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Ano (s) de Escolaridade Disciplina (s) Duração da Atividade 
7º ano TIC 2h + 2h + 2h + 2h + 1h 

 

Autoria 
Ana Rodrigues e Dália Pereira 

 

Atividade 

Labirinto “Passeio na Floresta – Como Agir”: Peddy Paper Robótico – o 
robot tem que percorrer determinado labirinto em que perante a cor azul 
deve parar, responder a uma pergunta sobre o tema e voltar À marcha 
com um som (palmas), reiniciar a sua marcha, perante a cor vermelha deve 
dizer fogo e diante a cor preta para. 

 

Descrição do Projeto 

   A robótica tem tomado um papel cada vez mais ativo no processo educativo, pois é uma 
ferramenta pedagógica, tecnológica e inovadora, que gera curiosidade, motivação e 
competitividade principalmente em ambientes multidisciplinares de ensino. 

   A utilização do construtivismo no ensino proporciona o aumento do interesse dos alunos 
pelo assunto que está sendo tratado, uma vez que eles são responsáveis pela construção do 
seu próprio conhecimento. Em especial, quando os alunos têm a possibilidade de construir e 
usar dispositivos que possam ser usados em aplicações propostas e desenvolvidas por eles 
próprios, proporcionando ao aluno a oportunidade de usar o conhecimento aprendido aliado 
à sua curiosidade e criatividade. 

   No sétimo ano de escolaridade, embora não haja programação ou robótica no currículo, 
pensámos que seria interessante elaborar um projeto interdisciplinar de robótica, inserido no 
projeto de educação ambiental “Floresta Viva”, mais propriamente no subprojeto “Segurança 
e Defesa da Floresta”, já planificado anteriormente. Envolve diversas disciplinas e todas 
dispensarão algum tempo para trabalhar neste projeto (ver pormenor na secção da 
articulação curricular).  

   No final estes projetos serão apresentados à comunidade escolar numa Feira Anual. 

   Pretende-se que este projeto envolva, além dos alunos que o constroem, possa ser um 
recurso para outros alunos possam jogar, promovendo sempre a sensibilização para o meio 
ambiente.  

 

 

Descrição da atividade 

   A atividade consiste em construir um labirinto que simula uma floresta, a qual tem que ser 
percorrida pelo robot , este tem que percorrer o labirinto, com a ajuda do sensor ultrassónico 
e perante o encontro com a cor vermelha gritar “Fogo”, diante a cor azul responder a uma 
pergunta dada pelo professor, se este responder correto é dado sinal ao robot através de 
palmas para continuar quando acertar numa pergunta e termina quando chegar à cor preta. 

 

   Dada a complexidade da atividade, esta será processada em diversas etapas. Uma primeira 
etapa é de estruturação e preparação por parte dos professores que vão participar na 
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elaboração da atividade, reunindo-se durante todo o seu processo de forma a acompanharem 
da melhor forma os seus alunos. 

 

Articulação Curricular 

Disciplinas Conteúdos 

Cidadania e Desenvolvimento - Segurança, defesa e paz 
- Educação ambiental 
- Metodologia de projeto 

Educação Visual - Construção do Labirinto físico 

Português - Elaboração das perguntas e cartaz 

Matemática - Figuras geométricas, rotações, distâncias, 
ângulos 

Inglês - Compreensão do software 

Tecnologias de Comunicação e Informação - Programação e robótica 
- Edição de imagens 

 

   Considerando como uma segunda etapa, cada uma destas disciplinas com que articulamos 
disponibiliza uma aula de 90 minutos para a concretização do projeto. 

   A disciplina de Educação Visual como auxílio da Matemática iram ser os responsáveis pela 
construção do labirinto, e um cartaz para colocar na Feira Anual da Escola, onde cada grupo 
vai dar a conhecer o seu Projeto “Um passeio na Floresta”. Os professores de Cidadania e 
Desenvolvimento e Português têm a responsabilidade da elaboração das perguntas a serem 
realizadas durante o jogo, e a produção escrita do cartaz. O primeiro contato com o software 
Lego Mindstorms NXT 2.0 pode ser feito com a cooperação do professor de Inglês e 
necessitamos da disciplina de Matemática para a exploração de conceitos que envolvem a 
utilização dos motores, sensores e compreensão de algumas tarefas que utilizem geometria 
e graus. A disciplina de TIC ficará responsável pelos conteúdos de algoritmia, programação e 
robótica e fotografias/ filmagens das aulas/ projeto, para que o(s) filme(s) construído(s) 
seja(m) colocado(s) na Feira Anual durante a exposição do Projeto “Um passeio na Floresta”. 
O projeto pode ser lançado em Cidadania, envolvendo a Metodologia de Projeto, na 
constituição dos grupos e consideração dos passos a seguir. 

