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Projetando um 
gerador eólico!

Você conhece o conceito de cidade? Uma 
cidade é a aglomeração de pessoas em uma 
área geográfica que tem diversas casas, 
destinadas à moradia e atividades culturais, 
mercantis, industriais e entre outras.

E você já reparou nas coisas que são essenciais 
para a sua cidade? Com certeza um dos 
elementos que não pode faltar nas cidades é a 
energia! A energia é responsável por iluminar e 
ligar todos os equipamentos que temos em 
casa e na rua, sem ela já pensou como nossas 
vidas seriam diferentes?

Dia 01  |  Gerador eólico

As formas de captar energia e distribuir para a 
cidade podem variar muito, sendo elas por usina 
elétrica, gerador hidráulico, painel solar, gerador 
eólico e etc.

Que tal começar a nossa cidade com o artefato 
que vai designar energia para ela? 

Vamos criar um gerador eólico!

Vamos lá?

Antes de mais nada você vai precisar de:

● Tubo de papel higiênico
● Tubo de papel toalha
● Papel colorido
● Arame
● Canudo 
● Papelão
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1. Em um papel colorido de 15 x 15 cm, faça cortes nas diagonais e 4 furos nas pontas alternadas e um no 
meio, usando um alfinete, como o indicado na imagem. Corte também um círculo de papel de 3 cm e 
faça um furo no meio.



2. Dobre a ponta de um pedaço de arame formando um pequeno círculo e passe a ponta de arame pelo 
centro do círculo de papel.



3. Dobre sem vincar para dentro as pontas do quadrado de papel e passe o arame pelos furos delas. Por 
último, passe o arame pelo furo central do quadrado.



4. Dobre a ponta do arame para os papéis não escaparem. Corte a ponta de um canudo e passe pelo arame.



5. Encape com papel colorido e um rolo de papel higiênico e um de papel toalha. Corte dois círculos de 
papelão com o diâmetro do rolo menor e cole nas duas pontas.



6. Faça um furo no meio do círculo de papelão e passe o arame, até a dobra, cole com cola quente.



7. Cole 5 quadrados de 15 x 15 cm empilhados uns nos outros, e embrulhe com papel colorido.



8. Cole o tubo menor perpendicularmente ao tubo maior. E o tubo sobre os quadrados de papelão.
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Indo Além!
Programe o MIC para ativar um dos motores 
e acender os LEDs do Buggy. Experimente 
colar a hélice do gerador eólico no motor.

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

Já pensou em andar em uma cidade sem placas 
ou sinalização? Imagina só o caos que seria para se 
locomover! Ainda bem que não precisamos passar 
por isso hoje em dia, não é mesmo?

A sinalização é um elemento importantíssimo para 
uma cidade, através das placas nós entendemos as 
leis de trânsito e estabelecemos uma ordem para 
todos os cidadãos seguirem. Além das placas, os 
semáforos são outro fator de grande importância, 
eles nos ajudam durante a locomoção com 
automóveis e previnem acidentes!

Nossa cidade não pode ficar sem sinalização! 
Vamos criar elementos que ajudem a 
estabelecer a ordem nas ruas?

Dia 01  |  Terça: Sinalização

Vamos lá?

Antes de mais nada você vai precisar de:

● Papelão;
● Papéis coloridos;
● Canetinhas;
● Tesoura;
● Palitos de churrasco ou canudos;
● Cola quente;
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1. Primeiramente, escolha as placas que você deseja utilizar em sua cidade, elas podem ser placas 
conhecidas ou então inventadas! Representando as leis de trânsito que você deseja aplicar na 
sua cidade.
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2. Desenhe em um papel as placas que você escolheu e em seguida recorte-as.
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3. Cole os desenhos em um pedaço de papelão e corte ao redor.
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4. Corte dois pedaços de papelão e faça um furo e um deles, em seguida cole um sobre o outro.
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5. Cole um palito sobre o papelão furado.
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6. Ajuste a altura da estrutura e corte o excesso, em seguida cole a placa na ponta do palito. Seu projeto 
está pronto!
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Indo Além!
Agora que já temos as nossas placas, que tal desenvolver um 
semáforo para o trânsito? 

Para isso você vai precisar do nosso robô programável, Itty Bitty Buggy!

Posicione o seu Itty Bitty Buggy no lugar que você escolher para um 
cruzamento, você também pode criar uma estrutura com os blocos de 
montar para deixá-lo mais alto! Em seguida faça a programação ao lado 
no mDesigner.

Assim, as luzes vão alternar entre verde, amarelo e vermelho para indicar 
quando a passagem estiver livre !

