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O QUE É O CODE CLUBE?

Cada Code Clube faz parte de uma rede
mundial de clubes de programação para
crianças, cuja missão é dar a todas as crianças
do mundo uma chance de aprender a
programar, através de uma rede de voluntariado
que cria clubes de programação e materiais
didáticos exclusivos.
Aqui em Votuporanga não é diferente, nos
unimos para criar materiais, aulas e eventos para
que toda criança curiosa tenha onde colocar a
mão-na-massa sem medo de ser feliz!
Seja um parceiro, um voluntário, um professor e
ajude nossas crianças.
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Conheça mais em www.codeclube.inf.br e
www.codeclubbrasil.org.br.

AFINAL, O QUE É ROBÓTICA?

É a ciência que
estuda robôs, ora
oras...

É... na verdade é um pouco mais do que isso, não é
Robe?
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É uma grande área de estudos sobre tecnologia que reúne conceitos de
eletrônica, computadores, robôs, automação, programação, entre outros
que trata de sistemas compostos por partes mecânicas que são
automatizadas (ou seja, programadas) para executar algo, seja para
diversão, saúde, para a indústria ou até para fazer café, por que não??

Ahhh mas isso é muito difícil, não é não?

Claro que não, tem
muitas formas de
aprender... e você pode
criar o que você quiser!!!

Agora a Robe tem razão, é bem fácil e qualquer
criança poderá aprender brincando.
Vocês vão conhecer coisas incríveis que podem
ser feitas com pilhas, leds, circuitos, baterias, fios
e muita criatividade, é claro.

Será que você já viu alguns destes componentes com nomes estranhos
que falamos acima?
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Pense um pouco... e siga abaixo para saber mais um pouquinho.

Componentes com Microcontroladores
Arduinos
Arduino é um componente que torna mais fácil a criação de aparelhos
eletrônicos apenas utilizando a linguagem C/C++. Quando conecta este
componente ao computador é fácil de programar através da plataforma
Arduino, eles possuem um microcontrolador ATmega que é o cérebro da
placa, possuem também portas (entradas/saídas) digitais e analógicas.
Também no caso de uma pessoa não possuir esta placa em mãos é
possível utilizar uma ferramenta virtual chamada Tinkercad, que possui
não só o Arduino como vários outros componentes para criação de um
projeto utilizando programação em bloco ou também em texto.
O Arduino possui diversos modelos: Arduino Uno, Arduino mega 2560,
Arduino Leonardo, Arduino due, Arduino pro mini, Arduino esplora,
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Arduino mega ADK e Arduino nano (Thomsen, 2014).

Figura 1- Arduino

Fonte: Lucas Corrêa dos Santos

Tipos de Arduino
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Figura 2 - Tipos de Arduinos

Arduino Uno
Figura 3 - Arduino UNO

Fonte: Adilson Thomsen

Arduino Mega 2560

Figura 4 - Arduino Mega 2560
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Fonte: Adilson Thomsen

Arduino Leonardo
Figura 5 - Arduino Leonardo

Fonte: Adilson Thomsen

Arduino Due
Figura 2-Arduino Due
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Fontes:Adilson Thomsen

Figura 3-Arduino Leonardo

Fontes:Adilson Thomsen

Arduino Nano

Figura 7-Arduino Leonardo

Fontes:Adilson Thomsen

Arduino Pro Mini
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Figura 8-Arduino Pro Mini

Fontes:Adilson Thomsen

Arduino Esplora
Figura 9-Arduino Esplora

Fonte:Adilson Thomsen

Microbit
O microbit é um computador programável de bolso, que foi criado
pela rede publica de TV e rádio,BBC do Reino Unido. Foi desenvolvido
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justamente para despertar o interesse das crianças e adolescente por

programação e inspirar os jovens a desenvolver a criatividade digital e
assim contribuir para criação de uma geração de empreendedores
inovadores (Trivium, 2018).
Com aparência da metade de um cartão de cartão de crédito e composta
por 25 LED de uma matrizes 5x5 essa ferramenta permite que você faça
criações tecnológica utilizando a linguagem Phyton além de ser muito
fácil de aprender, ela ainda permite que o usuário utilize todos os recursos
do javaScript Blocks Editor e outros recursos ainda mais avançados, possui
também 2 botões programáveis e pode ser alimentado por USB ou uma
bateria externa e sensores acoplado como o acelerômetro, magnetômetro
e conectividade Bluetooth e USB.