   Outra etapa será todo o processo que envolve diretamente os robot’s a seguir descrito que 
será sempre da responsabilidade da disciplina de TIC, desde uma introdução/ revisão à 
algoritmia e uma breve abordagem à metodologia Lego Education, a construção do robot e a 
instalação do software Lego Mindstorms NXT 2.0. Tal como toda a programação que envolve 
o mesmo, iniciando de uma forma simples até à complexidade do Labirinto. Antes da 
atividade propriamente dita, serão realizadas tarefas de ambientação ao robot e na realização 
da atividade este será subdividida em dois exercícios, no primeiro o robot deve fazer o 
percurso somente com o sensor ultrassónico a detetar os obstáculos e somente num segundo 
exercício serão inseridos os sensores de cor e som, com as suas respetivas funções. 

 

Atividades de Introdução à Programação em Robot’s Lego Mindstorms NXT 

   Esta atividade pressupõe que exista um contato anterior com o robot e o seu software antes 
da realização da mesma. Nesta introdução vão ser abordados os conteúdos de algoritmia e 
programação, associando-os com situações do quotidiano para mais facilmente efetivar a 
aprendizagem da programação de robot’s. 
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   Antes do início das aulas, serão colocadas as baterias DC ou pilhas e os carregadores na caixa 
do kit, seguidamente, distribui-se os portáteis, carregadores, extensões e os respetivos kits 
previamente preparados (peças todas contabilizadas, para no final da atividade entregarem 
tudo), seram colocados estrategicamente em ilhas formadas por mesas, para que, quer os 
computadores, quer as baterias DC não ficassem sem energia, preparando assim a aula. Antes 
de cada sessão de aula os carregamentos de baterias e portáteis são realizados pelos 
professores. 

   O professor de TIC irá explicitar com clareza o que é cada atividade proposta, quais os 
resultados da aprendizagem esperados, traçar percursos e monitorizá-los, para que os 
resultados sejam alcançados. Nas primeiras tarefas, os algoritmos serão desenvolvidos em 
grande grupo evoluindo depois para o pequeno grupo, à medida que vão resolvendo cada 
tarefa, é-lhes dado uma nova, aumentado o seu grau de dificuldade.  

   Após o desenvolvimento do algoritmo, o professor permite que os alunos autonomamente 
acedam ao software do Lego Mindstorms NXT 2.0. Perante este, com o auxílio da disciplina 
de Inglês, devido a este estar nesta língua, será explorado as diferentes funcionalidades do 
mesmo e elaborado o programa com as instruções previamente programadas no algoritmo 

   O professor de TIC fará uma breve descrição do kit, reforçando a importância do número de 
peças que se encontram no mesmo, procedendo também a uma breve descrição referindo o 
nome das peças e funções primárias, para que os alunos utilizem o vocabulário adequado e 
saibam as funções das peças mais importantes. Pretende-se que confirma o número de peças 
que lhes são entregues para que adquiram responsabilidade durante o decorrer da atividade 
para o correto manuseamento das mesmas. No final o kit deverá ser entregue completo. 

   Para estas tarefas será indicado um robot de construção simples com as respetivas 
instruções na Internet, as quais devem seguir. 
 

Proposta de tarefas a executar: 

1. Programe o seu robot para se mover para a frente uma rotação. 
2. Programe o seu robot para se mover para a frente uma rotação e para trás uma 

rotação. 
3. Programe o seu robot para se mover para a frente uma rotação. Para que, se vire 90º 

graus à direita. Depois, se mova para a frente uma rotação e a seguir, se vire 180 
graus. Por fim, para que se mova para trás meia rotação.  

