
 

 

 

 

São José-SC, 17 de fevereiro de 2017. 

 

      Circular nº 008/2017 

       Ref.: Robótica Educacional – ROBOTICS - 6º, 7º e 8º Anos do Ensino Fundamental 
 

  

  Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
   
 

      Estão abertas as inscrições para o curso de ROBOTICS de Robótica Educacional. Este curso visa 

promover o desenvolvimento de habilidades cognitivas e interpessoais por meio da construção e 

programação de robôs feitos com os kits LEGO. A cada aula são apresentados temas relacionados ao 

cotidiano do (a) educando (a) e cenários desafiadores que irão estimular a busca por soluções e a 

resolução de desafios.  

A dinâmica das aulas, com foco para o trabalho em equipe e divisão de tarefas, estimula a 

sociabilização, a comunicação e o desenvolvimento de atitudes e habilidades como cooperação, 

proatividade, gerenciamento de conflitos, comprometimento, foco em resultados e raciocínio lógico. 
 

 

Informações: 
 

 O programa será realizado pela empresa Robomind Robótica Educacional, através de parceria com o 

Colégio, a qual será responsável pela aplicação das atividades, fornecimento do material a ser utilizado 

nas aulas e acompanhamento dos resultados obtidos pelos (as) educandos (as) participantes.  
 

 As atividades acontecerão no Colégio, com periodicidade semanal e acompanharão o Calendário Escolar 

do Colégio. Não haverá reposição de aulas referentes a recesso escolar e feriados. 
 

 O tempo de duração das aulas será de 1h10minutos.  
 

 O programa é aberto a educandos (as) que não estudam no Colégio Paulo Freire.  
 

 As vagas serão limitadas e preenchidas de acordo com a ordem de formalização da inscrição que será 

realizada pela equipe da Robomind. O limite máximo de inscritos por turma será de 15 educandos(as), 

sendo que os excedentes  entrarão em lista de espera até formar número mínimo de 8 (oito) participantes, 

a fim de que nova turma seja aberta, em novo horário. 
 

 O Contrato de Prestação de Serviços será firmado pelo pai/mãe/responsável diretamente com a empresa 

Robomind Robótica Educacional, sem interveniência do Colégio.. 

 Início do curso: 02/03/2017 (quinta-feira), conforme horários abaixo. Haverá uma demonstração da 

atividade no dia 23/02/2017 (quinta-feira), às 10h ou às 18h no Colégio. 
 As informações referente ao custos encontram-se na mesma circular que seguiu via agenda.   

 
 

 

                         Turmas matutinas  

Horário    Turma 

Quinta-feira, das 10h às 11h30min     5º ao 8º Ano 
 

 

Outros esclarecimentos poderão ser obtidos diretamente com a equipe da Robomind pelo telefone 48-99910-

0337, e-mail leila@robomind.com.br ou pelo site robomind.com.br 

                                                                                 

 

                                                       

                                                                                                                                        A Direção 

                 Turmas vespertinas  

Horário    Turma 

Quinta-feira, das 18h às 19h10  5º ao 8º Ano 

mailto:leila@robomind.com.br

