


MundoMaker em 
Casa
Estamos quebrando paradigmas e descobrindo novas formas
possíveis de se relacionar e manter as amizades ativas.

Rir junto com os amigos, promover atividades online e utilizar
as ferramentas digitais que nos permitem ´ver´ várias pessoas
ao mesmo tempo é algo novo e bem possível.
Dentro deste contexto 
lançamos em primeira mão o 
MundoMaker Em Casa. 

Assim os alunos farão uma 
atividade diferente e muito 
divertida!!!



MundoMaker em 
Casa

O programa MundoMaker em Casa surgiu dentro de um contexto mundial de recolhimento
social devido à pandemia do corona vírus. Tentando se ajustar à nova realidade familiar,
onde as escolas estão fechadas e as aulas online passam a ser a realidades de milhões de
crianças, o MundoMaker cria, dentro de sua metodologia, um formato criativo e inovador
para garantir aprendizado, diversão e descobertas dentro de casa.

Com um time altamente qualificado e a partir de um mergulho no universo e na atitude
maker, conseguimos levar para o mundo virtual uma experiência maker real através de uma
mudança de paradigmas!

O MundoMaker em Casa é uma versão pensada, 
trabalhada e construída para oferecer uma experiência 
MAKER em um novo ambiente. A nossa casa é o primeiro 
Espaço Maker que conhecemos, e é lá que iremos 
trabalhar!



Atividades
O time MundoMaker trabalhou incansavelmente para nutrir com o que há de melhor na sua 
nova atividade do MundoMaker em Casa e chegamos aos projetos a seguir:

Animaker | Stop Motion

O projeto Animaker é uma técnica muito 
usada em desenhos como: “A Fuga das 
Galinhas” e é baseada na fotografia 
quadro a quadro para se produzir um 
movimento.



Marionetes

Nesta atividade, os makers irão construir 
e manipular um brinquedo que está 
ligado à história da arte em diversas 
culturas, vindo das mais antigas tradições 
e culturas: o marionete.

Os makers irão:
•Desenvolver a habilidade motora fina
•Aprender a dar nós em linha
•Aprender a manusear um marionete 

Atividades



Jogo de Tabuleiro

Proporcionar uma atividade lúdica 
unplugged como alternativa às já
praticadas, virtuais.

● Compreender a dinâmica de 
gamificação de jogo de tabuleiro por 
sorteio randômico de dado.
● Desenvolver a criatividade nas suas três 
camadas de profundidade:
customização, intervenção e criação, 
respectivamente às faixas etárias
atendidas.

Atividades



Scratch!

Scratch é uma linguagem de programação 
criada em 2007 pelo Media Lab do MIT, 
que permite aos usuários criar ou 
modificar jogos, acessando a ferramenta 
direto pela internet.

Atividades



Passo a Passo
1. Os alunos irão receber o convite das atividades do MundoMaker.

2. Os alunos irão se inscrever na atividade, via formulário que será disponibilizado pela 
escola (nome, e-mail, telefone, nome do maker, data de nascimento e ano escolar).

3. As famílias irão receber um e-mail com a confirmação da inscrição e os passos para a 
preparação da atividade >> Impressão de folhas, separar materiais criativos e montar um 
espaço maker em casa.

4. Será criado um grupo no whatsapp para cada turma, para que todos tirem as dúvidas 
sobre a preparação para a atividade e termos a certeza de que todos se prepararam, 
para que a atividade aconteça da melhor forma.

5. No dia da atividade, todos irão se conectar no ZOOM 10 minutos antes do início da 
atividade para irem tirando as dúvidas que podem surgir.



obrigado!