4. Reprograme o robot para que este só inicie a marcha, depois de ativado o sensor de 
toque. 

5. Programe o robot para que avance até 10 cm de um objeto. 
6. Reprograme-o até tocar num obstáculo. 
7. Programe um robot para avançar até detetar a cor vermelha (fita vermelha). 
8. O robot deve emitir o som do nome das seguintes cores em Inglês: vermelho (Red), 

azul (Blue) e preto (Black) ao encontrá-las no pavimento. 
9. Programe o robot de maneira que faça um quadrado perfeito. 

Figura 1 – Possível código do Quadrado (elaborado por Ana e Dália) 
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Descrição pormenorizada da atividade na disciplina TIC 

   Após as tarefas iniciais descritas anteriormente como ambientação com o robot e o 
software, passamos ao projeto desta atividade propriamente dito. Na disciplina de Cidadania 
já foram criados os grupos e incutido a metodologia de projeto e nas disciplinas da construção 
do Labirinto foi criado um esboço do mesmo para podermos trabalhar o algoritmo. Sendo 
assim e sempre com a orientação do professor de TIC irão trabalhar em grupo os seguintes 
itens: 

• Levantamento dos sensores necessários e construção de um robot que permita a 
utilização dos mesmos e que permita a execução da tarefa proposta; 

Surgirão robot’s diferentes o que permite aos alunos visualizar que diferentes 
construções podem atingir os mesmo objetivos e as implicações disso na afinação de 
rotações e graus. 

 

   Primeiro exercício: programar o robot para percorrer o labirinto utilizando o sensor 
ultrassónico 

• Criação de um algoritmo para a resolução do problema e identificação de repetições 
e estruturas de decisão; 

• Utilizar o software para reproduzir o algoritmo; 

• Testar o robot, verificar e ajustar a velocidade e rotações para atingir da melhor forma 
o objetivo; 

 

   Segundo exercício: programar o robot para percorrer o labirinto utilizando o sensor 
ultrassónico e perante a presença de fitas com cor ter determinadas acções; 

• Preparar os ficheiros de áudio: gravar através do audacity, converter para o tipo de 
som reconhecido pelo software através do Wav2Rso, colocar na pasta dos sons do 
software; 

• Reflexão sobre como utilizar o algoritmo anterior para a dificuldade acrescida da 
utilização dos sensores de cor; 

• Alteração do algoritmo do primeiro exercício para na presença da fita da cor azul, este 
parar e esperar um som forte (palmas) para continuar o seu percurso; 

• Alteração do algoritmo do primeiro exercício para na presença da fita da cor 
vermelha, este parar, dizer a palavra “Fogo” e continuar o seu percurso; 

• Alteração do algoritmo do primeiro exercício para na presença da fita da cor preta, 
dizer algo e terminar o seu percurso; 

• Unir todas as alterações ao algoritmo num só, decompondo os ciclos do algoritmo do 
primeiro exercício; 

• Utilizar o software para reproduzir o algoritmo; 

• Testar o robot, verificar e ajustar a velocidade e rotações para atingir da melhor forma 
os objetivos propostos; 

 

   Quando os trabalhos tiverem finalizados serão apresentados à turma e o próprio grupo deve 
gravar o percurso do labirinto, para posteriormente editar e elaborar um vídeo sobre o 
projeto desenvolvido. 
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   Durante o desenvolvimento dos projetos, o professor de TIC vai mediando os alunos nas 
construções, acompanhando atentamente o seu desempenho, estando atento aos níveis de 
desenvolvimento do projeto e tendo em conta a coerência das respostas dadas e a relação 
entre os alunos na resolução do problema, ensinando os alunos a argumentar e a utilizar a 
análise de erros para melhorar o seu raciocínio computacional. Antes de fornecer qualquer 
sugestão ou orientação, o professor estimulará o máximo possível o debate, lançando 
questões, incentivando à autonomia e permitindo aos alunos tirar conclusões e efetivar a 
construção do seu conhecimento, espelhado na transferência de aprendizagens anteriores 
para a resolução de novos problemas de programação. Deverá ser dada a oportunidade de os 
alunos alterarem a sequência de programação. 

   No final, os alunos poderão fazer perguntas ou comentários gerais sobre o desempenho dos 
robot’s, interpretar o seu comportamento e perceber as limitações e vantagens do robot.  

