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(Re)Inventando
a luminária!

Você já ficou sem luz na sua casa? Se já passou 
por essa experiência, sabe o quanto a iluminação é 
importante nos dias de hoje.

Na pré-história, porém, nossos antecessores não 
contavam com a mesma comodidade… Eles 
utilizavam tochas feitas de caules de árvores e 
gordura animal para obter luz. Já por volta de 200 
d.C., surgiu a vela, à base de gordura de baleia, na 
China. E somente em 1879 Joseph Swan e Thomas 
Edison desenvolveram, independentemente, o 
filamento incandescente: a lâmpada elétrica.

Dia 01  |  Segunda: (Re)Inventando a luminária!

Após a criação da lâmpada elétrica, diversos 
modelos de luminárias, abajures e candelabros 
começaram a surgir e hoje, a iluminação é um 
artefato crucial para a nossa vivência, sendo 
utilizada também como objeto de decoração, 
estudo, fotografia e muitos outros!

Que tal (re)inventarmos uma luminária? É a nossa 
vez de incrementar e contribuir para a evolução 
desse invento! 

Vamos lá?

Antes de mais nada você vai precisar de:

● Papelão;
● Papel colorido;
● Tesoura;
● Estilete;
● Cola.
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1. Corte dois círculos, sendo um deles com um buraco ao meio. 



2. Corte duas barras de papelão e passe o estilete várias vezes em um dos lados (com cuidado para não 
atravessar totalmente). Suas barras devem ficar mais maleáveis em seguida.
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3. Cole as barras ao redor dos círculos, formando pequenos discos. Deixe um espaço de abertura no 
círculo com o furo.
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4. Em uma folha, desenhe a arte da sua luminária. Lembre-se: tudo o que foi desenhado será iluminado 
lá no final! Em seguida, corte o desenho com um estilete.
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5. Cole uma ponta do desenho na outra, formando um cilindro.
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6. Posicione o cilindro sobre o disco com o buraco e encaixe o disco de papelão fechado no topo da 
folha, com a parte fechada virada para cima.
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7. Encaixe um celular com a lanterna ligada no buraco do disco de baixo e observe as sombras que sua 
luminária faz. Seu projeto está pronto!
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Indo Além!
Que tal dar um ar tecnológico para a nossa luminária? 
Vamos fazê-la acender somente no escuro! E para isso 
você vai precisar do IdeaBit, nossa placa programável! 

Posicione seu Ideabit no interior de luminária, através do 
buraco do disco de baixo, e faça a programação a seguir 
no mDesigner.

Acesse o link e baixe todas as atividades!
https://www.microduino.com.br/conteudoseudos

Assim, todas as vezes que o sensor de luz 
indicar que o ambiente está escuro, os 
LEDs se acenderão! 

Ainda não tem um IdeaBit?
Sem problemas… Ele está esperando por 
você na nossa loja virtual: 

https://loja.microduino.com.br/ 
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(Re)Inventando
os Jogos Digitais

A história dos jogos digitais teve início quando 
acadêmicos começaram a projetar jogos simples, 
simuladores e programas de inteligência artificial 
como parte de suas pesquisas. A popularização dos 
jogos eletrônicos aconteceu mais tarde, nas 
décadas de 1970 e 1980, quando jogos de arcade, 
console de jogos eletrônicos e jogos de 
computador foram introduzidos ao público em 
geral. 

Dia 01  |  Segunda: (Re)Inventando a luminária!

Desde então, os jogos eletrônicos se tornaram uma 
forma popular de entretenimento e uma parte da 
cultura moderna em diversas regiões do mundo. 
Hoje, existem diversos campeonatos de jogos 
digitais e eles são considerados até mesmo um 
esporte.

As linguagens de programação, por sua vez, abrem 
mais uma possibilidade para a evolução desse 
invento: criar os próprios jogos. Que tal então 
(re)inventar seu próprio jogo digital através da 
programação por blocos? 

Vamos lá?

Antes de mais nada você vai precisar de:

● Computador;
● Criatividade.
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1. Para realizar sua programação, você vai utilizar o software da Microduino, o mDesigner. 

Ele pode ser encontrado para download em: https://www.microduino.com.br/softwares



4

Ou com acesso online na nossa plataforma: https://ideaxlab.microduinoinc.com/choseMode

Selecione o modo interativo
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2. Abra o mDesginer e mude a opção para online no canto superior esquerdo da tela, conforme a imagem:
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3. A divisão do software é simples. Na área esquerda, estão as ações e comandos que podemos utilizar (1); 
na área em branco do meio está o espaço para a sua programação (2) e do lado direito, está o espaço 
para o palco e personagens da sua programação (3).

