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Orientação n.º 04/2022 – SEED/DTI/CTE  Curitiba, 26 de setembro de 2022. 

 

DE: SEED/DTI/CTE 

 

Assunto: Orientação sobre indicação interesse em Kit de Robótica para 2023.  

  

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, por meio da Diretoria de 

Tecnologias e Inovação (DTI), está adquirindo Kits de Robótica para às Escolas da rede 

estadual de ensino do Paraná, para utilização nas atividades de Robótica para o ano de 

2023. 

Neste quesito apresenta-se a necessidade de manifestação de interesse, por meio 

das instituições, para receber esses kits de robótica, para desenvolvimento das atividades 

inerentes à esta frente junto a escola para o ano de 2023. 

Os kits são compostos por Notebook/Chormebook com requisitos, configurações e 

softwares específicos para utilização nas aulas de Robótica, Kit com 383 componentes 

eletrônicos, com os quais os estudantes, com o auxílio do professor, poderão desenvolver 

ideias e trazer soluções para problemas do cotidiano em sociedade e da própria comunidade 

e Material Didático próprio, disponibilizado no site 

<http://www.escoladigital.aluno.pr.gov.br/robotica> .   

A Robótica, além de desenvolver conhecimentos e habilidades relacionadas à 

tecnologia e ciência, contribui com a aprendizagem em outros aspectos como pensamento 

crítico, afinidade digital, resiliência, resolução de problemas, colaboração, comunicação, 

entre outras habilidades importantes a serem desenvolvidas no Século XXI.   

As atividades que poderão ser atendidas pelos kits são: 

Curso Robótica Educacional, ser desenvolvido com estudantes do Ensino Médio, 

ofertado em turno complementar (contraturno) manhã e tarde; 

Curso Robótica Primeiros Passos, ser desenvolvido com estudantes do Ensino 

Fundamental, anos finais, ofertado em turno complementar (contraturno) manhã e tarde; 

Componente curricular de Robótica, pertencente ao Itinerário Formativo de 

Matemática e Ciências da Natureza, ofertado aos estudantes do 2º Ano do Ensino Médio, 

que optarem por esse Itinerário Formativo; 

http://www.escoladigital.aluno.pr.gov.br/robotica
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O intuito deste documento orientador é auxiliar o levantamento quantitativo de kits 

para instituições de ensino que optarem por ofertar o Curso de Robótica os seus estudantes 

a partir de 2023;  

Para tanto, apresentamos a seguir, os pontos que as escolas deverão atender para 

ofertar o Curso de Robótica aos seus estudantes em 2023: 

1. Dispor de ambiente para acomodar o desenvolvimento das aulas de Robótica, 

para o contraturno; 

2. Dispor ou realizar a indicação de Professor/a para ministrar as aulas de 

Robótica, em contraturno; 

3. Dispor de, no mínimo, 1 turma de 8 alunos interessados nas aulas de Robótica, 

no contraturno. 

 

Atribuições do Gestor e Equipe Pedagógica   

1. Cabe ao Gestor Escolar indicar o professor que irá ministrar as aulas de Robótica de 

modo a atender às seguintes características: 

a) Preferencialmente, ter o curso de Robótica ofertado pela DTI ou pelos 

Formadores em Ação; 

b) Conhecer noções básicas de eletrônica;  

c)  Para cada turma, disponibilidade de 2 horas-aula/dia por semana, no 

contraturno, para ministrar as aulas de Robótica aos alunos;  

d)  Disponibilidade de 2 horas/dia por semana para participar da formação de 

Robótica com a equipe da CTE/DTI/SEED, caso não tenha realizado o curso 

previamente;  

e) Preferencialmente, pertencer ao Quadro Próprio do Magistério (QPM);  

f) Atuar em qualquer disciplina/componente curricular da Educação Básica. 

 

2. O Perfil, para o Professor indicado:   

a. Pesquisador;   

b. Inovador;  

c. Criativo;  

d. Mover-se pela curiosidade;  

e. Disposto a enfrentar desafios;  
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3. Orientar os professores e alunos quanto a utilização dos Kits e devidos cuidados com 

as peças, visto que elas são sensíveis e fáceis de serem quebradas e danificadas.  

4. Mostrar aos professores a página Robótica Paraná, disponível no Portal Escola Digital 

– Aluno <http://www.escoladigital.aluno.pr.gov.br/robotica>, onde eles encontram os 

materiais, elaborados pela equipe da Coordenação de Tecnologias Educacionais (CTE), 

que auxiliarão no desenvolvimento das aulas. 

6. Garantir e incentivar a participação dos professores nos encontros semanais 

realizados com a equipe CTE/DTI/SEED, visto que serão momentos de 

formação, aprofundamento aos conteúdos de Robótica e troca de experiências.     

  

Atribuições aos Professores   

Os professores responsáveis pelas aulas de Robótica deverão:     

1.  Participar, semanalmente, dos encontros formativos promovidos pela equipe 

CTE/DTI/SEED para receber orientações sobre o uso pedagógico do Kit, trocar 

experiências e sanar dúvidas;  

2.  Acessar a página Robótica Paraná, disponível no Portal Escola Digital – Aluno 

<http://www.escoladigital.aluno.pr.gov.br/robotica>, e consultar os materiais com 

antecedência, bem como testar os componentes e programação propostos nas aulas.   

3.  Mediar a realização das atividades em aula, conforme orientações constantes nos 

materiais de Robótica.  

4.  Estimular a pesquisa e resolução de problemas.  

5.  Incentivar os estudantes na resolução dos desafios propostos.  

6.  Distribuir os Kits de Robótica para os alunos, verificando se eles estão aptos a serem 

utilizados;  

7.  Orientar os alunos quanto à guarda dos materiais, no final de cada aula.   

8.  Seguir as Recomendações Gerais para utilização dos Kits, disponíveis na página 

Robótica Paraná.  

  

  

Curitiba, 27 de setembro de 2022.  

  

 

http://www.escoladigital.aluno.pr.gov.br/robotica
http://www.escoladigital.aluno.pr.gov.br/robotica
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Atenciosamente, 

 

 

Marcelo Gasparin 

Coordenação de Tecnologias Educacionais 

 

 

De acordo. 

 

 

André Gustavo Souza Garbosa 

Diretoria de Tecnologia e Inovação 

 