Figura 10-Microbit

Fonte: Matt Warren
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Lilypad Arduino

A placa LilyPad é uma derivada das placas Arduino que visa atender
projetos portáteis.Ela funciona conectada a baterias recarregáveis e pode
ser integrada a projeto Wearable.Ela foi desenhada e desenvolvida pela
engenhara e designer leah Buechley e conjunto coma SparkFun
(Demetras,2017).
A placa em questão foi desenvolvida de maneira que fosse de fácil
instalação em tecidos, nos quais é possível montar circuitos utilizando-a
integrada a outros módulos, costurando-os com uma linha condutora.
Figura 17-Vista frontal da lilypad

Fonte: Ezequiel Demetras

Modelos de Placas LilyPad
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Existe cerca de quatro modelos diferentes da família, que são

LilyPad Arduino Simple: Possui 9 Pinos que podem ser utilizados como
Entradas/Saídas digitais, onde 5 deles podem ser utilizadas para PWM e
4 pode ser utilizado como entradas analógica. Seu microcontrolador é
ATmega328p e sua tensão de operação é de 2,7 até 5,5 V. Ela apresenta
também um conector JTS, no qual podem ser conectadas baterias de lítio
de 3,7v. Para ser programado pela IDE do Arduino, a placa em questão
precisa ser conectado a um adaptador FTDI Para com isso, ser conectado
ao computador.
LilyPad Arduino Main Board: Este é o que tem o maior número de pinos
em comparação com os outros pinos. Há 14 pinos no total, dos quais 6
podem ser usados para PWM e 6 podem ser usados como entrada
analógica.
Algumas
versões
possuem
ATmega168
como
microcontrolador, enquanto outras versões possuem ATmega328p. Sua
faixa de tensão de operação é de 2,7 a 5,5V. Como o modelo anterior,
requer um conversor FTDI.
LilyPad Arduino USB : Como o LilyPad Simple, este pino também possui 9
pinos, 4 dos quais podem ser PWM e os outros 4 podem ser usados como
entradas analógicas. A principal diferença entre ele e o modelo "simples"
é que ele possui um conector micro USB, que permite conectá-lo
diretamente a um computador sem usar um adaptador FTDI. Seu
microcontrolador é o ATmega32u4, que pode fornecer energia em uma
faixa de voltagem de 3,8 V a 5 V.
LilyPad Arduinos Simples Snap: Em termos de visão, esta é a placa mais
diferente dos outros painéis porque possui encaixes condutores em vez de
orifícios. Em termos de hardware, é muito semelhante ao LilyPad Simple,
então há 9 pinos no total, 4 dos quais podem ser PWM e 4 podem ser
entradas analógicas. Seu microcontrolador é ATmega328p. Assim como
o modelo Simple e a placa-mãe, o Simple Snap também requer que o
adaptador FTDI esteja conectado ao computador para programação.
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LilyPad Arduino Simple

Figura 18-LilyPad Arduino Simple

Fonte: Ezequiel Demetras

LilyPad Arduino Main Board
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Figura 29-LilyPad Arduino Main Board

LilyPad Arduino USB
Figura 20-LilyPad Arduino USB

Fonte: Ezequiel Demetras
LilyPad Arduino Simple Snap
Figura 21-LilyPad Arduino USB
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Fonte:Ezequiel Demetras

