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Seja bem vindo ao Manual de Implementação Makerspace #01, uma 
experiência incrível realizada na Escola Municipal Maestro Roberto Pereira 
Panico pela Prof. Thatiane Verni Lopes de Araujo e Prof. Dr. Paulo Sérgio de 
Camargo Filho.

Nas páginas a seguir, você terá contato com um material repleto de dicas 
que irão lhe auxiliar para a implementação de um ambiente de aprendizagem 
ativa, e assim estará acompanhando as etapas por meio do Design Thinking, 
aprendendo com a metodologia de projeto de aprendizagem-Project Based 
Learning e vivenciar atividades experimentais do Ensino por Investigação.

Veja como esse trabalho inovou o ambiente público e pode ser acessível a 
qualquer unidade escolar.

Conheça como foram  utilizados os princípios Maker nas séries iniciais do 
ensino fundamental e acompanhe o desenvolvimento desse  fantástico 
produto educacional.

Um ambiente inovador que visa contribuir para a aprendizagem dos alunos.

Venha fazer parte desse sonho, vivencie conosco!

Caro Leitor,



É notório que o Ensino Básico precisa buscar meios de atuar com

estejam associadas à melhoria da transposição didática e 

se discute sobre o desempenho do Brasil em relação 
ao desenvolvimento da Ciência, o que segundo 
dados do Pisa comprovam o quanto é falho a 
forma de ensinar e preparar as crianças ao 
mundo real.

Países desenvolvidos, tais como os EUA, já apresentam 
em sua grade curricular alternativas que preparem 
esse aluno a um posicionamento crítico e prático, 

baseando-se no Construcionismo.

Segundo Valente (2002), essas atividades 
construcionistas propõe a concepção de 
que o aprendiz pode explicar suas 
ideias e organizar sua forma de 
raciocínio, facilitando o contato 
com as mídias tecnológicas.

Ao se trabalhar desse modo, a interação 
entre alunos, professores e objeto de 
estudo possibilitam uma potencialização 
para a aprendizagem, tornando-se 

experiências.

Assim, Papert (1986) explica da 
importância do uso de 
atividades experimentais 
em sala, sendo que o uso 
delas evidencia a 
explicitação das ideias 
dos alunos, podendo 
resultar em projetos, 
sendo esses 

Introdução



elementos necessários e fundamentais aos professores para que possam 
acompanhar o seu raciocínio mapeando o processo de ensino e aprendizagem 
dos alunos.

A metodologia utilizada para a concepção deste produto foi o Design Thinking, 
essa forma coloca o pensamento como abdutivo e atua como um conjunto 

de responder aos questionamentos por meio da criatividade, necessidade 
e desejo. Essa pesquisa propõe a aproximação desse método aplicado no 

Imersão, Ideação, 

Prototipagem e Desenvolvimento.

Acervo da Autora



Princípios Maker



Princípios Maker

COMPARTILHAR
PARTICIPAR
DIVERTIR

FAZER
MUDANÇA

SUPORTE

APRENDER
EQUIPAR

DOAR

O movimento Maker assume o papel do movimento criativo, tornando-se 
fundamental para fortalecer as informações e retenção de conceitos, pois 
de acordo com Pica (1997), pensamentto criativo é estimulado quando 
utilizamos conceitos que são testados e esclarecidos por meio da visualização 
e imaginação.  Nesse espaço, o aluno coloca a “mão na massa” e participa 
ativamente da construção do conhecimento.

