
UMA MANEIRA DIVERTIDA DE APRENDER ROBÓTICA NA PRÁTICA
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Programe e Divirta-se!



O Scratch foi criado em 2007 pelo Media Lab do MIT e dentre as 
várias de suas vantagens no ensino de programação, podemos 
destacar também sua facilidade na criação de interfaces gráfi-

cas associadas ao programa, facilitando a criação de suas 
próprias histórias, animações e games, tornando a experiência 
de aprender programação algo prático e divertido, incentivan-

do a criatividade do usuário.

Neste material utilizaremos a linguagem de programação 
Scratch, com ela você aprenderá alguns dos conceitos mais im-

portantes da programação.

O Scratch é uma escolha inteligente para ser sua primeira lingua-
gem de programação, diferente da grande parte das lingua-

gens, no Scratch as instruções não precisam ser digitadas, já que 
o Scratch é uma linguagem visual, as instruções são organizadas 
em blocos que você vai montando para criar seu programa, essa 
facilidade na montagem do programa é o que torna o Scratch 

ideal para a introdução ao mundo da programação.

A 
programação 

estimula o raciocínio 
lógico e desenvolve a 

criatividade!
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Utilizaremos o S4A 
para realizar as lições, a 

versão do Scratch 3.0 é a mais 
atualizada, como é necessário usar 

extensão para programar no arduino é 
recomendável usar o S4A. 

Acesse www.scratch.mit.edu para 
mais informações sobre o

Scratch 3.0.

o�



Sim, você está! O legal de aprender a programação em Scratch é que para utilizá-la não pre-
cisamos saber outras linguagens e para programar o Codebot Maker nós utilizaremos uma 

ferramenta criada para a plataforma Arduino baseada em Scratch, que possui praticamente 
todos os seus recursos, além de possibilitar a integração de dispositivos eletrônicos, está ferra-

menta foi criada para facilitar seus projetos com Arduino o Scratch For Arduino (S4A).

  
Utilizaremos a placa 

de controle Orange 
One para desenvolver nossos 

projetos, porém se você tiver uma 
placa Arduino, também poderá 

usá-la sem problemas.



PREPARANDO O AMBIENTE
Antes de começar a programar teremos que instalar os softwares necessários para configurar 

nosso ambiente. Vamos dividir isso em duas etapas:

Para começar temos que instalar nosso ambiente de pro-
gramação, o S4A, você pode baixá-lo acessando o site s4a.cat. 

Após o download abra o arquivo de instalação e siga as instruções 
do assistente.

Após a instalação, é preciso carregar o firmware do S4A 
para a placa da Orange One, para isso siga as instruções na 

página do S4A na guia downloads no título  “installing the 
Firmware into your Arduino”.



Abra o S4A que ele automaticamente encontrará 
sua placa,você saberá que sua placa foi encontra-
da quando a frase “searching Board” desaparecer 

do cenário.

O Codebot Maker é um shield desen-
volvido para Orange One/Arduino Uno, 
isso significa que ele deve ser plugado, 

na parte de baixo do Codebot você en-
contrará alguns pinos, que encaixam 
perfeitamente nos pinos da Orange 

One/Arduino Uno.
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HELLO WORLD
Hora de começar a programar! Nossa primeira tarefa será de acender o LED direito do olho do

Codebot Maker e aparecer no scratch se está aceso ou não, mas primeiro vamos conhecer 
nosso ambiente.

PALCO

START

ÁREA DE SPRITES

BLOCOS

NOME DA SUA PLACA

ABAS

ÁREA DE SCRIPT

STOP

LEITURA DAS PORTAS



ARRASTANDO OS BLOCOS
LIÇÃO 1

Na aba de controle arraste o bloco quando     clicado e sempre para área de scripts, 

mude para aba de movimento e arraste os blocos digital 13 on e digital 13 off, 

coloque-os dentro do bloco sempre e mude de 13 para 10, clicando sobre a seta ao 

lado do número, depois vá para a aba de aparência e arraste dois blocos diga olá, em um  

dos blocos dê um clique sobre o Olá!, digite “aceso” e arraste-o para baixo do bloco 10 on.

Faça o mesmo no outro bloco, digite “apagado” e arraste-o para baixo do bloco 10 off.

