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Máquinas simples, o novo app da Tinybop, explora o
lado divertido da engenharia
Tinybop, Inc., o estúdio
criador de apps educativos premiados para crianças acima
de 4 anos, lançou o Máquinas simples na App Store. É o
quarto app na Biblioteca do Explorador da Tinybop, uma
série de apps divertidos e interativos que fazem as crianças
mergulharem em grandes ideias.
(BROOKLYN, NY, MAIO DE 2015):

Máquinas simples explora o lado divertido da engenharia. As crianças
manipulam planos inclinados, alavancas, parafusos, rodas e eixos; polias e
cunhas para criar música, destruir um castelo, erguer aquários, pedalar sobre
obstáculos, fazer aviões voarem e quebrar um iceberg.
Máquinas simples ensina às crianças a simplicidade do funcionamento das
máquinas, as forças de entrada e saída, empurrões e puxões e as vantagens de
usar cada máquina. Sonoplastia sofisticada e animações com física avançada
recompensam experimentações. Aprendizes mais avançados podem revelar e
examinar as forças invisíveis por trás das máquinas que estão manipulando.
Pais e professores podem auxiliar o aprendizado das crianças com o Manual de
Máquinas simples, disponível para download gratuito em 8 idiomas. O Manual
de Máquinas simples explica a física de cada máquina e oferece perguntas
para debates e atividades que transferem o aprendizado de dentro do app para
a vida real.
Máquinas simples é o quarto app na Biblioteca do Explorador, uma série
crescente de apps premiados que atiçam a curiosidade das crianças para o
mundo ao seu redor. Outros apps na Biblioteca do Explorador incluem O Corpo
Humano - as crianças veem do que somos feitos e como funcionamos, Plantas dioramas interativos dos biomas terrestres, e Casas - uma visita através de lares
únicos pelo mundo. Todos os quatro apps são oferecidos em conjunto por um
preço promocional na App Store, no pacote Exploradores Tinybop 1 a 4.
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SOBRE A TINYBOP
A Tinybop une designers, engenheiros e artistas para criar brinquedos digitais
que divertem, inspiram e educam.
A Tinybop foi fundada em 2012 por Raul Gutierrez, pai de duas crianças, com
20 anos de experiência em artes e tecnologia. A Tinybop é composta por uma
equipe crescente de mais de 20 pessoas.
A Tinybot lançou recentemente A Fábrica de Robôs, o primeiro app de uma
nova série, Brinquedos Digitais. Ele atingiu rapidamente o lugar #1 entre os
apps educativos da App Store nos EUA, Canadá, Japão, Rússia e Coreia do Sui.
A Tinybop tem a colaboração de um ilustrador em cada app. O Máquinas
simples foi desenhado por James Gilleard. Saiba mais sobre ele em
www.jamesgilleard.com.
Para mais detalhes, baixe um kit de imprensa com imagens, recursos adicionais
e peças publicitárias em www.tinybop.com/press.

Máquinas simples está disponível mundialmente na App Store.

