
SEMANA 1

Atividade 1:
Semáforo
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Os semáforos (também conhecidos como 
sinal ou farol) são utilizados para instruir o 
tráfego dos veículos e são compostos por 
três cores: vermelho, amarelo e verde.

Quando a luz verde está acesa, significa 
que os carros podem passar. Quando a 
amarela está acesa, é preciso ter atenção e 
diminuir a velocidade, pois o semáforo está 
quase ficando vermelho. Com a luz 
vermelha, é necessário parar e aguardar, 
até ele voltar para a cor verde.

O primeiro semáforo com aspecto atual foi 
instalado em 1914, nos Estados Unidos. 
Cerca de 20 anos depois, em 1935, foi 
instalado o primeiro semáforo do Brasil, 
que ficava no Brás, em São Paulo.

Até hoje as luzes de aviso são um elemento 
de muita importância para o trânsito, 
conseguindo organizar o fluxo dos veículos, 
pedestres e evitando acidentes.
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Você já sabe que o Buggy possui sensores e 
luzes LED. Vamos criar um semáforo com ele?

Este projeto não precisa de montagem, mas 
você pode usar sua criatividade com os blocos 
de construção para fazer um sinaleiro alto. 
Lembre-se que, para o funcionamento do 
Buggy, é necessário que a base e o mCenter+ 
(portas D2/D3) estejam conectados pelo cabo.

Abra o aplicativo Itty Bitty Buggy e selecione a 
opção "Programar" , conecte com o Buggy e 
crie um novo projeto. 

Vamos pensar… Geralmente, um semáforo 
demonstra as cores nesta ordem: vermelho, 
verde e amarelo, em que os dois primeiros são 
mais demorados e o último é rápido. Então, 
quais cores temos que escolher para fazer o 
semáforo? E qual o tempo para cada uma delas 
aparecer?

Na área chamada Luz, selecione o bloco "LED esquerdo, 
LED direito, por segundos".

Escolha o tom de vermelho que será reproduzido pelo 
Buggy. Arraste mais dois blocos deste para a área de 
programação. 



Explorar e Criar
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Agora, você decide: as duas luzes do Buggy vão 
emitir as cores ou somente uma? Se for somente 
uma você pode escolher a opção "Fechar" quando 
selecionar a cor do seu LED.

Nós escolhemos duas e, por isso, alteramos as 
cores dois dois LED em cada bloco. Assim:

Já pensou em um tempo de espera para cada cor? 
Então, altere o tempo em segundos que cada luz 
ficará acesa. 

Nós definimos estes tempos.

As cores vermelho e verde aparecerão por dez 
segundos, enquanto a amarela aparecerá por cinco.

O semáforo, enquanto 
está ligado, fica 
repetindo esse padrão 
de cores. Como 
podemos programar 
o Buggy para fazer 
isso? 
É bem simples!



Explorar e Criar
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O bloco "sempre" é responsável por manter a programação 
em repetição, a partir do momento em que o Buggy é ligado, 
até o momento em que é desligado. Então, o que você deve 
fazer? Isso mesmo, inserir a programação neste espaço.

Fica assim!

Dica: se você estiver utilizando as luzes LED 
e quiser que elas se apaguem na 
programação, é só alterar a cor do bloco 
para "fechar". 

Agora que você tem um semáforo, 
que tal utilizá-lo em suas brincadeiras? 

Brincadeiras automatizadas são 
muito legais!

Dentro da categoria 
controle existe um bloco 
chamado "sempre" arraste 
ele para a área de 
programação e coloque logo 
abaixo do bloco inicializar. 
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1. O que acontece se não colocarmos o tempo de espera 
entre os blocos de cor? 

2. Por que o preto representa a luz apagada?

3. O que aconteceria se tivéssemos desenvolvido a 
programação no espaço de inicialização do bloco 
inicializador?




