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Aplicações de impressão em 3D no ensino escolar 

 

A impressão em 3D está interligada com o currículo de ciência e tecnologia (Física, Tecnologia, 

Engenharia e Matemática), mas todas as outras disciplinas escolares podem também 

beneficiar da tecnologia de impressão em 3D. Alguns dos exemplos que têm sido observados 

são os seguintes. 

 Física 

 

A impressão 3D pode ser utilizada para imprimir modelos de células ou órgãos ou para criar 

qualquer modelo ou equipamento personalizado para Química ou Biologia. Em vez de 

desmembrar um sapo na sala de aula, por exemplo, os alunos podem agora imprimir em 3D e 

montar um sapo inteiro. 

Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

Os professores podem ajudar a envolver os alunos através da utilização de modelos 3D para 

'dar vida' a fórmulas e equações e explicar princípios matemáticos, em vez de se concentrarem 

apenas em exercícios de manuais escolares. Geometria complexa, por exemplo ou funções 

trigonométricas podem ser ilustradas com modelos impressos em 3D para ajudar os alunos a 
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visualizar problemas matemáticos de forma muito mais realista através de apresentações 

tangíveis 

Engenharia mecânica 

 

 

 

 

 

 

 

Em vez da forma estabelecida de introduzir futuros engenheiros a teorias abstratas e 

problemas resolvidos com a matemática, os estudantes podem ter a alegria de conceber 

objetos através da experiência, em primeira mão e da conceção do objeto na sua totalidade. 

Esta tecnologia pode ser utilizada para testar e produzir protótipos funcionais, demonstrando 

soluções bem concebidas. 

 

Arte 

 

 

  

 

 

A impressão em 3D proporciona uma nova e autêntica forma de criar arte. Tem um grande 

potencial para as indústrias criativas e é utilizada como um meio em si. As várias texturas, 

geometrias complexas ou moldes que a impressão 3D pode produzir tornam possível a criação 

de esculturas que de outra forma seria improvável que fossem produzidas através do processo 

de fabrico tradicional. 
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Geografia/Geologia 

 

 

Vivemos num mundo tridimensional, pelo que ter a oportunidade de ver e tocar uma 

representação através da impressão 3D da geografia e geologia que estamos a ensinar dá uma 

nova dimensão à experiência de ensino. A impressão em 3D é uma excelente forma de os 

alunos compreenderem melhor uma variedade de formações geológicas a tal ponto que, 

através de imagens bidimensionais, é relativamente difícil. 

História 

 

Nas aulas de história, os estudantes podem imprimir cópias das exposições encontradas nos 
museus, que podem ser tocadas, sendo ao mesmo tempo idênticas às exposições reais 
correspondentes. 
 
É possível encontrar mais informações sobre a impressão 3D, incluindo aplicações, tendências 
e os seus benefícios para a educação no “GUIA DO PROFESSOR 3DP”. 
 


