
Canudo colado em um 
objeto (por exemplo,  
um bloco de madeira)

Bloco de 
madeira

As Engenhocas com Movimento são 
brinquedos cinéticos feitos à mão 
que produzem diversos movimentos 
(para cima e para baixo, de um lado 
ao outro, e mais) por meio de uma 
alavanca de arame.

Os alunos usam materiais do dia 
a dia para explorar ideais que 
envolvem histórias e movimentos 
mecânicos, dando vida à suas 
criações fantásticas.

As engenhocas com movimento, 
ou autômatos, têm três partes 
principais: uma base, um arame e 
um seguidor.

Quando a manivela da engenhoca 
gira em círculo, o seguidor se 
move para cima e para baixo. 
Esse movimento é a base de 
todas as Engenhocas com 
Movimento.

Diversos materiais e ferramentas podem ser usados para criar Engenho-
cas com Movimento, então os materiais dependem do seu projeto.

➊  Uma base. Vários materiais podem ser usados como base de suporte 
para o mecanismo. Escolha um material que seja resistente e tenha 
um furo.

Alguns materiais podem ser 
facil mente perfurados usando 
ferramentas como um perfurador. 
Outros materiais já têm furos, 
como papelão corrugado ou  
um canudo.

Outros exigem o uso de um 
perfurador. Use um perfurador 
de papel com broca de 3 cm e 
prenda o objeto usando um torno 
ou grampos enquanto o perfura.

Arame do 
seguidor

Seguidor

Arame da 
manivela

Base

Caixa de papelão  
(faça um furo)

Pilha de papelão 
corrugado

Broca manual

Galho

Garrafa plástica

ENGENHOCAS COM MOVIMENTO

Componentes básicos Materiais

Experimente!

Sobre as dimensões da base: a base pode ser de qualquer tamanho; 
recomendamos 10 x 4 x 2 cm.

O Exploratorium autoriza a reimpressão deste material 
apenas para uso educacional e não comercial. O aviso de 
direitos autorais deve ser incluído em todas as reimpressões. 
Solicitações de uso eletrônico ou outros usos devem ser 
encaminhadas para permissions@exploratorium.edu.
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Sobre as dimensões do seguidor: 
o seguidor pode ter diferentes 
tamanhos, mas nós usamos 
pedaços de 1,5 x 1,5 cm.

➋  Arame. Use um arame que 
possa ser facilmente dobrado 
com um alicate e que não 
perca o formato. Segundo 
nossa experiência, um arame 
18 de aço inoxidável cumpre 
essas exigências.

➌  Um seguidor. O movimento 
da manivela de arame causa 
o movimento vertical graças 
a um seguidor. Ele é feito de 
um material que possa ser 
facilmente perfurado, mas 

Nós usamos diversos materiais 
e ferramentas de artesanato. 
Canetinhas e papéis coloridos 
podem ser usados de várias 
maneiras para criar narrativas 
envolventes. A cola quente serve 
para fortalecer as ligações e 
funciona com vários materiais. 
Tesouras servem para customizar 
formatos para criar projetos 
variados.

Alicate

Rolo de arame

Canetinhas 
coloridas

1 cm

15 cm

Arame dobrado

Outros materiais e ferramentas 
podem ser usados nesta 
atividade, mas é importante que 
haja uma intenção na escolha 
de materiais. Caso haja opções 
demais, é possível que o aluno 
se sinta pressionado demais. 
No entanto, escolher materiais 
específicos é uma forma de 
empoderar os alunos mostrando 
que há diferentes opções 
de mecanismos e narrativas 
disponíveis.

Cartolina
Tesoura Pistola de cola quente

Materiais e ferramentas adicionais

Espuma Papelão

Também recomendamos preparar 
o lado do arame que será preso 
ao mecanismo. Esse lado tem três 
dobras de 90º que podem ser 
difíceis para alguns alunos. Use 
a largura do alicate como guia 
e faça três dobras próximas no 
arame (com cerca de 1 cm entre 
cada dobra). 

Depois que o arame for inserido 
no furo da base, o aluno pode 
dobrar o arame com a mão ou 
com o alicate para fazer uma 
alavanca.

também resistente. Gostamos 
de usar uma espuma grossa 
(6mm), mas também já usamos 
papelão, que é um material 
mais comum.

Materiais opcionais 
EVA
Prendedores de papel de 
cabeça redonda
Olhos móveis
Abaixadores de língua
Palitos de sorvete
Palitos para espetinho

Ferramentas opcionais
Fita adesiva
Furadores de 0,6 cm e 0,32 cm
Cortador de palito de sorvete
Cortadores de arame
Cola branca

Dica: Quando preparamos 
Engenhocas com Movimento 
para outras pessoas, nós 
cortamos o arame em pedaços 
de 15 cm. Esse comprimento 
atende à maioria das 
necessidades, mas pode ser 
útil manter um rolo de arame 
por perto para casos especiais.
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➊  Insira na base um arame 
previamente dobrado e 
empurre-o de modo que a 
dobra esteja próxima da base, 
mas sem tocá-la. Faça mais 
duas dobras de 90º, fazendo 
um formato de L que servirá 
como a alavanca da engenhoca.