Acervo da Autora



“É um local para mim de trabalho esforçado”

 “É um espaço onde trabalhamos sobre experiências
e sobre diversos animais”

“Sinto que meu futuro vai ser ótimo e que vou saber
muito de Ciências” 

“Muito feliz e animada por o que tem por vir”

“O que eu mais gosto de fazer nessas aulas são
as experiências”

“Aprendo a ensinar o próximo”

 “É muito legal e tem um super bate papo entre nós”

Depoimentos
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Saiba mais



Metodologia de 

Projetos



STEM

que melhoram a compreensão dos alunos, tais como as integrações nos 
eixos de disciplinaridade, multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e 
transdisciplinaridade. Quanto ao primeiro item, na esfera da disciplinaridade, 
ao se trabalhar dessa forma, os conceitos e as habilidades são aprendidas 
separadamente em cada disciplina não existindo uma integração nas áreas. 
Quando se relaciona a multidisciplinaridade, o que são comuns são os temas 
e os conceitos e as habilidades são separados . Para a interdisciplinaridade, 
tanto conceitos e habilidades estão intimamente ligados e são aprendidos 
a partir de duas ou mais disciplinas. Transdisciplinaridades tornam-se o 
conhecimento e as habilidades aprendidas aplicados por meios de problemas 
e projetos ajudando a moldar a experiência e o aprendizado.

Yakman (2008), destaca o STEM em uma pirâmide e suas áreas de 

soluções, oportunizando conhecimento não somente curricular, mas por toda 

tem sido muito discutidas por Mitchel Renick, no grupo Lifelong Kindergarten 



Um novo olhar para

a avaliação
A avaliação também precisa ser diferenciada para essa nova concepção 
de ensino. Organizamos a divisão das notas em seminários, produções 
e registros em cadernos chamados diário de bordo - Cadernos de 

Criatividade

Argumentação

Domínio de conteúdo

Problemática

Hipótese e conclusão
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Abordagem 

Investigativa

- Problemática

- Minha observação

- Observação coletiva

- Registro

Acervo da Autora
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de uma perspectiva multidisciplinar embasada nos princípios de engenharia, 
design, artes e outras áreas que enfocam o pensamento de soluções com 
descobertas ao mundo. A abordagem apresenta enfoque cooperativo, com 

�
�
�

Concepção do 

Makerspace por 

meio do 

Design Thinking



Entendimento

Ofertar um espaço que fosse voltado para desenvolver autonomia nos 
alunos, ensino por meio de atividades experimentais e principalmente algo 
que possibilitasse o registro na memória de longo prazo. Fazia necessário 
nesse momento a criação de um espaço que fosse voltado para trabalhar 
com os princípios Maker e o ensino por investigação e trabalhos voltados 
para discussões em equipe 

Observação
Segundo Brown (2010), nessa fase chamamos atenção para a empatia, 

como os “brainstorming”, constituindo uma técnica que estimula a criação 
de novas ideias e conceitos em um breve período de tempo, gerando um 
produto criativo, respeitando a qualidade das opiniões envolvidas, evitando 
o julgamento de ideias, apresentando ousadia, combinação,adaptação para 
que haja uma possível transformação no ensino.

Acervo da Autora
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Ponto de vista
Essa fase caracterizou-se pelo entendimento das reuniões no que tange 

de avalia-los. Iniciou-se com a formação docente envolvente em uma prática 
pedagógica para que houvesse discussões de como iria ser concebido o 
processo avaliativo. Inicialmente, mesmo com a proposta em grupo e com a 
inserção de ferramentas tecnológicas era emergente a mudança do sistema 
avaliativo tradicional. As avaliações passaram-se a ser por meio de seminários 
e construções de produtos educacionais produzidos pelas equipes dos alunos. 
Os registros iniciais foram por meio de diários de bordo.
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Polato (2011)

Ideação
Inicialmente cada par envolvido colaborou com ideias sobre como eram os 
laboratórios de ensino para a concepção do ambiente até que resultasse 

aprendizagens ativas, tais como os da Finlândia, em que são conhecidos 
como Ambiente de Aprendizagem Envolvente. As concepções dos autores 

Rautakoura (2012)



Prototipagem
O protótipo inicial do Makerspace constitui-se em uma adaptação de uma 
sala de aula utilizada na planta da escola como uma Brinquedoteca, onde foi 
necessário toda adaptação do mobiliário e pintura, instalando ventiladores e 

