
SOMOS TODOS
INVENTORES



Somos uma multinacional

de tecnologia educacional

que trabalha para formar

solucionadores de problemas

Acreditamos que há um inventor 

dentro de cada um de nós, pronto para 

ser descoberto, e é nisso que focamos 

nossos esforços: incentivar e expandir o 

potencial criativo das pessoas em todos 

os níveis, da educação infantil à superior.     

Desenvolvemos produtos tecnológicos 

para o ensino de programação, eletrônica 

e robótica. Atuamos com STEAM (Science, 

Technology, Engineering, Arts e Math), 

aplicando conceitos de Aprendizagem 

Baseada em Projetos para proporcionar 

uma experiência mão na massa e com 

significado.

Quem Somos

+200 

Módulos e 

Sensores

+5 Mil Escolas 

(particulares        

e públicas)

+30 Mil 

Professores 

formados

+3 Milhões 

de Estudantes 

impactados



Nosso DNA

Nós somos a mudança 

Nós vamos além

Somos a quebra de barreiras e limites

Mostramos que podemos ser muito mais humanos

quando unimos empatia e tecnologia

Somos movidos pelo incrível brilho nos olhos de uma criança 

quando descobre tudo aquilo que é capaz de fazer

Nós acreditamos nas pessoas

Nós acreditamos no potencial de cada um

Nós acreditamos num futuro melhor

Somos makers

Somos inventores   

Somos o hoje

Somos o amanhã

Nós somos a transformação
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Ensino com
Microduino

Ensino Infantil

Início da fase do           

faz de conta, um ótimo 

momento para misturar 

histórias, trabalho em 

equipe e estimular ao 

máximo a criatividade.

Ensino 

Fundamental 1

Fase em que se inicia a 

resolução de problemas  

e desafios, além do 

aumento dos níveis de 

imaginação e formação  

de ideias.

Ensino 

Fundamental 2

Fase em que acontece       

a associação do 

aprendizado em sala     

de aula com a realidade, 

amizades mais 

consistentes e a criança 

começa a se sentir mais 

independente e capaz           

de resolver melhor os 

desafios propostos.

Ensino Médio

Já em contato com todas as    

áreas de conhecimento, nesta   

fase acontece a aplicação do 

aprendizado em problemas 

presentes na vivência do  

estudante e prospecção de 

soluções para o futuro. Neste 

momento de preparação para       

a vida universitária, também são 

colocados em prática conceitos 

de programação e eletrônica.



Infantil

Scratch

Arduino

Python

Fundamental 1 Fundamental 2 Médio
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Ensino com
Microduino



Material                  
de Apoio

Oferecemos manuais, planos 

de aula e desafios para 

aplicação em sala, auxiliando 

a rotina dos professores que 

utilizam nossos produtos       

e serviços.

Plataforma 
Exclusiva

Contamos com uma 

plataforma com conteúdos 

para treinamento e 

aperfeiçoamento contínuo 

para professores.

Suporte 
Continuado

Acompanhamos sua escola 

em todas as fases, para que 

nossos produtos possam 

ajudá-la a fazer a diferença 

no seu processo de ensino.

Nossos 
Serviços
Trabalhamos com um processo        

de implementação exclusivo para 

escolas, com o diagnóstico da 

realidade de cada uma, orientação   

de produtos e serviços mais 

adequados e acompanhamento 

contínuo.



Pequeno robô que estimula             

a aprendizagem da lógica de 

programação durante o ensino 

infantil.

A proposta de utilização do Smarty 

é trabalhar a programação por  

meio da contação de histórias, 

apresentando um desafio ao final 

de cada uma delas, como forma   

de ilustrá-las e incentivar o 

desenvolvimento da criatividade.

Lógica da programação

Lateralidade

Estímulo à criatividade

Trabalho em equipe

Principais características

O kit inclui

Robô Smarty

Gabarito (mapa e cartas)

Mapa ilustrado

Cartas de programação

Personagens

Livro com narrativas temáticas
R$ 699

+3 Ensino Infantil



O Smarty é programável via NFC     

(Near Field Communication), tecnologia 

de aproximação - presente, por 

exemplo, nos novos cartões de crédito   

e tags de portão. 

