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ESTADO DE SAO PAULO

OFICIO N° 237/2022- PMC/SMG
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Referente: Requerimento n° 059/2022
3a Sessao

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

USUARIO
dina

DATA/HORA 
30/03/2022 14:10:55

PROTOCOLO
776/2022Senhor Presidente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 059/2022. copia anexa, de autoria da Nobre Vereador 

Jefferson Rodrigo Oliveira Silva e subscrito pelo Vereador Cleber Candido Silva, 

encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de Educagao, 

por meio de seu MEMORANDO n° 120/2.022- SME copias anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente

DANILO HADO

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP

Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699
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Cajamar, 28 de mar?© de 2022.

MEMORANDO n° 120/2.022 - SMF

A Secretarla Municipal de Governo - SMG
Departamento Tecnico Legislative
At. Sr0 Luciana Maria Coelho de Jesus Stella

Referente: Requerimento CMC n° 059/2022

Prezada Senhora,

Em aten?ao ao Requerimento CMC n° 059/2022 
atraves do qual o nobre Vereador Jefferson Rodrigo Oliveira Silva 

Administrapao Municipal que informe ”... sobre a possibilidade de criar um projeto de 

games, cnagao de aplicativos, robotica dentre outros...", encaminhamos os memorandos
n° 017/2021 e 010/2022 do Departamento Pedagogico da Secretaria 

Educagao.

requer da

Municipal de

Sem mais
protestos de elevada estima e distinta consideragao.

para o momento, renovamos nossos

Pro#? 'T'ttegis Sbuza 
Secretario Municipal de Educagao

v'

DEPARTAMENTO 
LEGISLATIVO 

Receb-ict o

2 8 MAR 2022

tNDEREQO: PRACA JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO Tir 
CENTRO, CA7AMAR/SP CEP 07752-060 ' '

Igjefong.:(11) 4446-0040 HorasRecebidoPor
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Cajamar, 25 de margo de 2022.

MEMORANDO n°010/2.022 - SME

A

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAQAO
At. Prof. Regis Souza

Referente: Resposta ao Requerimento 059/2022 da Camara Municipal de Cajamar

Prezado Secretario

Versa o presente expediente sobre resposta a cerca do requerimento 

N°59/2022 da Camara Municipal de Cajamar, sobre a criagao de projeto de inovagao 

tecnologica voltado para criangas de 10 a 16 anos.

Informo que desde Abril de 2021, a Secretaria Municipal de Educagao, tern 

buscado implementar o Projeto de Educagao tecnologica aos alunos da Rede 

Municipal de Ensino de Cajamar a partir da aquisigao de Material Pedagogico (Livros 

paradidaticos e Kits de Robotica Educacional).

Considerando que ha algum tempo e possivel notar de modo muito evidente 

que a tecnologia ja faz parte do nosso cotidiano e que os robbs vem ocupando cada 

vez mais espago em nossa vida, e pensando nessa nova realidade, em que homem e 

maquina andam lado a lado, que a robotica na escola tern se tornado uma forte 

tendencia;

Considerando que se trata de uma ferramenta que traz enormes beneficios 

para o aprendizado de criangas e adolescentes, como melhora do raciocinio e da 

criatividade, alem de prepara-los para o future ao lidar com a tecnologia de forma 

positiva e produtiva;

ENDERECO: PPAQA JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO, 30 
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Considerando que ao falarmos em robotica, muitas vezes pensamos em 

filmes de ficgao cientifica ou em cientistas excepcionais com suas complexas 

invengoes. Contudo, muito mais proxima da nossa realidade, ela esta em toda parte 

medicina, nas industrias e ate no nosso cotidiano, quando, por exemplo 

com urn robo no auto-atendimento;

Considerando que a tecnologia tern impactos profundos ate mesmo na vida 

das criangas mais novas, e atentando a esse fato, algumas escolas tern percebido que 

a robotica pode ser urn poderoso instrumento pedagogico desde cedo, isso porque 

levar a tecnologia para dentro das salas de aula serve com urn atrativo educacional;

Considerando que para alem da atragao da atengao e do interesse dos 

alunos para o tema da tecnologia e para o conteudo ensinado, a robotica funciona 

como ferramenta educativa, visto que, dentre seus inumeros beneficios, melhora o 

desenvolvimento cognitive dos alunos e o processo de aquisigao dos conhecimentos 

aprendidos em sala de aula;

Considerando que com os avangos tecnologicos, muitas profissoes estao 

sendo substituidas por robos, o que pode gerar preocupagao em maes e pais com o 

future profissional dos filhos. Contudo, paralelamente a esse processo, estao surgindo 

novas fungoes — as chamadas profissoes do future —, que requerem conhecimento e 

habilidades em tecnologia;

Considerando que nesse sentido, introduzir a robotica na escola pode ajudar 

criangas a se interessarem pela area da tecnologia, estimulando assim a busca mais 

acirrada pelo conhecimento por parte dos alunos, fortalecendo a busca pela 

continuidade dos estudos e a procura pela graduagao nesta nova area do 

conhecimento;

; na

conversamos

Considerando a importancia da robotica na escola, elencamos alguns dos 

principais beneficios desse curso para a formagao dos alunos;

1. Capacidade de trabalho em equipe onde as atividades na aula de 

robotica sao realizadas em grupo, o que gera nos alunos o senso de 

equipe, o espirito de integragao e o desenvolvimento pessoal da crianga. 

