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Triciclo Elétrico Sustentável Compartilhado (TESC) 
 

 Veículo com três rodas, acoplado por engate a um cesto móvel, 
compartimentado para o armazenamento de resíduos sólidos inorgânicos: papel, 
latas e garrafas, por exemplo. Elétrico, movido a energia solar proveniente de uma 
placa fotovoltaica acoplada a parte superior do cesto. Apresenta circuito de 
autorrecarga, compressor mecânico de garrafa pet e latinhas de alumínio. 
Capacidade máxima do cesto 400Kg. 
 O TESC será utilizado por coletores de resíduos de forma mais produtiva e 
dinâmica, pois conta com o auxílio de um aplicativo onde instituições se cadastram 
para disponibilizarem seus resíduos em dias e horários específicos. Com isso, 
objetiva-se profissionalizar a classe dos coletores, aumentando sua renda diária, 
além de promover uma educação ambiental massiva para a sociedade. 
 
  

 
 



Projeto TESC 
• Surgiu a partir do olhar social dos nossos alunos em aprimorar um 

projeto realizado pelos estados de Pernambuco, Alagoas e Paraíba em 
pesquisa feita na sala de inovação; 

• Percebeu-se notória aplicabilidade em nossa cidade por parte dos 
nossos alunos, porém de uma forma mais tecnológica e colaborativa; 

• Com o projeto acredita-se haver uma grande disseminação quanto à 
educação ambietal e sustentável; 

• Preocupação com a inclusão social dos coletores de resíduos sólidos, 
profissionalizando essa classe; 

• Diminuição do impacto ambiental; 
• Responsabilização social, por parte dos nossos alunos. 

 



Desenvolvimento do TESC 

• Esboço do projeto em um programa de perspectiva 3D; 
• Pesquisa dos melhores geradores a serem utilizados; 
• Desenvolvimento do aplicativo para cadastro de cada regional; 
• Análise dos materiais adequados para a fabricação do triciclo; 
• Terceirização da mão de obra referente às soldas para a confecção do 

veículo TESC. 
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Perspectivas Sociais 

• Geração de um olhar responsável dos alunos em relação as suas 
comunidades; 

• Aplicabilidade em qualquer escola, seja regular ou de tempo integral; 
• Incentivo à atitude protagonista dos alunos; 
• Motivação dos docentes para desenvolvimento de projetos futuros, 

com um excelente acervo material, tecnológico e sustentável. 
 

 
 



Sala de Inovação 
• Implantação da sala de inovação Google na escola de Tempo Integral Nossa Senhora de 

Fátima em 18/05/2017, favorecendo: 
 um excelente diálogo com o currículo escolar, por enriquecer as aulas e tornar o 

ensino mais significativo e produtivo; 
 a cooperação  e a sociabilização entre os alunos, fazendo valer a ação protagonista de 

cada um; 
 uma economia significativa de recursos como papéis, pincéis e toners da escola; 
 uma excelente ferramenta para auxiliar as aulas das disciplinas Eletivas e 

extracurriculares como as da OBA; 
 a execução das atividades e avaliações pelos alunos de forma dinâmica e envolvente; 
 feedback real quanto ao rendimento individual e por turma dos alunos, através de 

gráficos, gerados pelo Google Forms. 
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