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Introdução: Modelos representacionais são estratégias cognitivas, sendo teorias
simplificadas que se valem de idealizações. A exemplo tem-se modelos estruturais,
numéricos e conceituais. Utilizá-los no ensino é uma estratégia didática enriquecedora,
visto que são ferramentas de facilitação do aprendizado, como é o caso das estruturas
tridimensionais utilizadas nos modelos biológicos para complementação do conteúdo
escrito. Tecnologias educacionais são introduzidas em aulas de ciências, por
permitirem sua utilização em qualquer nível escolar. Observa-se, portanto, a aplicação
de sequências didáticas para desenvolvimento de contextos de produção efetivos, e da
robótica, para materializar conteúdos e organizar trabalhos em grupo para construção
de robôs educativos. Objetivo: O presente estudo objetiva a aplicação de modelos
representacionais em escolas da cidade de Ipatinga-MG, afim de se colaborar no
aprendizado dos alunos de ensino secundário. Aplicação do método de ensino LEGO
MINDSTORMS em turmas de ensino secundário, como acessório auxiliar na educação
dos alunos nas aulas de Ciências.  Metodologia: Foi realizada uma revisão
bibliográfica para familiarização com o tema e entendimento sobre os pressupostos
teóricos da modelização, utilizando, para isso, artigos científicos e livros.
Desenvolveu-se o conhecimento sobre modelos, abordagens e aplicações de
sequências didáticas em salas de aula, bem como, as exigências necessárias para se
ensinar e da utilização de técnicas para uma aprendizagem significativa. Resultados:
Um dos modelos de interesse para o projeto foi a robótica educacional como auxílio no
ensino das práticas de ciências, pois é uma ferramenta inovadora no processo de ensino
e aprendizagem. Aplicar o método robótico LEGO MINDSTORMS no meio escolar é
uma estratégia útil, já que é um kit desenvolvido para a capacitar educadores,
dinamizando o processo educativo, e para estimular alunos a desenvolverem hipóteses
que levem à discussão e construção de argumentos, e também,  tendo em vista que o
ensino de ciências e biologia apresenta complexidade para o aprendizado dos alunos e
para a aplicação dos professores. Levando em consideração essas informações, foram
discutidas escolas para utilização da tecnologia de ensino. Dentre as pré-determinadas,
escolheu-se a Escola Educação Criativa, em Ipatinga-MG, por já possuir o Kit LEGO
MINDSTORM, e o Colégio Universitário Padre de Man, em Coronel Fabriciano-MG,
por estar vinculado ao Centro universitário do Leste de Minas Gerais, que também já o
possui. Entretanto, a execução do método encontra-se em processo de andamento,
visto que é necessária a disponibilização das escolas para aplicar a metodologia nas
aulas de ciências, e o retorno para tal situação ainda não foi dado. Conclusão:
Considerando a complexidade apresentada pelo aprendizado teórico, são necessárias
medidas facilitadoras. Assim, modelos representacionais são alternativas para
complementar conteúdos. Como ciências e biologia são matérias de difícil
memorização, são desenvolvidos modelos biológicos. Para este estudo, escolheu-se a
robótica educacional, com utilização do método LEGO MINDSTORMS como
mediador na educação secundária.
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