1

2

3
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4. Antes de tudo, adicione os elementos que você deseja utilizar no seu game.
Clique em “Escolha um Sprite” na área inferior da tela.
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5. Para seu labirinto, você vai precisar de: 5 linhas, 1 bola e 1 personagem.
No exemplo, vamos utilizar a Corey! Em seguida monte o seu labirinto no espaço do palco.
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6. Clique na Corey, diminua seu tamanho para 50 e inicie a programação. Para o começo de toda 
programação, os blocos “quando for clicado” e “sempre” devem ser utilizados.
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7. Vamos programar a primeira hipótese. Adicione o bloco “se” e, dentro dele, coloque uma condição;
aqui vamos utilizar um bloco da categoria de sensores que indica quando as flechas do mouse são 
pressionadas. 
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8. Agora vamos adicionar uma ação: se a flecha “para cima” for pressionada, a Corey deverá andar 10 passos. 
Repita a hipótese, mas dessa vez, quando a flecha “para baixo” for pressionada, a Corey deverá dar
10 passos para trás.
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9. Em seguida, adicione uma hipótese para quando a flecha “esquerda” estiver pressionada. Para a ação, 
adicione o movimento de giro de 15º. O mesmo deve acontecer para a flecha “direita”.
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10. A última parte deve ser programada para comemorar o fim do labirinto. Adicione um bloco “se” e, dentro 
dele, encaixe um bloco da categoria de sensores que indica quando a Corey toca em outros elementos.
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11. Quando a Corey tocar na bola, adicione um comando para a comemoração.
No exemplo vamos utilizar um som.
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12. Junte os blocos.
Sua programação deve estar assim:

Agora é só jogar…
Tente sair do labirinto e chegar ao final!
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Indo Além!
Já pensou em deixar seu jogo mais difícil? 

Que tal colocar uma punição para quando a Corey encostar nas paredes do labirinto?
É fácil! Basta criar mais uma hipótese para cada linha e definir a punição.
Aqui, vamos colocar que ela volte para a posição inicial toda vez que ela encostar em alguma linha.

Dica: estes são os blocos que você deve usar. Preste atenção nas coordenadas que indicam a posição inicial
e ajuste no bloco!

Acesse o link e baixe todas as atividades!
https://www.microduino.com.br/conteudoseudos
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(Re)Inventando
a Bússola

Você já precisou se deslocar sem a ajuda de mapas 
ou aplicativos de rotas? Essa realidade foi comum 
por muito tempo na história; os seres humanos 
passaram por inúmeros inventos e engenhos até 
ter o acesso rápido e preciso das localizações.

O posicionamento do sol, por sempre nascer no 
leste e se pôr no oeste, trouxe aos antigos um 
referencial de localização. Anos depois, na China, 
nascia um dos instrumentos de navegação mais 
importantes: a bússola. Ela consiste em uma caixa 
com uma agulha magnetizada no meio, que 
aponta para o ponto cardeal Norte. 

Dia 03  |  Quinta: (Re)Inventando a Bússola!

A bússola é classificada como um dos dispositivos 
mais significativos que foram concebidos pelos 
seres humanos, tendo contribuído para inúmeras 
explorações e avanços. Que tal (re)inventar sua 
própria bússola caseira?

Vamos lá?
Antes de mais nada você vai precisar de:

● Linha de costura;
● Agulha;
● Papelão;
● Papel;
● Palitos de churrasco;
● Elástico.
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1. Recorte um círculo de papelão.
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2. Desenhe uma rosa dos ventos e cole no centro do círculo.
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3. Prenda 3 palitos de churrasco com um elástico na ponta.



6

4. Passe um imã por uma agulha várias vezes, sempre no mesmo sentido, para deixá-la magnetizada. Em 
seguida, amarre uma linha de costura no centro do ponto de equilíbrio dela.
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5. Passe o fio dentro do elástico, de forma que a agulha fique entre os palitos.
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6. Abra os palitos, de forma que o elástico fique posicionado no centro da estrutura.
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7. Confira se a agulha está posicionada bem no centro do círculo, espere até ela parar de girar e estabilizar.
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8. Por estar magnetizada, a ponta da agulha será atraída para o polo norte magnético da Terra, isto é, o 
Norte. Portanto, gire a base de forma que a ponta do Norte aponte para a mesma direção da agulha para 
achar também os outros pontos cardeais!
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Indo Além!
Hoje em dia, encontrar os pontos cardeais se tornou 
mais fácil, não é mesmo? O uso de GPS e bússolas 
eletrônicas substituíram o engenho da agulha 
magnetizada. 