Acervo da Autora



Teste
O teste ocorre em todos os momentos de implementação, principalmente por 

do que é necessário melhorar ou corrigir, constituindo-se em um movimento 
circular.
Ainda para Brown (2010), o processo de ensino e aprendizagem se dará nas 
fases de descoberta, interpretação, evolução, experimentação e ideação.
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Iteração
Nessa instância, a proposta visa uma inferência dos alunos com soluções 
para sua vivência, em que é proposto uma forma de ensino que possa ter 
utilidade aos alunos para que sejam solucionados problemas cotidianos, 

programação aos alunos da educação básica, desenvolvendo parcerias 
entre instituições de ensino, tais com o IFPR, CTI Renato Archer, palestras 

um novo espaço mais amplo do que é existentente, constituindo-se como um 

de ensino. Um produto que pudesse ser espaço para além da aprendizagem 
dos alunos, como também um local que proporcionasse testes de novos 
produtos educacionais, ou seja, um produto que testassem novos produtos.

Acervo da Autora
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Faça um tour virtual

pelo Espaço Maker

Coloque os Óculos VR

e scaneie o Código QR

para visitar o espaço
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“Ter feito parte dessa construção para o ensino 
público foi uma experiência inacreditável. Desde 
quando assumi a direção escolar (2018), junto com 
a vice direção, Sandra Regina Alves da Rocha, 
tínhamos como propósito ofertar o nosso melhor 
para a Escola Municipal Maestro Roberto Pereira 
Panico. Percebi que com essa minha pesquisa 
do mestrado desenvolvida para o Programa 
PPGEN sob orientação do Prof. Dr. Paulo 
Sérgio de Camargo Filho proporcionou inúmeras 
parcerias entre Universidades, pesquisadores 
da área, aumentando a rede de colaboradores e 
aproximando a escola Municipal de Instituições 
Federais e Universidades, como IFPR pelo 
professor Mestre Fernando Accorsi, o CEMADEN 
pelo Prof. Dr. Victor Pellegrini Mammana- UEM - 
Prof. Drª Ana Paula Giacomassi e UEL-Prof. Dr. 
Osni Vicente. 

Depoimentos 

dos Autores

Estou realizada de ter contribuído de forma positiva para a implementação de 
um ambiente de aprendizagem ativa para as séries iniciais e de ter construído 
um produto educacional que pode ser reaplicado em outros espaços escolares.
Eterna gratidão à todos  que colaboraram para o desenvolvimento dessa 

liderados pelo Prof. Dr. Paulo Sergio de Camargo Filho (UTFPR), professoras 

Aos meu familiares pelo apoio incondicional durante todas as etapas, meus 

meu esposo Renato Marques de Araujo.
À Secretaria Municipal de Educação pela autorização da realização da pesquisa.”

Prof. Thatiane Verni Lopes de Araujo autora e diretora da Escola Municipal 



“A ideia inicial para esse projeto surgiu dos 
estudos avançados sobre STEM Education 
e das iniciativas educacionais inovadoras 
ao redor do mundo. No período em que 
fui Professor Visitante na Universidade de 

diretamente com Prof. Eric Mazur (Peer 
Instruction) e acompanhar inúmeras atividades 
desenvolvidas no Active Learning Lab – um 
ambiente genuinamente Maker. Além disso 
também pude conhecer e me inspirar nas 
ideias revolucionárias do MIT Media Lab e na 
proposta criativa do Olin College.
De modo paralelo, tive a oportunidade ímpar de 
orientar a Thatiane – uma gestora fantástica, 
e auxiliar na criação de um plano de trabalho 
para transformar uma escola pública municipal 

Depoimentos 

dos Autores

na cidade de Londrina.
Com participação de uma equipe multidisciplinar criativa, motivada e 
dinâmica nasceu o Makerspace #01 – um incrível ambiente de aprendizagem 
ativa, ancorado nos conceituados princípios do Manifesto Maker e numa 
inovadora abordagem metodológica baseada em projetos, capacitando os 
alunos a pensar e produzir com uma criatividade sem limites, inserindo-os 

Prof. Dr. Paulo Sérgio de Camargo Filho autor, pesquisador-líder do grupo 