O robô segue os códigos de 

comando através de cartas: cada uma 

possui um símbolo de direção e uma cor 

específica. Para programar um percurso, 

basta encostar as cartas com as 

coordenadas no círculo de luz que fica 

na parte de cima do Smarty; depois, é só 

pressioná-lo e deixar que ele cumpra o 

desafio!

Uso

+3 Ensino Infantil



O Smarty possui dois modos:              

o Free Play e o Code Mode. 

Ao ligar o robô, o modo Free Play é 

automaticamente ativado. O círculo 

de luz fica verde e os movimentos 

acontecem assim que a carta é 

encostada. Nesse modo, a sequência 

é livre e não é armazenada                 

na memória. 

Já o Code Mode é ativado ao 

pressionar o círculo de luz por 3 

segundos. Assim, a luz azul se acende 

e há possibilidade de arquivar uma 

sequência completa de movimentos.

Modos

+3 Ensino Infantil



Indicado para crianças acima de 6 anos, 

o mPie apresenta os conceitos da 

lógica de programação em blocos, 

abrindo as portas para a resolução de 

problemas e desafios, ao mesmo tempo 

em que eleva a imaginação e formação 

de ideias a novos níveis. 

A linha conta com 5 opções de kits: 

do mais básico ao mais completo. Com 

o mPie, é possível realizar inúmeras 

combinações para a criação dos mais 

diversos tipos de  projetos.

Identificação por cores

Conceitos de eletrônica

Conectores magnéticos

Infinitas possibilidades 

de projeto

Principais características

+6 Ensino Fundamental 1



A interação com o mPie é bastante intuitiva:       

a conexão magnética facilitam o plug-and-play    

e o sistema de identificação por cores ajuda a 

assimilar melhor  a funcionalidade de cada peça.

Os módulos são compatíveis com LEGO e com 

os mais diversos tipos de material: do papelão    

à impressão 3D, o que aumenta ainda mais        

as possibilidades de criação.

As funções são organizadas pelas               

seguintes cores:

Energia Amarelo

Comando Rosa

Função Azul

Lógica Verde

Uso

+6 Ensino Fundamental 1



Perfeito para quem quer conhecer o maravilhoso 

mundo mPie. Composto por 5 módulos:

Starter

Ideal para quem busca aumentar seus kits. 

Composto por 5 módulos*:

* Não incluso o módulo Power.

Complementary

Função

ButtonPower 

Energia

Lógica

Comando

ServoLong Led

Inverter

Distance Dimmer

Bargraph Buzzer

Latch

Comando

Função

Lógica

R$ 250 R$ 250

+6 Ensino Fundamental 1



Contém as peças essenciais para a construção de suas ideias.

Composto por 12 módulos:

Essential

Light

 

PulsePower 

Energia Comando

Comando

Shake Slide Dimmer

MotorLedCounter

Lógica

Lógica

Wire in / out Threshold

One Two Remote Control

R$ 649

+6 Ensino Fundamental 1



O Kit Creator Set contém 

um módulo de cada, sendo 

uma biblioteca completa de 

possibilidades para os mais 

diversos projetos. 

Ao todo, são 29 módulos, 

Power Bank, fita e base LEGO 

e peças de montar.

Creator R$ 1900

+6 Ensino Fundamental 1



Módulos | Creator Set

 

Button Crash

Light Sound Shake Distance Pulse Dimmer Timeout Slide Dimmer

Power 

Energia Comando

Comando

Long Led Servo Motor Led Bargraph Buzzer Number Counter

Função

Inverter LatchRemotetrigger

Wire in / out

Threshold Gate OR Gate AND

One Two

Re
m

ot
e 

Co
nt

ro
l

Remote Control One Three

Lógica

Lógica

+6 Ensino Fundamental 1



O Lab Set é o kit mais completo 

da linha mPie. É composto por 

40 módulos, sendo 3 deles 

módulos de energia (Power),       

o que possibilita a criação de       

3 projetos simultâneos. 

Além dos módulos, o kit possui 

materiais para apoio na criação 

de projetos, como pistola de cola 

quente (com refil), canetinhas, 3 

Power Banks, base LEGO, peças 

de montar e 5 rolos de fita LEGO.

