
Project1_SmartSpace

Faixa etária: 12-15 anos
Número de horas: 20 horas

Breve descrição da atividade:

Neste projeto multi assunto, os estudantes irão pesquisar o uso de energia em todo o mundo e no
seu próprio país. Os alunos inovam em soluções inteligentes para economizar eletricidade e
desenhar espaços inteligentes em que estas soluções serão implementadas.

Competências em TC:

Recolha e Análise de Dados
Análise

Padrões

Codificação

Depurando

Algoritmos

Objetivos

-Os alunos aprendem e compreendem porque é importante poupar energia e como é possível
através das escolhas do dia-a-dia. Os estudantes são desafiados a ponderar a quantidade de
eletricidade que está a ser usada em diferentes partes do mundo.
-Os alunos descobrem, aprendem e compreendem as fontes de energia renováveis como parte
de uma produção de eletricidade.
-Os alunos aprendem a calcular a quantidade de energia elétrica usada, quanto custa em
diferentes países e quanto dinheiro se pode economizar usando soluções inteligentes.
-Os alunos aprendem e compreendem o significado e a importância de poupar energia através
de ações do dia-a-dia.
-Os alunos aprendem a desenhar, construir e codificar soluções inteligentes simples
automatizadas que abordam os problemas introduzidos no projeto
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Contexto realista do STEAM

Ciência Tecnologia - Engenharia

questões ambientais
eficiência energética

desenvolvimento sustentável
ent
despesas de eletricidade e custos

soluções de casa inteligente
automação
Conceção 3D

Matemática Artes - Estudos Sociais

escala
algoritmos
medição
codificação
cálculo

projetar e construir espaço inteligente
escolher materiais adequados

Metodologia

Baseado na aprendizagem fazendo (com diferentes níveis: da imitação à criação)

Part
e

Descrição Tempo
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1 Introdução/Luzes do Espaço

Multi-assunto: Ciência

Luzes do espaço

O professor introduz um mapa da terra filmado à noite. Descoberta guiada. O que
é que estás a ver? Como é que há luz em algumas partes e não nas outras? Isto é
sustentável, o que poderia ser feito? Ver Apêndice 1

Por que é importante poupar energia?

Discuta a importância de poupar energia e o facto de termos apenas uma terra ->
uso de energia sustentável no dia-a-dia

1hrs

2 Custos e despesas de eletricidade

A partir desta parte, os alunos serão divididos em pequenos grupos.

Multi-assunto: Ciência/Matemática

Os alunos aprenderão sobre a energia elétrica: como calcular a quantidade de
energia elétrica usada, quanto custa em todo o mundo e no respetivo país e
quanto dinheiro pode economizar usando soluções inteligentes. Consulte o
apêndice 2.

1hrs

3 Como poupar eletricidade no dia-a-dia na escola/casa
Multi-assunto: Matemática/Ciência

Os alunos trabalham em grupos e encontram formas de poupar eletricidade no
dia-a-dia.

Consulte o apêndice 3.

1hrs

4 Introdução do Microbit
Multi-tema: Ciência/Artes e Ofícios

1hrs
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Nota dos professores: as soluções inteligentes neste projeto são projetadas
para serem implementadas com microcontrolador de microbits . Se a sua
escola não tiver microbits , pode simular tudo a partir deste projeto em
Tinkercad.com

O professor introduz microbit e os alunos fazem exercícios sobre como usá-lo e

como medir o nível de luz. Consulte o Apêndice 4.

5 Projetar o espaço
Multi-tema: Ciência/Artes e Ofícios

Os alunos precisam de criar um espaço em miniatura no qual serão
implementadas as soluções automatizadas de poupança de energia (a iluminação
inteligente é o requisito mínimo)

Consulte o apêndice 5.

1hrs

6 Construindo o espaço
Multi-tema: Ciência/Artes e Ofícios

Qualquer material pode ser utilizado (cartão, argila, etc.) no processo de
construção. O mobiliário de design e impressão 3D também é possível, mas o
mobiliário também pode ser construído a partir de materiais tradicionais (cartão,
madeira).

Ao construir é importante pensar & planear como implementar soluções
inteligentes.
O edifício pode exigir tempo extra.

2-3hrs

7 Soluções inteligentes automatizadas

Integração de soluções inteligentes automatizadas.
Ver apêndice 6 e 7.

