
Encontro com Equipes
01/06/2021 – 16h



Live de apresentação do Evento

Realizada em: 

30/04/2021 - 15h

Disponível em: 
https://youtu.be/sHmy_mSv2LA

https://youtu.be/sHmy_mSv2LA


“Dispositivos para auxiliar no processo de ensino aprendizagem em 
componentes do Ensino Médio”

Tema



✓Simulador

▪ Utilização do Software Tinkercad

Modalidades

✓Projeto Físico

▪ Construção real de um protótipo

❑Cada equipe: apenas uma modalidade

❑Cada aluno: apenas uma equipe



▪ Site da Robótica Paula Souza

www.robotica.cpscetec.com.br/hackaduino2021

• Manual do professor Hackaduino

• Regulamento Hackaduino 2021

• Listagem das Equipes Inscritas

▪ Capacitação on-line Arduino – 30 Horas

https://portalgeead.cps.sp.gov.br/mooc/#1594299721210-285089be-044b

Material de Apoio

http://www.robotica.cpscetec.com.br/hackaduino2021
https://portalgeead.cps.sp.gov.br/mooc/#1594299721210-285089be-044b


▪ Divulgação oficial: 30/04/2021

▪ Inscrições das equipes: 03/05/2021 a 21/05/2021

▪ Solicitar Mentoria: até 10/06/2021

▪ Mentorias: de 14/06/2021 até 25/06/2021

▪ Submissão dos projetos: 01/06/2021 a 23/07/2021

▪ Avaliação dos projetos: 26/07/2021 a 20/08/2021

▪ Divulgação dos finalistas: 23/08/2021

▪ Apresentação final e premiação: 30/08/2021

Cronograma



▪ Apoio de Alunos e Professores do POLO Fatec Itaquera

▪ Tempo sugerido para mentoria: 1 (uma) hora

▪ Encontros serão agendados pelo Google Meet

▪ O grupo já deve apresentar a ideia do projeto que pretendem 
desenvolver, e a partir deste ponto, trocar ideias com o(a) 
mentor(a) sobre a proposta.

▪ Os mentores não irão desenvolver a solução para as equipes, 
apenas contribuir com ideias e ponderações sobre o projeto.

▪ A Mentoria Externa é opcional

▪ Período das Mentorias: de 14/06 até 25/06

▪ Solicitar mentoria até 10/06 pelo link: 
https://cutt.ly/hnfMR1e

Mentoria Externa

https://cutt.ly/hnfMR1e


✓Formação das equipes

▪ De 3 a 5 alunos

▪ Representada por um líder

▪ Acompanhada por um docente (Mentor)

✓Cadastro das equipes

▪ Responsabilidade do Mentor

▪ Seguir Manual do Professor Hackaduino

✓Submissão dos projetos

▪ Arquivo único em .pdf

▪ Pitch de 3 minutos - YouTube

▪ Submissão pelo Mentor

▪ Site da Robótica

Organização



✓Professores Mentores e Alunos

✓Certificado de participação no evento

✓Capacitação on-line Arduino 30 horas
https://portalgeead.cps.sp.gov.br/mooc/#1594299721210-285089be-044b

✓Kits Especiais

Premiação

Apoio:

https://www.mamuteeletronica.com.br/
https://portalgeead.cps.sp.gov.br/mooc/#1594299721210-285089be-044b


Obrigado!!

Equipe Robótica Paula Souza

CETEC Capacitações

Centro Paula Souza

www.cps.sp.gov.br

www.robotica.cpscetec.com.br

eventos@robotica.cpscetec.com.br

Link da gravação deste encontro, disponível em:
https://youtu.be/nXESBxOOlWA

http://www.cps.sp.gov.br/
http://www.robotica.cpscetec.com.br/
mailto:eventos@robotica.cpscetec.com.br
https://youtu.be/nXESBxOOlWA

