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Esta ação propõe o desenvolvimento e execução 
de oficinas sobre construção de carrinhos de 
rolimã com crianças e jovens da região 
carbonífera. Durante as oficinas, os participantes 
farão propostas de carrinhos de rolimã, que terão 
suas peças fabricadas com o auxílio dos 
membros da equipe executora. Nas oficinas, 
serão explicados conceitos de física e sobre a 
utilização de ferramentas manuais. Espera-se 
fortalecer o ensino básico da região, além de 
realizar a prospecção de futuros alunos para o 
IFSUL.

Ao fim, foi realizada uma competição com os 
carrinhos construídos pelos participantes. A 
comunidade de pais, professores e amigos dos 
alunos que participarem das oficinas, poderão 
contribuir auxiliando os alunos a desenvolverem e 
montarem os protótipos de carros de rolimã, assim 
como auxiliando na competição de carrinhos de 
rolimã que será proposta ao fim do projeto. 

 

A comunidade do IFSUL se beneficia tendo a 
oportunidade de divulgar junto à comunidade o 
trabalho de ensino, pesquisa e extensão realizado 
dentro do campus, reforçando a ideia de que a 
instituição tem um papel fundamental no 
desenvolvimento científico, social e cultural da 
região carbonífera. Além disso, o projeto será uma 
ferramenta poderosa de divulgação do processo 
seletivo para o ingresso nos cursos do campus, 
aumentando assim, o interesse de alunos da região 
em estudar no IFSUL.
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Essa é uma oportunidade de integração e 
contribuição da comunidade no desenvolvimento 
educacional dos alunos, assim como se integrar com 
uma escola em que eles estudam e com o próprio 
IFSUL.
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