
SEMANA 1

Atividade 2:
Expressões 
faciais
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Você consegue imaginar quantas maneiras 
diferentes temos de se comunicar?

Um meio importante que os humanos usam 
é a expressão facial. A partir dela, podemos 
perceber o que a pessoa está sentindo. 
Quando sorrimos, por exemplo, expressamos 
felicidade, simpatia, gentileza…

Apesar da importância desses gestos, ainda 
existem muitas pesquisas e mistérios sobre a 
relação das expressões com nosso corpo, 
porque é sabido, também, que as pessoas 
podem fingir expressões, como um sorriso, 
uma careta e entre outros.  

Além do sorriso, qual outra expressão pode 
demonstrar simpatia e alegria? Será que 
conseguimos fazer essa expressão com 
o Buggy? 
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Guia de montagem: Buggy com bracinhos.
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Vamos construir um Buggy simpático que, quando 
detectar a presença de alguém, acena e dá uma 
piscadinha?

Para começar, construa o Buggy com bracinhos, como 
indicado nas páginas anteriores.

Agora, precisamos fazer a ação da condição. 
Para fazê-lo acenar, com os bracinhos, 
utilizamos os motores. Precisaremos trabalhar 
com os movimentos de ir para frente e ir
para trás, para dar o efeito do aceno.

É preciso que os valores, tanto para frente 
quanto para trás, sejam iguais, para que o braço 
retorne ao mesmo lugar. 

Lembrando que essas ações anulam uma a 
outra, então é preciso inserir um “Espere… seg” 
entre elas.

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

Sabendo que o 
Buggy vai detectar a 
presença de 
alguém, então, 
usaremos o bloco do 
sensor de cor para 
realizar essa ação.  
Insira ele em uma 
condição
“Se… então”



Explorar e Criar
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Desta forma, o Buggy projeto o braço 
para frente e para trás duas vezes, 
fazendo o aceno. É um movimento 
rápido, por isso a duração é de 0.2 
segundos e espera 0.1 segundos.

Agora, definimos a cor e a duração do olho que vai brilhar, 
enquanto o outro se fecha, expressando a “piscada”.

Por fim, é preciso fazer com que as luzes se apaguem para 
melhorar esse efeito de piscada.

Você consegue se lembrar como faz para as luzes se 
apagarem?

Isso mesmo! É só definir como preto a cor das luzes LED. 
Defina um tempo para que elas fiquem apagadas.



Explorar e Criar
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Nossa intenção é que o Buggy seja 
simpático com todas as pessoas 
que ele detectar… 

Por isso, deixamos a programação 
dentro de “Repetir a execução”, no 
bloco inicializador.
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1. Quais expressões faciais as pessoas 
fazem quando estão:

a) felizes

b) tristes

c) assustadas

d) com raiva