Lab R$ 2500

+6 Ensino Fundamental 1



Módulos | Lab Set

Power 

Energia

Comando

3x Button Crash2x 1x

Comando

Light Sound Shake Distance Pulse Dimmer Timeout1x 1x 1x 2x 1x 1x 1x

 

Slide Dimmer2x Inverter Latch

Wire in / out

Gate OR Gate AND

One Two

Re
m

ot
e 

Co
nt

ro
l

Remote Control One Three

Lógica

Lógica

1x

3x 1x 1x 1x

1x 1x 1x 1xThreshold

Long Led Servo Motor Led Bargraph Buzzer Number Counter

Função

2x2x3x1x 1x 1x 1x 2x

+6 Ensino Fundamental 1



Joystick utilizado para trazer conceitos 

de programação ao mundo físico, o 

IdeaBoard torna a aprendizagem mais 

prática e interativa.

Expansível com módulos 
mCookie

Placa com sensores embutidos

Compatível com Scratch

8 sensores/ atuadores 
embarcados na placa

Principais características

R$ 99

+8 Ensino Fundamental 1



A linha mCookie é recomendada para 

crianças a partir dos 8 anos e é 

composta por mais de 200 módulos, 

sensores e atuadores. Por isso, é usada 

desde os anos finais do Fundamental I 

até o ensino superior.

O mCookie é um ecossistema completo 

para ensino de programação e 

eletrônica, de maneira intuitiva e 

simplificada. 

A programação é feita através de 

softwares como Scratch, IDE do 

Arduino e Python.

Identificação por cores

Conectores magnéticos

Compatível com Scratch, 
IDE do Arduino e Python

Infinitas possibilidades de 
projetos

Principais características

+8 Ensino Fundamental 1 Ensino Fundamental 2

Ensino Médio



Mix 1 R$ 999

+8 Ensino Fundamental 1 Ensino Fundamental 2

Ensino Médio

Light

mCenter Cabo USB

Sensores

Microphone

Dispositivos

Buzzer LED colorido LED verde

1x 1x

Botão de toque4x1x1xCrash3x

1x 4x 2x 2x LED vermelhoLED amarelo 2x



Mix 2 R$ 1299

+8 Ensino Fundamental 1 Ensino Fundamental 2

Ensino Médio

mCenter OLED IO Splitter Controle Remoto Cabo USB

Sensores

OLED

Receptor infravermelho Localizador de linha Botão de toque

Dispositivos

Buzzer LED colorido

1x 1x 1x 1x 1x

4x3x1x

1x 4x

PIR1x Temperatura e umidade1x



Mix 3 R$ 1299

+8 Ensino Fundamental 1 Ensino Fundamental 2

Ensino Médio

Light

mCenter OLED Conector Servo Cabo USB

Sensores

OLED

PotenciômetroLocalizador de linha Temperatura e umidadePIR

Dispositivos

Buzzer LED colorido Servo

1x 1x 1x 1x

1x Botão de toque1x2x1x2x1xJoystick1x

1x 2x 2x



Mix 4

+8 Ensino Fundamental 1 Ensino Fundamental 2

Ensino Médio

R$ 1499

Joystick

mCenter OLED IO SplitterControle de motor Conector Servo Controle Remoto Roda Cabo USB

Sensores

OLED

Receptor infravermelho PotenciômetroLocalizador de linha Botão de toqueMovimento

Dispositivos

Buzzer LED colorido ServoMotor

1x 1x 1x 2x 1x 1x 1x2x

1x2x1x4x1x1x

1x 1x 2x 2x



O Itty Bitty Buggy é uma edição 

compacta do mCookie, recomendado 

para crianças a partir dos 8 anos.             

É focado no ensino de conceitos de 

mecânica de forma lúdica e divertida.

Ensino de programação 
via Scratch

Diversas possibilidades 
de uso

Compacto

Expansível com mCookie

Principais características

R$ 699

+8 Ensino Fundamental 1 Ensino Fundamental 2



microduino.com.br

(41) 4101-1318

informacoes@microduino.com.br

orcamento@microduino.com.br

@microduinobr /microduinobr


