impressora 3D 

fabricar as peças. No presente projeto será utilizado como software de 

“fatiamento”, o Ultimaker Cura®, uma vez que este é gratuito, de código aberto 

e com vários recursos disponíveis. A impressora 3D utilizada será a Creality® 

Ender 3 carregada com filamento em ABS que está disponível no laboratório de 

Eletrônica do IFBA campus Irecê. 

Para a aquisição dos dados quantitativos e criação de uma interface 

interativa para visualização e controle dos parâmetros será utilizada a placa 

Arduino UNO R3, que dispõe do microcontrolador ATmega328P e possui seis 

entradas analógicas e 14 conexões digitais, que podem servir como entradas ou 

saídas, utilizadas em conjunto com o Módulo Sensor Reflexivo Infravermelho 

TCRT5000 e o Módulo Sensor de Velocidade Encoder LM393 para a obtenção 

das variáveis do modelo físico. A placa Arduino e os sensores utilizados 

encontram-se à disposição no laboratório de Eletrônica do IFBA campus Irecê. 

O monitoramento digital será feito por meio da recepção dos sinais, 

provenientes dos sensores, pela placa Arduino através de programa criado no 

software Arduino IDE, ambiente de desenvolvimento integrado de código livre 

para estudo, execução, compartilhamento e modificação, que possui suporte 

para programação em C e C++.  

Na fase 2 serão fabricados os filamentos a partir da reciclagem de PET 

triturado com equipamento desenvolvido com essa finalidade. Após a trituração, 

o produto moído vai para uma extrusora, máquina utilizada na modelagem 
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plástica, onde o material será transformado em filamento para utilização em 

impressoras 3D para então ser aplicado na construção dos modelos 

educacionais 

A execução da Fase 3 inicia-se com a elaboração de roteiros didáticos 

que serão utilizados pelos professores de Física, Eletrônica e Elementos de 

Máquinas durante aulas práticas com o modelo físico proposto. Serão 

elaborados três roteiros, para cada disciplina, envolvendo o mesmo modelo 

físico, mas com objetivos e abordagens diferentes: o questionamento e o 

procedimento de resolução serão pertinentes aos conceitos e conteúdo de cada 

disciplina. 

 A principal diretriz para elaboração dos roteiros será baseada no conceito 

de aprendizagem por resolução de problemas proposto por Gagné (1971): deve-

se apresentar verbalmente o princípio envolvido, mas evitando uma orientação 

muito extensa, pois pode limitar a organização de hipóteses a serem 

desenvolvidas na solução do problema e jamais deverá apresentar a solução do 

problema ao aprendiz. 

Por fim, para verificar a contribuição do uso do modelo físico no processo 

de ensino-aprendizagem, serão utilizados os seguintes métodos: observação e 

registro da participação dos(as) alunos(as) durante a realização das aulas 

práticas; entrevistas coletivas com as turmas sobre algumas observações 

registradas durante as aulas práticas; e a aplicação de questionários para que 

os(as) discentes possam expressar suas opiniões sobre o uso do modelo físico 

para construção do seu conhecimento. 

 

6. CRITÉRIO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DA EQUIPE 

Os estudantes bolsistas serão selecionados a partir de edital interno, cujo 

critérios de seleção/classificação estão abaixo descritos:  

1-Maior média global;  

2-Maior porcentagem de presença em aula;  

3-Relação com a cultura Maker e/ou Ferramentas da Tecnologia 4.0 

comprovada através de declaração (cada mês de experiência valerá 1 ponto);  

4-Habilidade relacionada a processos de fabricação com ênfase em 

impressoras 3D e programação de máquinas CNC comprovada através de 

declaração (cada mês de experiência valerá 1 ponto); 
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5- Habilidades para lidar com tecnologia, conhecimento sobre IoT 

(Internet das Coisas), raciocínio lógico, robótica e empreendedorismo e inovação 

identificadas a partir de entrevista;  

6-Posicionamento geográfico em relação à comunidade onde o projeto 

será desenvolvido comprovada através de comprovante de residência;  

7-Maior indicador de vulnerabilidade social. Será calculada uma Média 

Geral (MG), levando em consideração os critérios acima utilizados como grau de 

seleção dos candidatos, através de fórmula a ser apresentada em edital interno; 

8- Por fim, adotaremos o critério de inclusão para estudantes com 

deficiências para um percentual de 10% das vagas disponibilizadas. 

