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Benefícios do uso da impressão 3D na educação 

 

Cada vez mais as instituições educativas estão a integrar a impressão 3D (3DP) nas suas atividades 

de Ensino, graças aos enormes benefícios que esta traz tanto para professores como para alunos.  

 

A impressão 3D pode dotar os professores com ferramentas com de grande utilidade e com muitas 

possibilidades para apoiar as técnicas de ensino, os recursos tangíveis da educação e tecnologia 

assistida. Permitirá aos professores explicar conceitos complexos com a ajuda de objetos físicos, 

para melhorar o envolvimento dos alunos através da aprendizagem ativa e criar um bom ambiente 

de aprendizagem. 

Mais ainda, a impressão 3D é uma excelente ferramenta que facilita a aprendizagem, desenvolve 

as capacidades, promove a criatividade e melhora as atitudes face às disciplinas STEM (Science, 

Engineering, Technology and Mathematics) e carreiras. Dá oportunidade aos professores de 

praticar diferentes formas de ensino como “aprender fazendo”, “aprendizagem experimentar e 

fracassar” e “diversão enquanto aprende”, enquanto encoraja a experimentação e suporta a 

integração de conhecimento técnico de outros cursos, facilitando aproximações multidisciplinares 

e interdisciplinares.  

 

 

Figura 1 – Objeto de impressão 3D útil para ensinar anatomia e robótica. Fonte: Ludor Engineering 

 

Relativamente aos alunos a impressão 3D tem incomparáveis efeitos no seu envolvimento e 

motivação no estudo, especialmente nas disciplinas de STEM e arte. Ao facilitar a prototipagem de 
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ideias, a impressão 3D pode impulsionar a criatividade e a inovação dos alunos enquanto permitem 

projetos colaborativos, ela desenvolve capacidades como a colaboração na resolução de 

problemas, o pensamento crítico e o trabalho de equipa. A impressão 3D encoraja as práticas de 

aprendizagem ativa permitindo aos alunos investigar, explorar, desenhar ou construir vários 

objetos e para os experimentar pelo toque e pelo tato.  

A impressão 3D pode ajudar os estudantes que são muito mais capazes e bem-sucedidos quando 

trabalham com objetos físicos enquanto podem ter dificuldades com a aprendizagem tradicional. 

Os objetos impressos em 3D utilizados no processo de aprendizagem ajudam os estudantes a 

compreender melhor o assunto e a reter informação. 

O 3DP abre novas possibilidades de aprendizagem, permitindo aos estudantes dar vida às suas 

ideias e interagir com os objetos que criaram, de formas não possíveis com outros meios. Além 

disso, professores e alunos podem duplicar artefactos do museu, tais como artigos históricos, 

fósseis e arte, a fim de os estudar na sala de aula. Ou, podem conceber e imprimir vários objetos 

em 3D para apoiar a aprendizagem de conceitos complexos de matemática, química, biologia, 

geografia, etc.  

A impressão 3D proporciona oportunidades de aprendizagem excecionais e facilita aos estudantes 

a compreensão da relação entre as disciplinas STEM e as aplicações do mundo real, através de 

experiências práticas e de uma forma envolvente e excitante. 

 

 

 

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

e os seus benefícios para a educação no “GUIA DO PROFESSOR 3DP”.  

 