 

Objetivos de aprendizagem 

• Usar a tecnologia de forma segura e responsável; 

• Privilegiar o trabalho cooperativo e colaborativo; 

• Promover o pensamento computacional; 

• Proporcionar o desenvolvimento de projetos utilizando conhecimento de diversas 
áreas; 

• Promover a interdisciplinaridade, favorecendo a integração de conceitos de diversas 
áreas; 

• Utilizar o robot e a interface de programação LEGO Mindstorms Education NXT; 

• Programar funcionalidades básicas e algumas de alguma complexidade do Lego NXT; 

• Motivar os alunos para a utilização de sensores, e mecanismos automáticos e 
programáveis; 

• Utilizar a interface de programação da LEGO para interagir com o NXT; 

• Utilizar o robot num teste prático (upload de um programa e verificação do seu 
funcionamento); 

• Reconhecer e compreender a função dos blocos do programa; 

• Compreender que os efeitos da velocidade e rotação na concretização de um 
objetivo; 

• Estimular a criatividade no âmbito do cruzamento de saberes de diferentes áreas; 

• Tirar conclusões e fazer conjeturas a partir da análise da informação. 
• Resolver problemas pela sua decomposição em partes menores, por semelhança ou 

redução de complexidade; 
• Compreender que diferentes algoritmos podem atingir o mesmo resultado e que um 

algoritmo pode ser reutilizado em diferentes situações; 
• Testar passo a passo (tracing) a execução de programas analisando os resultados 

parcelares; 
• Os alunos sejam capazes de, em equipa, desenvolver algoritmos de deslocamento e 

reconhecimento com base em sensores; 
• Programar objetos tangíveis para resolução de desafios simples e desafios complexos; 
• Manipular instruções dependentes da ocorrência de uma condição e manipular ciclos 

de blocos de instruções; 
• Detetar e corrigir erros de programação e desadequação de estruturas físicas a 

situações específicas. 
• Usar a programação como ferramenta criativa; 
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Domínios das aprendizagens essenciais  

• Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais; 
• Investigar e pesquisar; 
• Comunicar e colaborar; 
• Criar e inovar; 

 

Conteúdos de programação 

• Instruções, sequências e ações; 
• Operadores aritméticos; 
• Operadores lógicos e relacionais; 
• Estruturas de decisão (simples, compostos e aninhados); 
• Estruturas de repetição; 
• Paralelismo/processamento paralelo; 
• Sincronização/sincronismo; 
• Programação por blocos do robot; 
• Trabalho com sensores; 
• Escrever/modificar e executar os programas; 

 

Descrição metodológica 

• Apresentação oral apoiada com projeção de diapositivos (método expositivo e 
demonstrativo); 

• Contextualizar os alunos (método interrogativo e interativo); 
• Aprendizagem baseada em projetos (modelos de construção passo a passo e 

discussão); 
• Aprendizagem baseada em problemas; 
• Processo de mediação: ouvir diferentes ideias e opiniões para os mesmos 

problemas, negociar conflitos e orientação quanto ao uso racional e efetivo da 
tecnologia e à aquisição de novos conhecimentos;  

• Analisar, observar a programação realizada, experimentando, corrigindo, 
melhorando, desenvolvendo conexões entre o conhecimento anterior e as novas 
experiências vivenciadas; 

 

Robot a utilizar e principais características (componentes, motores, sensores, …) ou 

características do simulador (Openroberta) 

   O kit Mindstorms NXT 9797, composto por: 1 Bloco programável NXT  com porta USB 2.0, 
quatro portas de entrada e três portas de saída, plataforma digital com sete cabos conectores,  
motor com matriz de pontos, alto falante e seis baterias AA. Possui 5 sensores (2 toque, 1 
som, 1 luz e ultrassónico), 3 servo motores (asseguram os movimentos do Robot com precisão 
controlada, cada um, incorpora um sensor de rotação).Também possui um conversor de 
energia, software de programação NXT e 431 elementos, incluindo peças Lego Technic 
especialmente selecionadas e um detalhado manual de instruções, ilustrado com figuras 
intuitivas.  