Componentes Complementares

Led´s

LEDs é um diodo emissor de Luz (sigla LED, em inglês: light-emitting
diode) que possuem cores (Vermelho, azul verde entre outras cores) são
feitos de matérias semicondutores que é a mesma tecnologia utilizada nos
chips dos computadores, que tem a propriedade de transformar energia
elétrica em luz.
O LED é um componente do tipo bipolar, ou seja, tem um terminal
chamado anodo e outro chamado catodo. Dependendo como é
polarizado, permite ou não a passagem de corrente elétrica e
consequentemente, a geração ou não de luz. (Oliveira,2014)
Figura 11-LEDs

Fonte: https://www.electronica-pt.com/led
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LED RGB

Em apenas um componente são combinados 3 LEDs um de cada
cor R(red), G(green), B(blue). Esta combinação permite que, em função da
intensidade de cada um individualmente, criar praticamente todo o
espetro visível de cor (Eletrônica Pt, 2012).

Figura 12-LED RGB

Fonte: https://www.electronica-pt.com/led
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Como estão muito próximos uns dos outros, nossos olhos vêem o
resultado da combinação das cores, em vez das três cores
individualmente.

Figura 13 – LED RGB (Ânodo e Cátodo)

Fonte: https://www.electronica-pt.com/led

Micro Servo
O Servomotor é uma máquina, eletromecânica, que apresenta
movimento proporcional a um comando, como dispositivos de malha
fechada, ou seja: recebem um sinal de controle; que verifica a posição
atual para controlar o seu movimento indo para a posição desejada (Pião,
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2014).

Figura 13 – Micro Servo

Fontes:Adilson Thomsen
Resistor
Resistores são dispositivos que compõem diferentes circuitos e têm
como objetivo básico converter energia elétrica em calor (efeito Joule).
Outra função da resistência é alterar a diferença de potencial de uma
determinada parte do circuito, o que se deve ao fato de a corrente ser
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reduzida devido à existência do dispositivo (Junior, 2014).

Figura 14 – Resistor

Fonte:Kayobrussy Guedes

Placa de Ensaio
A placa de ensaio é conhecida como protoboard, matriz de contato,
breadboard e Protoboard. Possuem vários nomes para uma das peças
mais importante quando o assunto é montagem de circuitos elétricos. Seja
para fins educativos ou para o desenvolvimento de protótipos iniciais de
produtos em empresas, a placa de ensaio sempre estará presente (Mota,
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2019).

Figura 15 –Placa de Ensaio

Fonte:Kayobrussy Guedes
Buzzer
O

buzzer

é

um

componente

eletrônico

que

baseia

seu

funcionamento no efeito piezoelétrico reverso. O mesmo funciona a partir
de uma diferença de potencial aplicada que gera uma deformação
mecânica variável, produzindo assim uma onda sonora (Bezzera,2017).
Apesar de não ser tão eficiente como um alto falante, o buzzer pode ser
utilizado para emitir alertas sonoros simples em circuitos eletrônicos.Para
controlar o buzzer em uma porta digital, basta apenas enviar um sinal em
nível lógico para fazer o componente apitar, o buzzer possui dois terminais
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comprido que é positivo e ou outro mais curto que é o GND.

Figura 16-Buzzer

Fonte: Victor Hugo Igino Bezerra
Botão de Pressão
Botões de pressão (push button) apenas mudam seu estado
enquanto estamos pressionando, voltando ao seu estado original quando
o botão é liberado. Neste projeto, teremos uma rotina para atribuir a um
só botão duas funções de ligar e desligar um componente eletrônico
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qualquer (Ferreira, 2018).

Figura 16-Botão de Pressão

Página

22

Fonte: Tinkercad
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ENTRE PARA NOSSO CLUBE E VISTA ESTA CAMISA

(
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NOS ACOMPANHE NAS REDES SOCIAIS E NO NOSSO SITE:

https://fb.me/CodeClubeVotuporanga

https://www.instagram.com/code_clube_votuporanga/
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https://www.youtube.com/channel/UCzJM-xsf4stSikVprNQJUg