 

7. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 

 

O produto a ser desenvolvido neste projeto é um modelo físico didático, 

que possa ser fabricado por impressão 3D, para realização de aulas práticas em 

disciplinas diversas. Além disso, vislumbram-se alguns benefícios e 

repercussões relacionados ao desenvolvimento deste produto em curto, médio 

e longo prazo.  

Em curto prazo, espera-se contribuir no processo ensino-aprendizagem 

dos(as) estudantes(as) nos cursos ofertados pelas escolas públicas Municipais 

e incentivar a produção científica e tecnológica no campus com a publicação dos 

resultados do presente projeto em seminários, congressos ou revistas. 

 Em médio prazo, é almejada a realização de projetos de extensão no 

formato workshops que visem a imersão tecnológica de professores(as) e 

alunos(as) da rede pública de educação da região de Irecê. Nestes eventos 

serão exploradas as práticas e conceitos de desenho computacional, impressão 

3D e experimentação, tendo como objeto de aprendizagem, o modelo físico 

proposto.  

Além dos impactos já citados, espera-se promover localmente redução e 

reflexão sobre o uso de polímeros e os descartes desses no meio ambiente.  

Em longo prazo, serão desenvolvidos outros modelos físicos, nos 

mesmos moldes aqui propostos, e as informações técnicas, para fabricação e 

montagem, e pedagógicas, para aplicação em sala de aula, serão reunidas em 

um manual para ser publicado em formato de livro.  
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8. VIABILIDADE TÉCNICA 
 

O campus possui um laboratório com as seguintes dimensões: 88,79m2, 

dotado de recursos da tecnologia 4.0, composta por ar-condicionado SPLIT Piso 

Teto 36.000 BTUS ELGIN, com mobiliário (mesas, cadeiras, estantes e etc), 

equipamentos audiovisuais (retroprojetor e som), internet e instalações elétricas 

necessárias para o pleno funcionamento dos equipamentos pertencentes ao 

laboratório, abaixo listados: 

 

->  2 Impressoras 3D - GTMAX3D CORE A3; 

->  1 Router CNC- H3N NTECH; 

->  1 Computador GPU-TCORP POWER PC; 

->  6 Computadores Desktop (Dell Optiplex 3070 SFF e monitor P2319H); 

->  1 Estação de solda e retrabalho- Ya Xun/878D; 

->  1 Óculos RV - OCULUS RIFT S; 

->  1 Osciloscópio- "MARCA: TEKTRONIX MODELO: TBS1102B" 

->  1 CLP- SCHNEIDER TM221CE40R; 

->  1 Fonte de Alimentação- "POLITERM ( Brasil ) / Modelo POL- 

16E"; 

->  3 Kits Lego c/ fonte-Lego Mindstorm; 

->  "4x Console De Comando - Arduino nano V3 com cabo de 

programação; 

 

Recursos e insumosdiversos:  

4x Placa De Treinamento Em Circuito - Arduino Uno R3 com Cabo USB 

4x Display Tipo Led - Display OLED I2C 0,96"" Display OLED 0.96? I2C 

Branco 

4x Chassi Para Equipamento Eletronico - Kit Chassi 2 rodas para Robótica 

Arduino contendo: 02 x Micro Servo Motor DC (3-6V) c/ caixa de redução para 

Robótica Arduino 02 x Rodas para Chassi Robótica Arduino (Roda: Diâmetro 

68mm x Largura 2,6 cm) 01 x Roda Boba (Universal) 01 x Chassi Acrílico para 

Robótica Arduino com ogo de Parafusos 01 x Suporte para 4 Pilhas AA 

4x Dissipador Calor Processador (Cooler) 
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1x Sinalizador Luminoso De Painel Elétrico - Sinaleiro Lâmpada LED para 

24 Vcc Verde 

1x Sinalizador Luminoso De Painel Elétrico - Sinaleiro Lâmpada LED para 

24 Vcc Vermelho 

8x Placa Montagem Circuito Eletrônico - Mini-Protoboard 

4x Módulo Eletrônico - Módulo Bluetooth HC-05 Módulo Bluetooth Arduino 

HC-05. 

