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Movimento Maker marca a III Semana Farroupilha Digital 

Evento acontece entre 03 e 07 de abril e, no dia 06, haverá uma recepção para a imprensa a fim de 
apresentar algumas das mais inovadoras novidades no setor de tecnologia educacional 

 
Entre os dias 03 e 07 de abril será possível conferir as mais inovadoras novidades no segmento da 

tecnologia educacional durante a III Semana Farroupilha Digital, que acontece nas duas unidades do 
Colégio Farroupilha e tem como tema “Inovação e Criatividade”. Na quinta-feira, 06 de abril, um espaço 
maker será instalado para que toda a comunidade escolar possa conferir e interagir com recursos 
tecnológicos aplicados à educação, como os aplicativos EducaBee e PicLearning desenvolvidos pela 

equipe da escola, jogos em realidade aumentada para o estudo de diferentes conteúdos, kits de arduíno 

e componentes eletrônicos que trabalham linguagem de programação estimulando a resolução de 
diversos problemas contemporâneos, produzir projetos e protótipos com uma impressora 3D, bem como 

as soluções do Google for Education aplicadas ao cotidiano escolar. Nesse dia, entre 8h30 e 9h, haverá 
uma recepção para a imprensa, a fim de apresentar esses recursos didáticos tecnológicos e 

aproximar os jornalistas de fontes de informação nessa área, como desenvolvedores, profissionais 
da educação e da tecnologia, e estudantes.  

 

Em seguida, os jornalistas poderão conferir algumas das oficinas de linguagem de programação, 
stop motion, games e prototipação em 3D, oferecidas a estudantes da Escola Municipal de Ensino 

Básico Lauro Rodrigues e aos estudantes das duas unidades do Colégio Farroupilha. Ao longo de 
toda a semana, serão oferecidos cerca de 70 Workshops e oficinas, além de Game Shows, de acordo com 

cada nível de ensino, ampliando as possibilidades do uso de recursos didáticos e metodologias utilizadas na 

sala de aula.  No evento serão lançados oficialmente os aplicativos EducaBee e PicLearning, 
desenvolvidos pela equipe de Tecnologia Educacional do colégio em parceria com um grupo de 

desenvolvedores, e apresentada a parceria com o Google for Education. 
 

“As crianças e adolescentes que chegam à escola já dominam o uso de tecnologias para o uso pessoal e têm 

um perfil dinâmico e curioso. Este hábito oportunizou um novo desafio para a educação contemporânea, 
alterando a dinâmica das aulas tradicionais. Aqui no Farroupilha, estamos sempre pesquisando e incorporando 

às aulas recursos tecnológicos que possam atender as expectativas dos estudantes com a proposta pedagógica 
da escola”, conta a gerente do Setor de Tecnologia Educacional do Colégio Farroupilha, Débora Valletta. 

 
A EducaBee é uma plataforma de categorização de aplicativos educativos. Nela, estão cadastrados 

inúmeros aplicativos utilizados pelos professores do Colégio e categorizados por habilidades, competências, 

conteúdos, entre outros. O diferencial é que, a cada uso, o professor pode atualizar a plataforma e compartilhar 
com os colegas como utilizou o aplicativo, ampliando, assim, as possibilidades pedagógicas na sala de aula. A 

partir de um App, os estudantes envolvidos na atividade educativa também poderão avaliar os aplicativos 
utilizados no final da aula, criando uma espécie de “feedback” sobre a tecnologia para o professor. O 

PicLearning é um aplicativo voltado para a educação para as mídias, que permite aos estudantes 

tirarem fotos para produção de conteúdo. O sistema envia as fotos para um banco de dados, e elas poderão 
ser aprovadas ou não, de acordo com orientações prévias do professor para cada atividade. 

 
Já o Google for Education consiste em um ambiente virtual e interativo com várias ferramentas para o 

compartilhamentos de conteúdos e para a gestão educacional. Logo, há possibilidades de inovação nas 
metodologias de ensino e aprendizagem. “É uma plataforma que tem como base conceitos chave para a 

educação contemporânea, como a colaboração, a integração de ferramentas, a comunicação e o estímulo à 

pesquisa. Ela aproxima estudantes e professores em um ambiente dinâmico e ubíquo que faz parte do cotidiano 
dos estudantes, potencializando os processos de ensino e aprendizagem”, explica Débora. 
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