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Aplicação da impressora 3D na escola 

A maioria das pessoas só ouviu falar da impressão em 3D no século XXI. No entanto, a ideia de um 

desenho cartográfico do desenho surgiu já no século XX (os anos 70). O primeiro dispositivo 

totalmente funcional de 1984 foi o trabalho de Charles Hull, que imprimiu com uma resina 

fotopolimerizada uma chávena de chá. Os próximos 30 anos são o desenvolvimento contínuo da 

tecnologia 3D, mas apenas a última década e o interesse dos meios de comunicação fizeram com 

que a impressão 3D fosse notada e se tenha revelado uma revolução. 

 

O espectro de aplicações da impressão em 3D é enorme, desde a medicina, passando pela indústria, 

arquitectura, aviação, até à educação. Foi provado pelos britânicos que introduziram aulas 

utilizando a impressora 3D - Objet 24 na escola internacional ACS Eghon. Um dos professores desta 

escola pensa que ter impressoras 3D na escola é fantástico porque permitem que as ideias 

fantásticas dos alunos sejam transformadas em projetos de verdade. 

 

A tecnologia de impressão em 3D tem uma série de possibilidades que podem ser utilizadas na 

escola. 

 

Antes de mais: uma forma de aumentar a eficiência e atratividade das aulas. 

Os estudantes recordarão e compreenderão melhor os conhecimentos que lhes são dados se 

conseguirem aprender o sentido do toque, e a participação na conceção e impressão do modelo 

pode ser uma grande aventura. Nos graus I-III é uma forma de aprender através do jogo. Muitas 

empresas prepararam versões apropriadas da aplicação para estudantes mais jovens, para que 

possam aprender a utilizar este dispositivo. Nas aulas IV-VIII é possível introduzir a impressão em 

3D para disciplinas científicas, tais como: matemática, química, física ou biologia. Com a ajuda de 

uma impressora 3D, os estudantes podem preparar modelos espaciais de figuras geométricas, 

compostos químicos, etc. 
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Segundo: produção de baixo custo de materiais didáticos, prémios. 

Os professores podem imprimir: 

• Materiais didáticos e distribuí-los aos alunos como fotocopiadora. 

• Artigos que não estão disponíveis nos materiais didáticos oferecidos, por exemplo modelos 

de construção, máquinas históricas, clips multifuncionais, etc. 

• Decorações de Natal para as salas de aula. 

• Presentes por ocasião da avó e do avô, Dia das Mães. 

• Prémios para estudantes: medalhas, taças, troféus, crachás. 

• Dispositivos para o Dia das Crianças. 

 

Terceiro: impressão de artigos escolares usados. 

O equipamento escolar ou material didático é frequentemente destruído ou danificado após vários 

anos de utilização. Embora a impressora 3D na escola não permita imprimir e substituir uma mesa 

danificada por uma nova, a utilização desta tecnologia de impressão pode ser muito útil no caso de 

alguma reparação menor, imprimindo alguns elementos de um artigo maior. 

 

Quarto: modelação e impressão. 

A criação de modelos 3D parece muito complicada à primeira vista. Muitos programas de 

modelação espacial oferecem diferentes níveis de dificuldade. O acesso a aplicações educacionais 

significa que cada estudante pode envolver-se no processo de impressão em 3D. O Tinkercad da 

Autodesk dá esta oportunidade. É uma aplicação web gratuita, criada por programadores da 

Finlândia, que também funciona num navegador web. Pode utilizá-la para criar os seus próprios 

projetos e utilizar recursos, tudo o que tem de fazer é registar-se. Outro programa concebido 

especificamente para professores e estudantes é o SugarCad, que se destaca pela sua intuitividade. 

You can choose the most appropriate interface according to your experience and start modelling. 

Este software requer o registo de conta. No entanto, se não se sentir suficientemente forte para 

conceber modelos de impressão, existem muitas plataformas disponíveis que fornecem modelos 

gratuitos. Uma das mais populares é a Thingiverse, onde pode encontrar objetos de várias 

categorias (incluindo educação) e materiais didáticos muito úteis. 
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Quinto: uma fonte de inspiração e paixão. 

A tecnologia de impressão 3D pode ser utilizada durante círculos de interesse, atividades 

extracurriculares. Os estudantes podem criar modelos 3D de acordo com os seus interesses ou 

realizar alguns projetos científicos. Para tal é necessário empenho e criatividade. Os professores 

podem também tornar-se uma fonte de inspiração para os seus alunos criarem projetos para 

resolver os problemas do mundo moderno.  

Uma impressora 3D na escola pode ter muitas aplicações, mas a prioridade para cada professor é 

contribuir para aumentar a eficácia do processo educativo, para que os alunos possam alargar os 

seus conhecimentos, competências técnicas, pensamento lógico, planeamento eficaz e trabalho de 

equipa, para que se torne uma ferramenta que aumente o seu empenho e potencial como 

pensadores dinâmicos. 

 

 

 

É possível encontrar mais informações sobre a impressão 3D, incluindo aplicações, tendências 

e os seus benefícios para a educação no “GUIA DO PROFESSOR 3DP”. Certifique-se de seguir a 

página do Facebook do projeto “3DP PROFESSOR - implementação da impressão 3D na educação 

do futuro” e o site do projeto para ser o primeiro a saber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/3dpTeacher/
https://3dp-teacher.erasmus.site/pt/