Volte novamente para aba de controle e arraste dois blocos espere 1 segundo, um para 

baixo do diga aceso e o outro para  baixo do diga apagado, agora está pronto! Dê um 

clique  sobre o bloco quando    clicado na sua área de scripts, e veja seu primeiro programa 

funcionar.
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aceso!

apagado!



EXEMPLO:
LIÇÃO 1
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apagado!
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DESAFIO

Vamos mover os blocos para dar vida ao nosso amigo! O desafio é 
usar os blocos que aprendemos até aqui para fazer o buzzer no 

coração do seu robô fazer barulho, lembrando que nosso coração nor-
malmente bate entre 60 e 100 vezes por minuto, então programe ele 

para bater nesse ritmo.

VAMOS DAR VIDA AO NOSSO ROBÔ?

+

LIÇÃO 1



Quando precisamos tomar alguma decisão dentro de um bloco de código no Scratch, nós 
utilizamos o bloco SE, este bloco permite que uma parte do código só funcione SE alguma 
condição for atingida, por exemplo, em nosso dia a dia temos várias tomadas de decisões 

como quando escovar os dentes ou quando devemos usar um guarda-chuva, ou amarrar os 
cadarços dos sapatos, quase sempre essas decisões dependem de alguma condição, por 

exemplo: SE estiver chovendo eu uso um guarda-chuva, neste caso, se colocássemos isso em 
um bloco de código, para executar a parte do código onde eu uso o guarda-chuva preciso 

atingir a condição de estar chovendo.

LIÇÃO 2

abrir guarda-chuva

estiver chovendo ?
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Digital 2sensor

digital on

pressed?

LIÇÃO 2

No Codebot Maker nós podemos tomar decisões a partir de algum sensor seja ele de sinal 
analógico ou digital, no código exemplo estamos verificando se o botão da mão direita do 

Codebot foi pressionado:

Reparem que quando o botão for pressionado o Codebot vai ficar com o olho direito sempre 
ligado, isso acontece porque quando você pressiona o botão o Scratch executa o código 

dentro do bloco SE, ligando o olho, porém não há nenhum outro bloco para desligá-lo, para 
isso conheceremos o bloco SE...SENÃO.



LIÇÃO 2

Neste caso, podemos considerar a palavra SENÃO que possui o significado 
de “caso contrário”, portanto, use esse bloco para decisões como: SENÃO 

apertarmos o botão o olho vai se manter desligado.
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LIÇÃO 2

EXERCICIO
Vamos animar um pouco? Agora que já demos vida ao nosso robô, vamos começar a 
criar algumas animações, vamos usar a tomada de decisões SE para alterar a rota do 

nosso personagem caso tenha um obstáculo no caminho, como personagem de 
nossa história vamos usar o troll,  e como obstáculo usaremos o hidrante, para colocar 

nossos personagens no cenário teremos que importa-los.

Vá até a aba trajes e clique 
no botão de importar para 

encontrar outro traje.



Quando uma nova janela abrir 
navegue até a pasta fantasy, é lá 
que está nosso personagem prin-
cipal o troll, para utilizá-lo clique 

duas vezes na imagem: troll1.

LIÇÃO 2

EXERCICIO



LIÇÃO 2

EXERCICIO

Feito isso você pode excluir a imagem: costume1 clican-
do no botão X.
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LIÇÃO 2

EXERCICIO
Agora que já temos nosso personagem principal, vamos encontrar 
também um obstáculo, para isso, clique em “escolha uma imagem 
do arquivo”, na janela de sprites  e selecione o fire-hydrant dentro 

da pasta things.
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LIÇÃO 2

EXERCICIO

5
Arraste tanto o 

hidratante quanto o 
troll de modo que 

os dois fiquem alin-
hados, a idéia é 

que o troll ande até 
o hidrante e 

quando encon-
trá-lo ele deverá 
andar em outra 

direção.
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Digital 2sensor

mova passos

pressed? objeto 1tocando em ?

0aponte para a direção

Digital 3sensor pressed?

-50-180vá para x: y:

90aponte para a direção

LIÇÃO 2

EXERCICIO

O primeiro conjunto vai fazer 
o troll se mover se apertar-

mos o botão da mão direita 
do Codebot Maker.