   Caraterísticas exclusivas deste kit educativo: sensor de toque adicional, 3 lâmpadas, 3 cabos 
conversores (versão anterior RCX com NXT) e uma caixa de plástico com bandejas 
compartimentadas para guardar e classificar os 431 elementos. 
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Figura 2- Kit Lego Mindstorms NXT  

Sensores:  

Toque – O sensor de toque deteta quando algo é pressionado e quando é retirado.  
Luz – o sensor de luz envia ao bloco programável NXT informações sobre os valores das 
intensidades da luz. Os valores correspondem a um intervalo de 0 a 100, onde 0 seria a cor 
preto, e 100 a cor branco. 
Som – o sensor de som capta valores sonoros em Db (sons naturais) e Dba (sons adaptados à 
sensibilidade de um ouvido humano)  
Ultrassónico – permite detetar a movimentação de objetos. Além disso, realiza cálculos das 
distâncias em intervalos de 0 a 255cm.  
Cores – deteta as cores, a intensidade de luz refletida e a luz ambiente.  

     

Figura 3- Sensores usados no robot Ledo Mindstorms NXT 

Motores: 

   O kit conta com três motores, que permitem a mobilidade no robot, mas também pode 
servir como sensor indicando o número de rotações em graus e em voltas em torno do seu 
eixo. 

 

Figura 4- Motor usado no robot Ledo Mindstorms NXT 

   O Brick NXT é o cérebro deste Robot, possibilita a criação, montagem e programação do 
NXT, com noções de distância, capazes de reagir a movimentos, ruídos, cores e de executar 
movimentos com razoável grau de precisão. Tem 4 sensores disponíveis: sensor de Toque, 
sensor de Som, sensor de Luz e sensor Ultrassónico. 
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Figura 5- Brick NXT e a disposição das conexões com os motores e sensores  

   Existe a possibilidade de construir diferentes modelos base: RoboGator (o robot move-se 
como um jacaré), Shooterbot (veículo que atira bolas), Color Sorter (máquina que organiza as 
bolas por cor de forma autónoma) e Alpha Rex (robot humanoide que com alguns acessórios 
pode cantar, falar, ver e evitar obstáculos). Entre tantos outros que a imaginação e 
criatividade permitirem. 

 

   

Figura 6- Modelos do robot Lego Mindstorms NXT 

   O Lego Mindstorms Education (LME) foi desenhado para ser usado por professores e alunos 
e é constituído por um conjunto de peças que permitem, muito facilmente, fazer construções 
e programá-los usando um software user-frendly. A Lego Education e National Instruments 
desenvolveram em conjunto o software Lego Mindstorms Education NXT 2.0. O software 
possui uma interface intuitiva para arrastar e soltar no ambiente de programação gráfica, o 
que torna relativamente fácil para um iniciante como igualmente poderoso para um 
especialista. Os alunos constroem e programam os seus robot’s passo a passo, num processo 
de aprendizagem natural, desafiando assim a sua imaginação e a descoberta de novas ideias 
e consequentemente a aquisição de novos conhecimentos (Lego Education).  

 

Figura 7 - Software Lego 
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Figura 8 – Controlador (canto inferior direito) – utilizado para comunicação entre o robot e o computador 

 

Materiais e recursos a mobilizar (cenários, tutoriais, guiões, ….) 

• 8 computadores com ligação à Internet e Bluetooth 4.0 (três/ quatro por grupo); 
• 8 Kits de robótica da LEGO Mindstorms Education NXT; 
• Software Mindstorms NXT 2.0 
• Projetor; 
• Plano de aula e apresentação; 
• Guião para as tarefas propostas; 
• Fichas de Trabalho para as tarefas e para o projeto; 
• Grelha de observação direta; 
• Grelha de avaliação qualitativa; 

 

Funcionalidades do robot a utilizar na atividade 

• 3 motores: 2 obrigatórios, utilizados nas rodas e 1 acessório no sensor ultrassónico 
(já preparado para aumentar a complexidade do exercício para a movimentação do 
mesmo); 

• Uma roda auxiliar atrás; 
• Sensor de som, sensor ultrassónico e sensor de cores; 

 
  

Figura 9 – Sensores utilizados no projeto “Passeio na Floresta” 
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Figura 10 – Montagem do robot 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas, constrangimentos que poderão existir ao nível do equipamento e dos ambientes 

de programação 

• Conforme o piso, é necessário ajustar a programação a nível de velocidade e 
programação; 

• Dificuldade de relacionar e aplicar diversos conceitos em diferentes áreas curriculares, 
como mecânica, física ou matemática, para resolver determinado problema;  