Primeiros passos
➋  Adicione um seguidor na 

lateral do bloco em formato 
de U. O arame atravessará a 
espuma pelo lado grande e 
plano, não pela borda.

Surpresa  
Adicione uma 
caixa (ou outro 
lugar que sirva 
de esconderijo) 
para que um 
personagem possa 
dar um salto 
surpresa!

Limitações fixas Dois palitos de 
sorvete rígidos podem ser usados 
para criar um movimento de 
rastejo quando ligados ao arame 
que faz o movimento vertical. 
Esta minhoca rasteja com a ajuda 
de duas limitações fixas, na 
cabeça e na cauda.

bit.ly/worm-cranky-contraption

➌  Cole um pedaço de papelão 
na parte superior do bloco 
com um furo. Passe o 
segundo pedaço de arame 
pelo furo e introduza-o na 
borda da espuma.

bit.ly/jellyfish-
cranky-contraption

Movimento duplo para cima e 
para baixo Uma segunda dobra 
em formato de U pode servir 
para adicionar outro movimento 
vertical. Este pássaro voa pelo 
céu graças aos dois pedaços de 
arame e às asas flexíveis feitas  
de EVA.

bit.ly/bird-cranky-contraption

Movimento de cima para baixo

Exemplos de movimento

bit.ly/box-cranky-
contraption

Limitações maleáveis  
Use EVA como  
extremidades  
dobráveis e decora-
tivas. Os tentáculos 
desta água-viva 
dobram conforme o 
corpo sobe e desce, 
como se ela es-
tivesse nadando  
no oceano.
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Atividades de exploração livre (tinkering) são uma maneira naturalmente lúdica de apoiar a 
aprendizagem significativa. As características a seguir ilustram técnicas importantes de facilitação 
baseadas na exploração livre. Elas podem ajudar a aprimorar a qualidade da aprendizagem pelo 
brincar para todos.

As Engenhocas com Movimento são baseadas nas ideias e interesses 
pessoais do aluno. As crianças gostam de adaptar suas próprias 
experiências em uma criação cinética que tenha significado pessoal  
e expresse suas ideias e interesses.

Maneiras de incentivar interações significativas
¬ Peça para os alunos contarem uma história usando a engenhoca que eles criaram.
¬  Sugira que os alunos façam uma engenhoca que represente o animal de estimação ou melhor 

amigo deles.
¬  Peça para uma criança imaginar quais criaturas se movem da mesma forma que os modelos  

de exemplo.

Significado

Iteração
Os projetos de Engenhocas com Movimento são desenvolvidos ao 
longo do tempo, por tentativa e erro. Incentive as crianças a pensar 
por si mesmas, testar suas próprias ideias e resolver problemas que 
elas encontrarão naturalmente durante a construção. Esse tipo de 
pensamento iterativo normalmente resulta em uma compreensão mais 
duradoura das principais ideias, além de aumentar a autoconfiança para 
experimentos futuros.

Maneiras de incentivar a iteração 
¬  Permita que os alunos encontrem obstáculos e oriente-os a encontrar maneiras de 

superá-los
¬  Aponte ideais novas importantes que podem ser aplicadas quando as coisas não 

funcionarem conforme esperado
¬  Use modelos e exemplos para ilustrar a maneira como as coisas se movem

Características da aprendizagem pelo brincar
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A aprendizagem pelo brincar acontece quando as crianças estão ativamente engajadas e definindo seu 
próprio processo de exploração. As Engenhocas com Movimento oferecem aos alunos a oportunidade de ficar 
profundamente imerso nas ideias deles e explorar ativamente os limites de suas habilidades e imaginação.

Maneiras de incentivar o engajamento ativo
¬ Apoie os alunos para que eles participem de acordo com o nível de conforto de cada um.
¬ Incentive os alunos a seguirem novas direções e metas quando se sentirem inspirados.
¬ Conforme os alunos se tornarem experientes e confiantes, oriente-os a serem mais ambiciosos.

Engajamento ativo

Interação social
A atividade das Engenhocas com Movimento é social por natureza. 
Realizar esses projetos em grupo permite que as crianças compartilhem 
técnicas de construção, resolvam problemas de maneira criativa e 
encontrem resultados inesperados ao longo da construção. Essas 
interações sociais são essenciais para incentivar um ambiente de 
aprendizagem pelo brincar entre colegas.

Maneiras de incentivar a interação social 
¬  Enquanto estiver facilitando a atividade, peça para os alunos verem as construções uns 

dos outros.
¬  Incentive os alunos a ajudarem uns aos outros.
¬ Crie uma área de construção que permita aos alunos se sentarem perto uns dos outros.

As Engenhocas com Movimento são uma maneira divertida de 
explorar movimentos e mecanismos. As construções normalmente 
resultam em criações alegres que são surpreendentes e fantásticas.

Maneiras de incentivar experiências divertidas
¬ Incentive/elogie ideias incomuns ou inesperadas.
¬  Demonstre como usar materiais comuns de maneiras 

inovadoras.
¬  Compartilhe sua diversão como mediador com outras 

pessoas da sala.

Diversão
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