Então, vamos construir um dispositivo de 
coordenadas digitais? 

Para isso você vai precisar do Ideabit, nossa placa 
programável! Conecte o IdeaBit no mDesigner e faça 
a programação ao lado.

Assim, todas as vezes que o acelerômetro detectar a 
mudança de posição, ele indicará a posição correta 
dos pontos cardeais!

Ainda não tem um IdeaBit? Sem problemas… Ele está 
esperando por você na nossa loja virtual: 
https://loja.microduino.com.br/ 
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(Re)Inventando
O Elevador de Carga

Já pensou em levantar um carro com as próprias 
mãos? 

Ainda bem que nós não precisamos fazer isso, não 
é mesmo?! Tudo isso graças a uma invenção muito 
importante: os elevadores de carga!

Acredita-se que as grandes pirâmides do Egito 
tenham sido erguidas com a ajuda de guindastes 
primitivos, baseados em cordas e apoios. Mas foi 
só depois da Revolução Industrial, no século 19, que 
a máquina a vapor possibilitou a construção de 
elevadores fixos para transportar materiais e, 
principalmente, pessoas.

Dia 04  |  Sexta: (Re)Inventando o Elevador de Carga!

Hoje, o elevador de carga é um equipamento 
destinado ao transporte de matérias-primas, 
produtos industriais acabados, além de carga e 
descarga de mercadorias em geral. 

Que tal (re)inventar um elevador de cargas 
pequenas?

Vamos lá?
Antes de mais nada você vai precisar de:

● Antes de mais nada você vai precisar de:
● Palitos de sorvete;
● Palitos de dente (podem ser substituídos por 

clips de papel ou arame);
● Palito de churrasco;
● Furadeira (ou alfinete);
● Papelão.
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1. Faça 3 marcações em 12 (ou 8) palitos de sorvete: uma no meio, e as outras em 1 cm de cada ponta. 
Em seguida, fure as marcações, com bastante cuidado para não quebrar os palitos. O furo pode ser feito 
com uma furadeira do tamanho da espessura de palitos de dente ou com um alfinete.
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2. Separe os palitos em pares. Una-os pelo centro (formando um X) passando um palito de dente com um 
papelão colado na ponta pelos furos. Ou, se preferir, passe um clips e dobre as pontas.
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3. Feche o outro lado do X colando um quadrado de papelão no palito. Ou, se estiver fazendo com clips, 
faça uma dobra para prender como a do outro lado. OBS: Deixe essa parte apertada, sem muita folga, 
para dar mais estabilidade para à estrutura. 
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4. Prenda um X no outro, unindo pelas pontas, como indicado na foto. Repita o processo dos passos 
anteriores (com palitos de dente ou clips) para fazer as dobradiças.
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5. Faça dois conjuntos com a mesma quantidade de “X”s, um para cada lado. Deixe as pontas dos últimos 
palitos soltas.
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6. Recorte 4 retângulos de papelão de 3 x 15cm. Em 2 deles, faça um corte em formato de retângulo de 
0,5 x 11 cm. Nos outros dois, faça um retângulo de 0,5 x 9 cm e faça um furo do lado.
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7. Prenda as pontas da estrutura nos retângulos menores em uma ponta, usando o mesmo método que 
usou para fazer as dobradiças dos X. Na outra ponta use o retângulo com um furo e prenda uma das 
pontas do X no furo. Repita os processos de ambos os lados.



10

8. Recorte mais dois retângulos de 10 x 15 cm.
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9. Cole ambos nas estruturas feitas para servir de base e de superfície para o elevador. Cole também 
um cercadinho de papelão na área superior.



12

10. Passe um palito de churrasco na base, conectando as duas pontas restantes para que fiquem paralelas, 
passando pelos furos de 0,5 x 9 cm. Seu elevador está pronto! Mova paralelamente os dois lados do palito 
de churrasco para vê-lo subindo e descendo.



Indo Além!
Por aguentarem muito peso, os elevadores de carga 
também exigem normas de segurança. Vamos criar 
um sistema que avisa quando ele está com 
carregamento e não deve ser encostado? 
Para isso você vai precisar do Ideabit, nossa placa 
programável!

Conecte o IdeaBit no mDesigner e faça a 
programação a seguir: Encaixe o Ideabit no espaço 
superior destinado para as cargas.
Assim, todas as vezes que o sensor de luz detectar a 
sombra da carga, os LEDs vão indicar que a máquina 
está com carregamento!

Ainda não tem um IdeaBit? Sem problemas… Ele está 
esperando por você na nossa loja virtual: 
https://loja.microduino.com.br/ 