2-3hrs

8 (Opcional) Integração de outras soluções inteligentes, janela ou porta
automatizada ou ventilador

Consulte o apêndice 8.

2hrs

9 Testes e depuragem

Como codificar, tem que alterar código para obter o efeito que precisa?
Exemplo: As luzes acendem-se muito cedo, alteram o nível de luz em que as luzes
se acendem

2h
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10 Alterações de implementação 2hrs

11 Apresentação e Feedback
Vê o Apêndice 9?

Os alunos fazem uma expedição para a escola e fazem um passeio pelo espaço.
Alunos fazem uma apresentação, por exemplo, com imovie ou um tour virtual

2hrs

Organização

Materiais:
● madeira, plástico, cartão, palhinhas, arame, servos, motores elétricos, LEDs, popstickels, baterias,

cola quente, fita,

Utilização das TIC:

Microbit para codificação de soluções inteligentes, impressão 3D para impressão de peças e mobiliário
(não é necessário), makey makey, scratch, projeto pode ser implementado sem qualquer um dos
anteriores, mas recomendamos a utilização de microbits. Se a escola não tiver microbits tudo o que os
envolve pode ser simulado em tinkercad.com

Abertura da sala de aula:

Coaching

Perguntas úteis:
● 1. Introdução/Luzes do Espaço

- Ver Apêndice 1

● 2. Custos e despesas de eletricidade

- Ver Apêndice 2
● 3. Como poupar eletricidade no dia-a-dia na escola/lar

- As luzes estão acesas desnecessariamente na escola ou em casa?
- Que tipo de soluções já conhece para poupar eletricidade?
- Como funcionam as soluções automatizadas? O que medem?

● 4.  Introdução do microbit
● 5. Projetar o espaço

- Como é o espaço? Quarto, casa, estrada, espaço público, casa na árvore, castelo? Aberto ou
fechado?

- Qual é o tamanho do espaço?
- Que materiais serão usados?
- Há móveis, etc. no espaço?
- Que soluções inteligentes automatizadas serão implementadas e como?

● 6. Construção do espaço
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- Quais são os materiais adequados para usar
● 7. Soluções inteligentes automatizadas

- Como pode desenhar soluções inteligentes, que materiais usar
● 8. Parte opcional

-

● 9. Testes e depuragem

- Como codificar, tem que alterar código para obter o efeito que precisa?
● 10. Alterações de implementação

-

Estímulo à auto-gestão: (oportunidades/observações concretas adaptadas ao projeto)

Estímulo da cooperação: (oportunidades/observações concretas adaptadas ao projeto)
Trabalho em equipa:

● Os grupos são compostos por 3-4 alunos.
● Competências necessárias num grupo:

- Decidir responsabilidades

● Construtor
● Codificador
● Documentar
● 3D-designer

Os alunos têm a oportunidade de atribuir responsabilidades uns aos outros. Dar aos alunos
funções e responsabilidades específicas assegura que cada parte do projeto tem um aluno a
cuidar dessa parte.

Avaliação formativa: (descrição concreta/resumo adaptado ao projeto)

Recolha de dados e análise de dados:
- descobrir o verdadeiro custo da eletricidade no seu país
- medir os níveis de luz em diferentes condições e recolher dados

Análise:
- despesas energéticas

Padrões:

- luzes do espaço, analisando o que é mostrado na imagem. O que é semelhante para os lugares
que estão bem iluminados

Codificação:

- microbit

Depurando:

6
STEAM-CT



- encontrar erros na  codificação de microbits

Algoritmos:

-programação

-Documentação utilizando, por exemplo, keynote, powerpoint ou imovie. Exposição dos espaços
acabados.

Adaptações

• Ideias gerais: Os alunos avançados podem projetar as suas próprias soluções inteligentes com
motores, servos e LEDs

• Ideias com crianças mais novas/mais velhas: (3-6 <-> 6-9 / 9-12 <-> 12-15)
Utilize apenas requisitos mínimos (iluminação inteligente). Dê fácil montagem de peças para o
edifício. A codificação é opcional, o código pode ser fornecido parcialmente. Se a sua escola não
tiver microbitos, microbit.org pode ser usado para simular microbits ou simular com
tinkercad.com

Dicas e truques

(apenas mencionar quando relevante, por exemplo, informações de fundo, ...)
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