4x Conversor Protocolo - Módulo conversor Analógico Digital ADS1015 ou 

ADS1115 com 4 entradas analógicas 

12x Módulo Eletrônico - Módulo IR detector de linha Módulo IR Detector 

de Linha Modelo: TCRT5000 

8x MÓDULO ELETRÔNICO - Ponte H dupla baseada no CI L298N 

4x Placa Montagem Circuito Eletrônico - Protoboard 400 Pontos 

4x Placa Montagem Circuito Eletrônico - Protoboard com 830 pontos 

8x Sensor Eletrônico - Sensor de Distância Ultrassônico HC-SR04 

4x Adaptador de Bateria 9V para Arduino 

4x Conector DVI-HDMI 

4x Barra Pino, N° De Vias 1 X 40 Vias 

4x Bateria de 9V Alcalina 

4x Módulo Eletrônico, Modelo Buzzer 

2x Caneta de traçar trilhas de circuito na placa de fenolite 

4x Chave alavanca liga/desliga - Chave Alavanca Modelo: MTS-102 3T; 

4x Chave Eletrônica, Tipo Tactil 

4x Diodo 1N4148 

2x Arame Solda, Tipo Fio, Processo Soldagem 

4x Fotorresistor (LDR) de 5mm 

4x Jumper Macho-Femea. 

4x Jumper Macho-Macho 

4x JJumpers Fêmea-Fêmea para protoboard 

4x Jumpers Macho-Fêmea para protoboard 

4x Jumpers Macho-Macho para protoboard 

20x Diodo Emissor Luz 

40x LED difuso. Cor: Amarelo 5mm 

40x LEDs Verdes LED difuso 
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40x LEDs Vermelhos LED difuso 

4x LM393P. 

4x Placa de fenolite simples 10x10 cm 

8x Placa de Fenolite Dupla Face 10 x 15 cm 

4x Potenciômetro Rotativo, Tipo Miniatura 

80x Resistor Carbono, Resistência Nominal 2K2 OHM, 

80x Resistor Carbono, Resistência Nominal 3K3 OHM 

12x Resistor Carbono, Resistência Nominal 150 OHM, 

80x Resistor Carbono, Resistência Nominal 1.000 OHM 

2x Riscador e Cortador de Placa de Fenolite 

4x Trimpot multivoltas 20k ohms; 

 

Desenvolvemos atualmente, através de 2 Editais uma estrutura humana 

e física para modelagem e fabricação de protetores faciais. A recente experiência 

nos possibilitou o melhoramento do laboratório de fabricação com a aquisição de 

mais uma impressora 3D. O laboratório de eletrônica conta com osciloscópios, 

geradores de sinais, protoboards, fontes de tensão contínua ajustável, 

multímetros digitais, dentre outros, capaz de apoiar ações de produção proposta 

por esse plano. 

Além dos recursos acima descritos direcionados à oficina 4.0, o campus 

possui um laboratório de fabricação com equipamentos variados como: tornos 

mecânicos, fresadoras, furadeiras de coluna, furadeiras manuais, 

esmerilhadoras e diversos equipamentos de solda (MIG/MAG; Eletrodo 

Revestido; TIG; Oxiacetilênica), bancadas e ferramentas de uso manual para 

auxílio na fabricação e montagem dos protótipos propostos. 

 

9. PLANO DE TRABALHO  

 

9.1 Oficinas Selecionadas para a Capacitação da Equipe. 

 As oficinas que se relacionam de forma direta com a demanda do setor 

produtivo proposto são:  

-Pensamento Computacional (obrigatória);  

-Empreendedorismo e Inovação (obrigatória);  

- Robótica Arduino (obrigatória); 
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-Desenvolvimento de Aplicativos para Dispositivos Móveis (obrigatória);  

-Projeto de Inovação Tecnológica (obrigatória);  

-Modelagem 3D (obrigatória);  

-Realidade Virtual (optativa); 

-Aprendizado de Máquina (obrigatória); 

-Manufatura Subtrativa (obrigatória). 

 

 

9.2 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

A Figura 6 ilustra o cronograma de execução das atividades do projeto. 

 

Figura 6 – Cronograma do projeto 

 

 

 

Fonte: Próprio Autor 

ATIVIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Seleção da situação-problema

Modelagem 3D

Fabricação e montagem do 

modelo físico

Desenvolvimento e 

implementação do sistema 

eletrônico

FASE 2
Produção de Filamento a partir 

de garrafas PET reutilizadas

Elaboração dos roteiros didáticos

Verificação da contribuição do 

uso do modelo físico

Escrita do relatório do projeto 

DURAÇÃO DO PROJETO (MÊS)

FASE 3

FASE 1
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ANEXO IV.I 

 

LABORATÓRIO DE OFICINAS 4.0 
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Manufatura Extrativa: Mini fresa CNC/ kit de ferramentas  
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Manufatura Aditiva: Impressoras 3D 
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