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There are no translations available.

Espaço aberto para professores de Robótica Educacional de ensino fundamental, médio,
ensino superior e cursos profissionalizantes.

Os professores e educadores interessados podem receber orientação gratuita pelos nossos
técnicos no horário de atendimento destinado para esta finalidade.

As orientações são dadas na área técnica de microcontrolador Modelix, sensores e atuadores
Modelix, software Modelix e componentes mecânicos. Não há suporte na parte pedagógica,
didática. O foco está na robótica, eletrônica e software, aspectos de ordem técnico e prático.
Materiais que não são da nossa fabricação não se incluem neste suporte de cortesia. Este
suporte consiste em tirar dúvidas pontuais e não é um treinamento completo, e não tem caráter
de um curso.

Para os interessados oferecemos um curso de iniciação a robótica educacional com foco em
software, microcontrolador, sensores e atuadores especificamente para o professor que deseja
atuar no ensino de robótica nas escolas. Este curso tem 8 horas de carga horário. Toda quarta
e quinta-feira das 8.30 as 12.30 na nossa fábrica no endereço abaixo. É necessário fazer
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inscrição com pelo menos dois dias de antecedência. Quando não há nenhum participante
inscrito até dois dias antes da data, o curso daquela semana é cancelado. Não há quantidade
mínima de participantes para que o curso ocorra. Custo do curso está em 720,00 reais
podendo ser parcelado no cartão Visa ou MasterCard em 6 vezes sem juros.

Alguns produtos completos e alguns componentes avulsos específicos voltados
especificamente a uso em laboratório de robótica escolar podem ser adquiridos no showroom
com cartão de crédito. Cheques e cartões Amex não são aceitos.

Horário de atendimento no showroom: segunda a quinta das 13.30 as 16.00 horas

Endereço: Rua Bernardino Fanganiello 692, Casa Verde Baixa CEP 02512-000 São Paulo

Contatos: atendimento@modelix.com.br 11-2539-6393 fixo 11-96791-4421 celular Oi

2/3

SHOWROOM DE FÁBRICA MODELIX

3/3

