
SEMANA 2

Atividade 2:
Teclado 
colorido



Você conhece esse 
instrumento ao lado?

Cada tecla de um teclado 
eletrônico corresponde a um 
som diferente, você pode 
utilizá-la para compor 
músicas ao pressioná-las.

Vamos tentar criar nosso 
próprio teclado utilizando o 
sensor de reconhecimento 
de cores?
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Que tal fazermos com que o Buggy toque a música 
“Dó Ré Mi Fá”? Ou “Noite feliz?” Vamos lá!

Pense bem: Quais sensores podem ser usados para 
realizar essa tarefa?

Para fazer o nosso projeto, precisamos desenhar um 
teclado utilizando várias cores diferentes, para isso, 
siga os próximos passos 



Explorar e Criar
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Para fazer a montagem da estrutura, siga as instruções abaixo até ter a estrutura completa.

1. Recorte papeis coloridos nas cores: branco, 

vermelho, amarelo, verde, azul, rosa e preto

2. Monte os papéis coloridos em sequência, 

cole sobre outro papel. 
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Pronto! Agora você já tem a montagem do nosso 
Buggy e o desenho do nosso teclado, precisamos 
começar a programação.

Como você já sabe, existem dois sensores embaixo 
da base do Buggy capazes de identificar cores 
diferentes. Podemos fazer com que cada uma das 
cores diferentes corresponda à uma nota musical.

Precisamos estudar como fazer com que o Buggy 
detecte a cor e em seguida emita o som escolhido. 
A programação abaixo diz que quando o sensor de 
cor A encontrar a cor vermelha, a nota C4 do 
buzzer tocará por 1 segundo.

Após o início do programa, o sensor de cor 
detecta cores diferentes.

Posicionando o Buggy sobre as cores na 
sequência correta é possível fazer com que 
ele toque a música. Ou seja, a programação é 
feita por condições de: Se o sensor de cor A 
encontrar a cor X, emita a nota Y.

O que precisamos fazer é determinar quais 
as cores e notas que serão usadas.
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Observações:

• Observe que o som reproduzido deve 
estar dentro de uma oitava;

• É possível alterar a duração de cada um 
dos sons de acordo com a sua vontade;

• Caso o Buggy tenha dificuldade em 
identificar uma cor específica tente 
trocar a tonalidade dessa cor.




