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A impressão 3D como ferramenta educacional 

 

A impressão 3D é uma poderosa ferramenta educacional aplicável a uma vasta gama de disciplinas 

escolares, desde a Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM) às Humanidades e Ciências 

Sociais. Pode ajudar os alunos a compreender conceitos abstratos com a ajuda de objetos tangíveis, 

pode aumentar a sua motivação para estudar disciplinas STEM e pode estimular a sua criatividade, 

facilitando a prototipagem das suas ideias. A impressão 3D promove o desenvolvimento de 

competências como o pensamento crítico, criatividade, resolução de problemas, trabalho em 

equipa e outros. 

A tecnologia 3DP pode envolver os alunos na aprendizagem ativa, melhorar a sua participação, e 

encorajá-los a serem inovadores e criativos. Também suscita o interesse dos estudantes na 

educação STEM e cria oportunidades para integrar a STEM com outras disciplinas.  

A impressão 3D permite aos professores a prática de diferentes estilos de ensino e pode aumentar 

o seu interesse e envolvimento. Consequentemente, é muito útil que os professores se familiarizem 

com a impressão 3D e aprendam sobre a sua utilização no processo de ensino. Os produtos 

intelectuais do projeto "3DP Teacher" podem ajudar nesse sentido. 

 

Figura 1 – Treino de professores em impressão 3D. Fonte: Ludor Engineering 

Há muitos recursos disponíveis para ajudar os professores a integrar com sucesso a impressão 3D 

no currículo. Por exemplo, os parceiros do projeto "3DP Teacher" prepararão 7 vídeo-tutoriais 

explicando, passo a passo, como modelar em 3D vários objetos que podem ser impressos em 3D na 

sala de aula.  
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Os objetos foram selecionados por professores de países parceiros e os tutoriais são 

especificamente criados para professores sem experiência prévia de modelação 3D. O software de 

modelação utilizado é o TinkerCAD, uma aplicação online gratuita. Outros recursos úteis podem ser 

encontrados no Thingiverse (www.thingiverse.com/education ) e nos websites de vários fabricantes 

de impressoras 3D ou outras empresas que oferecem suporte curricular em impressão 3D. 

 

Figura 2 – Alunos a usar a impressão 3D. Fonte: Ludor Engineering 

A impressão 3D não é apenas uma forma de os alunos experimentarem, mas pode inspirar a 

próxima geração de engenheiros, arquitetos ou designers. É capaz de colmatar o fosso entre os 

sectores científico e artístico, aumentando a aprendizagem e a produtividade dos alunos. 

A tecnologia 3D está presente numa vasta gama de campos, incluindo o fabrico, a construção, a 

medicina, a moda, as artes e muitos mais. Trazer a tecnologia 3D para a sala de aula cria enormes 

oportunidades para os alunos estarem preparados para o futuro. 

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

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

 

http://www.thingiverse.com/education