Assim, valores como colaboragao e respeito sao estimulados na aula, de
ENOrRETO: F'RACA JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTQ, 30 
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forma que os estudantes tomam maior consciencia do outro e aprendem 

a respeitar as ideias dos demais. O trabalho em equipe tambem ajuda 

relacionamento interpessoal, visto que ha uma intensa troca de
no

experiencias e o compartilhamento de ideias entre os alunos, que agem, 

em conjunto, em busca de solugoes para um determinado problema 

proposto.

2. Desenvolvimento do raciocinio logico onde os alunos lidam 

constantemente com problemas, seja na concepgao de uma ideia, na 

montagem das pegas ou na programagao do robo. Nesse contexto, a 

intensa busca por solugoes de problemas estimula o desenvolvimento 

cognitive, o raciocinio logico e o pensamento critico, alem disso, ao 

trabalhar com as ferramentas da robotica, o aluno desenvolve 

competencias psicomotoras importantes, melhorando seu processo de 

aprendizagem, de maneira rapida, solida e perspicaz, podendo ate 

apresentar melhoras no rendimento escolar de forma geral.

3. Conciliagao entre teoria e pratica de forma que tal estudo auxilie o aluno 

na aplicagao dos conhecimentos teoricos aprendidos nos livros e na sala 

de aula, de maneira interdisciplinar, a partir da vivencia na pratica dos 

conceitos de varias disciplinas, como ciencias, mecanica, matematica e 

computagao. *

4. Elaboragao de pesquisa cientifica propiciando os alunos na participagao 

em torneios e competigoes da area, que exigem a pratica de pesquisa 

cientifica. Como resultado, o aluno torna-se pesquisador e utiliza da 

escrita nos moldes cientificos. Com as regras dos campeonatos de 

robotica, o estudante aprende desde cedo conhecimentos que aprenderia 

somente na graduagao. Alem disso, a pratica nos laboratories de robotica 

estimula os estudantes a mostrarem suas ideias e apresentarem o projeto 

do grupo para toda a classe. Sendo assim, eles desenvolvem uma boa 

oratoria, tornando-se preparados nao apenas diante dos tecnicos dos

l1
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torneios nacionais e internacionais, mas para toda a vida, ja que uma boa 

comunicapao e fundamental em qualquer situapao.

5. Estimulo a organizaqao, criatividade e autonomia onde vale destacar que 

a robotica ajuda a desenvolver uma gama de habilidades. Maior sense de 

organizagao, criatividade, concentragao e tantas outras. Isso porque, 

comegar um projeto de robotica na escola, as criangas precisam fazer 

planejamento e focar no que sera colocado em pratica para fazer a 

montagem dos prototipos. E isso ajuda os estudantes a se organizarem 

melhor, a explorarem a criatividade de forma produtiva e, com o tempo, a 

desenvolverem autonomia em suas ideias e projetos.

E nesse sentido que a equipe pedagogica, com base na implantagao do 

“Colegio do Future” na Rede Municipal de Ensino e,

Considerando que o ensino de robotica e muito importante 

ferramenta pedagogica poderosa, que acompanha as evolugoes tecnologicas e as 

mudangas na sociedade. As vantagens sao inumeras para o aprendizado de criangas e 

adolescentes: nao apenas no ambito escolar, o curso ajuda no desenvolvimento 

pessoal e social dos alunos e os prepara para o future;

ao

um

\

sendo uma
i

Considerando que este projeto preve a informatizagao das escolas do ponto
de vista tecnologico;

Considerando as diversas agbes que este Departamento Pedagogico 

desenvolvendo com o intuito de que os alunos tenham acesso ao mundo tecnologico;

Considerando que o uso da tecnologia nas escolas e uma necessidade em 

tempos atuais para o auxilio a formagao de todo educando tornando-se a tendencia 

educacional do seculo XXI;

Considerando que a tecnologia e uma forma de aprimorar a qualidade da 

educagao, alem de indicar novos caminhos para o ensino e aprendizagem, aprimorando 

as metodologias;

vem

?