• O Robot nem sempre tem o mesmo comportamento comparado com os outros que 
também estejam na mesma situação ou no mesmo contexto, basta uma diferença de 
carga da sua bateria ou às limitações específicas de um determinado sensor;  

• Aprender a calibrar e recolher dados com os sensores (por exemplo, descobrir quais os 
valores que definem um intervalo de cor desejado para o sensor cor e qual é a máxima 
e mínima distância que o sensor de ultrassom lê); 

• Calcular a conversão de distância das rodas para graus;  
• O software ser em inglês, tem que se estudar todos os comandos, para melhor 

manuseamento, demora algum tempo; 
• A geração “sem Legos” tem dificuldades na montagem dos vários modelos ao observar-

se um comportamento indesejado de um Robot, pode-se considerar as seguintes 
situações: a existência de um erro no programa do Robot, a bateria do Robot pode estar 
fraca, ou a construção física do Robot pode estar incorreta, situações novas para um 
principiante; 

• Ser necessário desmontar o robot para pôr e tirar pilhas; 
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• Dificuldades especificas dos robot’s com que trabalhámos que não deviam estar 
presentes: calibração dos graus de rotação com precisão, altifalante não funciona, 
display do brick não funciona, caixas incompletas tornando difícil a construção do robot; 

 
 

Avaliação da atividade 

   A avaliação deve ser formativa, implicando o retorno qualitativo aos alunos dos resultados 
obtidos e respetivo processo. 

• Listas de verificação; 

• Avaliação Formativa: 

 • Grelha de observação direta; 

 • Grelha de avaliação qualitativa. 

  



 

Didática da Informática I  Página 12 

  
Planificação de Atividade 

Robótica no ensino de conceitos de programação 

 
 

 

Imagens/ vídeos do robot e da proposta de resolução da atividade 

Construção do labirinto: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 – Árvores concluídas 

 
Figura 11 – Desenho das Árvores 

 
Labirinto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 – Labirinto com as aplicações das Árvores 
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Para a realização da programação da atividade propomos 2 exercícios, começar por percorrer o labirinto, 
somente com o sensor ultrassónico, detetando as paredes, virando à direita, observando se existe um obstáculo, 
na presença do mesmo, segue o seu percurso para a esquerda. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 14 – Código do 1º exercício (elaborado por Ana e Dália) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Y9Q4EXoKAG4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15 – Vídeo do 1º exercício (elaborado por Ana e Dália) 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Y9Q4EXoKAG4
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E finalmente concluímos com o percurso completo, reproduzindo o código anterior, juntamente com a inclusão 
dos sensores: 
 

Figura 16 – Parte 1 do Código do 2º exercício (elaborado por Ana e Dália) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17 – Parte 2 do Código do 2º exercício (elaborado por Ana e Dália) 

Figura 18 – Parte 3 do Código do 2º exercício (elaborado por Ana e Dália) 

Figura 19 – Parte 4 do Código do 2º exercício (elaborado por Ana e Dália) 
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https://www.youtube.com/watch?v=gyewRf-i-e0 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 20 - Parte 5 do Código do 2º exercício (elaborado 
por Ana e Dália) 

Figura 21 – Vídeo do 2º exercício 

https://www.youtube.com/watch?v=gyewRf-i-e0
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Sugestões de complexidade à atividade  

   Após esta atividade deixamos algumas sugestões de complexidade à mesma como: 

• Tornar o labirinto mais complexo a nível de percurso; 
• Tornar o labirinto mais complexo a nível de “paragens” (sensor de cor); 
• Tornar obrigatório a utilização de um algoritmo genérico no que diz respeito ao 

sensor de cor; 
• Colocar o 3º motor no sensor ultrassónico, substituindo a rotação do robot para 

verificar se há um obstáculo para a rotação do sensor ultrassónico (como se fosse 
uma cabeça a girar, verificar obstáculo e só depois iniciar a marcha); 

Figura 22 – Exemplo de código com a rotação da cabeça para futuras tarefas (elaborado por Ana e Dália) 

 

   Outra atividade lúdica que pode ser realizada são as lutas de sumo. 

