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OS EFEITOS DA IMPRESSÃO 3D NO DESENVOLVIMENTO DO ALUNO 

 

O principal objetivo da educação é educar as crianças, dotando-as de competências 

futuras para criar uma sociedade do futuro através de ferramentas pedagógicas inovadoras. Por 

conseguinte, o sector da educação deve acompanhar este fluxo entre os sectores que estão a 

acelerar a sua preparação para o período industrial 4.0 com o progresso tecnológico 

incrivelmente rápido, e não há dúvida de que as tecnologias 3D estão a conduzir à próxima 

grande revolução industrial para remodelar os empregos do futuro e, claro, as competências do 

futuro.   

Esta situação é inevitável, e o nosso dever é tornar a nossa geração mais qualificada, 

que é o denominador comum da sociedade, que é o nosso futuro. Neste contexto, os professores 

têm um papel vital na formação do nosso futuro através da educação. Por conseguinte, devemos 

apoiar os professores na melhoria das suas competências inovadoras baseadas nas TIC e acerca 

da impressão 3D. Isto irá torná-los professores e facilitadores mais qualificados para os seus 

alunos na sala de aula.   

Com estas competências, os professores serão encorajados na utilização de métodos 

inovadores que se coadunam com as mudanças tecnológicas que irão motivar os alunos e 

encorajar a aprendizagem nas suas práticas de sala de aula. Contudo, o envolvimento dos 

estudantes pode ser difícil para os professores porque cada aluno é diferente e tem interesses 

diferentes, capacidades de aprendizagem, etc.   

Neste contexto, muitos investigadores concordam sobre o efeito positivo da impressão 

3D no desenvolvimento dos alunos em muitas áreas, tais como currículos da impressão 3D, 

desenvolvimento dos resultados da aprendizagem e desenvolvimento nas características dos 

estudantes actuais.  De acordo com D.Popescu, Popa e Cotet (2019), os efeitos positivos da 

impressão 3D, em todos os níveis de ensino, podem ser resumidos ao que se segue: 

 Permite aos alunos transformar a sua curiosidade e imaginação ilimitada em resultados; 

 Identifica os problemas que parecem ser complexos à sua volta e permite-lhes começar 

a produzir soluções através da utilização de programas de desenho; 

 Melhora a capacidade de pensamento inovador e criativo; 
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 Permite-lhes compreender a matemática e a ciência, experimentando e desfrutando da 

aprendizagem de forma diferente; 

 Ensina estudo de viabilidade e planeamento utilizando todos os órgãos sensoriais, ou 

seja, melhora as capacidades de compreensão não só visual mas também emocional dos 

alunos;  

 Fazer o produto imaginado pelo toque e pelo sentimento contribui para o seu 

desenvolvimento físico, mental, profissional e social, para os preparar para futuras 

competências e empregos. 

http://www.skyrimfranchise.com/3d-printer/ 

 

Concluindo, os sectores educativos devem estar preparados para futuras competências 

através da integração das novas tecnologias no sistema educativo e preparar os estudantes para 

futuros empregos. A Geração Z nasceu com inovações tecnológicas. Por conseguinte, a sua 

capacidade de pensar é totalmente diferente da geração actual e nós professores, líderes 

educacionais, e  quem esteja no sector da educação, devemos concentrar-nos em abrir novas 

portas aos alunos para aumentar a sua criatividade e pensamento crítico para os fortalecer nas 

áreas sociais e profissionais do futuro.  

Por isso, parece extremamente útil, agradável e eficaz usar a tecnologia 3D em cada 

nível de educação. 

 

  