\

i:
1Diante disso,' o objetivo de formar educadores 

estrategias inovadoras para o aperfeigoamento do processo educacional 
introdugao e o desenvolvimento dos usos da tecnologia nas unidades escolares;

ENDERECO: PPAgA JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO, 30 
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O Departamento Pedagogico solicitou a viabilizagao pela busca por empresa 

que ofertasse Material Pedagogico (Livros paradidaticos e Kits de Robotica 

Educaciona!) para implantagao de Projeto de Educagao tecnologica 

Rede Municipal de Ensino de Cajamar, da Educagao Infantil e Ensino Fundamental I e
aos alunos da

Neste contexto, realizamos a avaliagao do chamamento 01/2021 

Memorando n°17/2021, documento
conforme

anexo, para que a licitagao pudesse transcorrer e 
que os alunos a partir da Fase IV da Educagao Infantil tivessem Ia oportunidade de
participar desse projeto que sera implantado em 2022.

Sem mais para o memento, nos colocamos a disposigao para maiores
esclarecimentos.

Departamento Pedagogico Supervisao de Ensino

Secretaria Municipal de Educagao

•.?
■

■:!
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Cajamar, 04 de junho de 2.021

MEMO n.° 017/2021 - Depto Pedagogico - SME

Ref.:- Avalia^ao Chamada Publica n0 01/2021

Prezado Senhor,

\
Considerando o intuito de acolher as expectativas e anseios da Equipe Tecnica

em busca de um material de robotica que 
auxiltasse na efetivaqao da aquisigao progressiva das aprendizagens 

efetiva dos alunos no mundo tecnologico;

Considerando o

Pedagogica, bem como a dos Professores

ie na msergao

objetivo do processo de insergao tecnologica vai para alem de 

um material ample, que consiste nas apostilas de apoio e tambem nas ferramentas de 

construqao e programapao dos robos, a fim de contribuir norteando e subsidiando as 

agoes dos professores em sala de aula;

Considerando que os professores enquanto protagonistas do processo de
colaborapao, poderao indicar ajustes, supressao e insergao de conteudos no material 

didatico apresentado para que este esteja sempre em consonancia com o Curriculo
Municipal de Educagao; ?

1Considerando que tal movimento ira auxiliar 

tambem possibilitado a igualdade de condigoes 

suas especificidades, a oportunidade de aquisigao do conhecimento;

avango das aprendizagens, eno

para que os alunos alcancem dentre
k

2
vl
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Analisamos o material de robotica apresentado pela Empresa PETE Robotica 

Educacional e em posse das fichas de avaliapao 

constataram a eficacia nas 

de 68,33 pontos;

Solicitamos que seja dado prosseguimento 

n°01/2021, e que medidas cabiveis sejam tomadas.

que segue anexa a esse documento, 
possibilidades demonstradas e para tanto atribulmos media

!

ao processo de chamada publico

?

*

Atenciosamente;

(
Profa His Rodrigues

c>. Poilagogic.a Tatiany GonGeslora rlo dos Santos
Garcme do Div. Ediicac.io Inlanlil Garcnts da Div.

(

Jos&^a!^ Teies dos Santos
Gorgirfe do Div Educacno an Jcvcns o Adultos

\

v

:■

i!

Ao Prof. Dr. Regis Souza 
Secretario Municipal de Educagao

•i
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gabinete do vereador

REQUERIMENTO m° ngiQ / ?o?o

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

PROTOCOLO
376/2022 DATA /HORA 

03/03/2022 11:55:43
USUARIO
martha

d" nr: stti de,a c“ * ^«.p».mforme a esta Casa de Leis sobrp a™™ Danil° Barbosa Machado
inovagao tecnologica (informatica basica Cr'ar Um projeto de
de games, criagao de aplicativos, robotica dentre oufros^ criapao
e adolescentes de 10 a 16 anr,Q Ho -h tre futros^ voltad° para criangas 
publicas no municipio de Ca/amar ’ de'/ldamente ^atriculados

em escolas

JUSTIFICATIVA

Justificonece^iriorto w Presente Requerimento, tendo 
necesoidades e desenvolvimento do 
oportunidades

. ----- em vista acompanhar as
para criancas de ! Ua1, VISando maior bem estar e

Seteaso aeSfpo^de edlca'ipor

cammha, focado em movagoes tecnoloqicas mar 
essas cnangas e adoiescentes nessa nova reandade 6

coino tambem a gamn^^^adilltos10^68 maiS motivados e 
mercado de trabalho. J d adLI,tos mais preparados

Uiante do exposto 
visando sempre a

rumo em que o mundo 
ptogramas que incluam 
garantir que tenhamos 
realizados

para o

> pego que o presente 
pmsperidade de nossa cidade. requerimento seja atendido

Plenario/er. Waldgmird dos S
antos, 03 de margo de 2.022./

Recebido em /!/.as QV h

RODRIGO OLIVEIRA SILVA 
Vereador

..A-J.y:

P^effersdW

Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555
-CEP 07752-000- Cajamar-Sao Paulo