 

 

 

Figura 23 – Lutas de Sumo 
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Figura 24 – Exemplo 1 do código de uma luta de Sumo entre robots (ver fonte na bibliografia) 

 

 

Figura 25 – Exemplo 2 do código de uma luta de Sumo entre robots (ver fonte na bibliografia) 

 

 

Observações 

   A linguagem do Lego Mindstorms NXT permite explorar os conceitos de execução de várias 
tarefas (multitarefas) paralelas e concorrentes (por exemplo, mover para a frente e fazer a 
leitura de um sensor). No entanto, se quiser mover para a frente e fazer a leitura de 2 sensores 
conforme o que surgir primeiro, já não é uma tarefa muito simples. O NXT pretende ser um 
robot com alguma complexidade no entanto o seu software é obsoleto e torna programas 
simples numa complexidade. Já existem outras alternativas no mercado, melhores que este 
robot. 

 

 

 

 

 

 



 

Didática da Informática I  Página 18 

  
Planificação de Atividade 

Robótica no ensino de conceitos de programação 

 
 

Bibliografia  

• Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, Ministério da Educação/Direção Geral 
da Educação, Lisboa, 2017 

 

• Software Lego Mindstorms NXT. In: Lego Education [versão eletrónico]. Retirado a 12 de 
dezembro de 2018 
https://www.lego.com/en-us/mindstorms/downloads/nxt-software-download 
• Manual em Português do Lego Mindstorms NXT. In: Lego Education [versão eletrónico]. 
Retirado a 12 de dezembro de 2018 
http://mz.pro.br/Engenharia_Processo/04-Manual_MindStorms_Portugues.pdf 
 

• Movimento do Lego Mindstorms NXT. In: Imasters [versão eletrónico]. Retirado a 14 de 
dezembro de 2018 
https://imasters.com.br/tecnologia/robotica-movimento-mindstorms 
 

• Bluetooth e sensores no controle do Lego Mindstorms NXT. In: Devmedia [versão eletrónico]. 
Retirado a 14 de dezembro de 2018 
https://www.devmedia.com.br/bluetooth-e-sensores-no-controle-do-lego-mindstorms-
nxt/28663 
 

• O Robot NXT Mindstorms e a Área de Projeto. In: Universidade de Lisboa [versão eletrónico]. 
Retirado a 14 de dezembro de 2018 
http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/2491/1/ulfp035871_tm.pdf 
 

• Probótica – linhas orientadoras. In: Google [versão eletrónica] Retirado a 20 de dezembro de 
2018 
http://erte.dge.mec.pt/sites/default/files/probôica_-_linhas_orientadoras_2017_-
_versao_final_com_capa_0.pdf 
 
• Manual Didático e Pedagógico. Lego Education. In: Google [versão eletrónica] Retirado a 5 de 
dezembro de 2018 
http://www.nwk.edu.br/intro/wp-content/uploads/2014/05/Manual-Did%C3%A1tico-
Pedag%C3%B3gico-LEGO-EDUCATION.pdf 
 
• Lutas de Sumo. In: Google[versão eletrónica] Retirado a 5 de janeiro de 2019 
http://www.drgraeme.net/DrGraeme-free-NXT-G-tutorials/Ch46/SUMO-G/default.htm 
 

https://www.lego.com/en-us/mindstorms/downloads/nxt-software-download
http://mz.pro.br/Engenharia_Processo/04-Manual_MindStorms_Portugues.pdf
https://imasters.com.br/tecnologia/robotica-movimento-mindstorms
https://www.devmedia.com.br/bluetooth-e-sensores-no-controle-do-lego-mindstorms-nxt/28663
https://www.devmedia.com.br/bluetooth-e-sensores-no-controle-do-lego-mindstorms-nxt/28663
http://erte.dge.mec.pt/sites/default/files/probotica_-_linhas_orientadoras_2017_-_versao_final_com_capa_0.pdf
http://erte.dge.mec.pt/sites/default/files/probotica_-_linhas_orientadoras_2017_-_versao_final_com_capa_0.pdf
http://www.nwk.edu.br/intro/wp-content/uploads/2014/05/Manual-Did%C3%A1tico-Pedag%C3%B3gico-LEGO-EDUCATION.pdf
http://www.nwk.edu.br/intro/wp-content/uploads/2014/05/Manual-Did%C3%A1tico-Pedag%C3%B3gico-LEGO-EDUCATION.pdf