O terceiro reposiciona o troll 
para que tudo possa 

recomeçar novamente, o 
bloco “vá para” coloca 

qualquer objeto na posição x 
e y que você determinar.

O segundo vai monitorar se o 
troll toca no objeto1 que é 

nosso hidrante, se isso acon-
tecer ele muda de direção.

1 2 3
Para fazer com que funcione vamos criar três conjuntos de blocos:



LIÇÃO 2

EXERCICIO

Para  iniciar a animação clique na bandeira verde      no lado direito da tela.
Movimente o troll apertando o botão da mão direita do Codebot Maker.



LIÇÃO 3

Muitas coisas que estão à nossa volta podem ser medidas ou tem um nível de intensidade, 
por exemplo, em dias chuvosos, por haver muitas nuvens no céu, o nível de luz solar que 

chega até nós é menor. As temperaturas no inverno tendem a ser menores que as tempera-
turas na primavera, o Codebot Maker tem alguns sensores que conseguem medir estes  va-

lores que estão à nossa volta.

+

SENSOR DE LUMINOSIDADE

SENSOR DE TEMPERATURA

POTENCIÔMETRO



LIÇÃO 3

Agora que você já sabe que podemos medir e controlar as coisas ao nosso redor, 
vamos fazer um projeto utilizando a iluminação ambiente, vamos medir a rotação 
do nariz do codebot e conforme os valores lidos vamos selecionar a cor que vai 

acender, porém as cores só devem acender quando o valor de iluminação estiver 
baixo, isto é, quando cobrirmos o sensor de luminosidade.

Nesta lição usamos de novidade a aba operadores, nesta aba você consegue 
comparar valores, somá-los, subtrair-los, dividi-los, dizer se um valor é menor que ou 

maior que e até dizer se um valor é igual ao outro.



LIÇÃO 3

Se o valor do potenciômetro for 
menor que 340, acende o LED 
azul no coração do Codebot 
Maker, senão mantém o LED 

desligado.

Se o valor do potenciômetro for 
maior que 680, acende o LED 

verde no coração do codebot 
maker, senão mantém o LED 

desligado.

Se o valor do potenciômento for 
maior que 340 e menor que 680, 

acende o LED vermelho no 
coração do Codebot Maker, senão 

mantém o LED desligado.

Se o valor do sensor de luminosi-
dade for menor que 150, ao rota-
cionar o potenciômetro dos LED’s 

irão acender.

Senão mantém todos os 
LED’s desligados.



DESAFIO
LIÇÃO 3

Crie uma animação envolvendo a lição 3, em que 
toda vez que uma cor do led RGB acende, aparece 

a cor na sua área de placo dizendo se ela está 
ligada ou desligada.



LIÇÃO 4

ANIMANDO
Nesta lição o objetivo é simular a movimentação de um morcego quando em seu habitat, sendo 

assim o morcego deve dormir durante o dia e durante a noite ele deve sair para procurar alimento.

Clique 2 vezes na área branca 
do seu palco

Clique na pasta: nature Selecione o fundo de tela:
woods

Clique 2x na Orange One que 
está no palco

Clique na aba fundos de tela Depois em importar

2 3

4 5 6

1



LIÇÃO 4

ANIMANDO

Na aba trajes, clique em 
importar

Vá na pasta animals Selecione o morcego BAT1-A

Vá novamente em importar Selecione o morcego BAT1-B Remova a Orange One clican-
do no X ao lado da placa

7 8 9

10 11 12



LIÇÃO 4

ANIMANDO



LIÇÃO 4

ANIMANDO

Note que também fizemos o morcego se mover usando o bloco mova 20 passos.



DESAFIO
LIÇÃO 4

Mude o fundo de tela do palco para um que te 
agrade, e crie uma animação de um dragão 
que solta fogo, quando isso acontecer deve 

acionar o coração do Codebot Maker.



OBRIGADO
por adquirir o Codebot Maker. Para mais informações 
acesse nosso site e visite a página de tutoriais, esperamos 
que tenha gostado de aprender um pouco mais conosco.

@orangemaker_ @orangemaker.edu