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

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

Para a construção da nossa cidade não podemos 
esquecer de um dos fatores principais: as casas! 
Moradia é algo que todo cidadão precisa, inclusive, 
quando uma cidade se forma, as primeiras 
construções que surgem são para as moradias e 
comodidade dos fundadores.

Hoje os tempos são outros e já existem moradias 
pensadas para evitar desperdícios e ajudar o planeta, 
que tal criar uma casa que reaproveita a água da 
chuva? Basta adicionar calhas perto do telhado e 
criar uma estrutura que direciona a água coletada 
para um local de armazenamento!

Dia 03  |  Quarta: Moradia

Vamos lá?

Antes de mais nada você vai precisar de:

● Papelão;
● Papéis coloridos;
● Tesoura;
● Estilete;
● Cola;

a;
e;
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1. Desenhe e corte as paredes de sua casa de papelão. No exemplo vamos utilizar duas laterais, um fundo 
e uma fachada da frente, contendo janela e portas.
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2. Cole as paredes. 
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3. Corte dois quadrados de papelão para fazer o telhado e cole sobre a estrutura da casa.
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4. Cole um papel branco nas áreas vazadas da fachada da casa.
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5. Crie as calhas utilizando duas tiras finas de papelão.
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6. Corte um círculo e uma tira de papelão vincado (em apenas um dos lados). Em seguida monte seu 
recipiente para armazenamento de água.
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7. Adicione as calhas e o recipiente em uma das laterais e decore sua casa! Dê cor aos detalhes e crie uma 
varanda se desejar! Seu projeto está pronto!
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Indo Além!
Agora que sua casa já reaproveita a água da 
chuva, que tal torná-la mais sustentável ainda?
Vamos implementar um mini painel solar nela!

Para isso você vai precisar do nosso robô 
programável, Itty Bitty Buggy! Posicione o IBB
dentro da casa, com as luzes da base viradas para 
cima e conecte o sensor de luz na porta A2 da 
bateria. Em seguida faça um furo, posicione o 
sensor light sobre o telhado e faça a programação 
ao lado no mDesigner.

Assim, sempre que o ambiente estiver escuro após 
um dia de sol, as luzes da base vão acender!

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

Acesse o link e baixe todas as atividades!
https://www.microduino.com.br/conteudos
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Projetando caminhão 
de lixo!

Você sabe o que acontece com o lixo que é produzido 
na sua casa? Ele passa pela coleta dos caminhões de 
lixo e é designado para os aterros, onde cada lixo passa 
pelo seu descarte correto. Já pensou a confusão que 
seria se os nossos lixos não fossem coletados pelos 
caminhões?

Para uma cidade funcionar ela precisa estar limpa e fora 
do alcance de doenças e isso só acontece por causa dos 
funcionários da limpeza em espaços públicos!

Que tal criar o nosso próprio caminhão de lixo para 
manter nossa cidade limpa e organizada?

Dia 04  |  Quinta: Caminhão de lixo

Vamos lá?

Antes de mais nada você vai precisar de:

● Papelão
● Papel colorido
● Palito de churrasco
● Cola quente
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1. Para fazer a caçamba de lixo, recorte um retângulo de 32cm x 21 cm e divida os 32cm em 4 partes.
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2. Vinque essas 4 parte e as dobre formando um paralelepipedo, depois cole uma ponta na outra. 
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3. Para montar a cabine do nosso caminhão, vamos utilizar 7 cortes de papelão. São eles:

2 trapézios 2 retangulos de 
8cm x 5cm

1 Retangulo de 8cm x 10cm1 Retangulo de 8cm x 9cm

1 Retangulo de 8cm x 7cm
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4. Corte todas as parte para montar a cabine.
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5. Corte um retângulo de 8cm x 4cm e divida os 8cm em 4 partes.
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6. Vinque, dobre e cole uma ponta na outra.
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7. Cole o cubo que se formou na cabine e na caçamba de lixo.



10

8. Corte 4 tiras de papelão de  5cm x 2cm .
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9. Cole duas tiras, uma em cima da outra e um palito de churrasco no meio.
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10. Faço 4 círculos de papelão e cole nas pontas do palito de churrasco.
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11. Cole essa estrutura que se formou em baixo da caçamba e da cabine. Agora é só decorar e seu 
caminhão de lixo está pronto!
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Indo Além!
Já pensou em todos os outros serviços que são necessários para a vivência em nossa cidade? 

Que tal utilizar as dicas dos passos anteriores e criar outros veículos para a nossa cidade? Você pode criar 
uma ambulância, um caminhão de bombeiro ou até mesmo um ônibus escolar! 

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

E claro, não vamos esquecer de um dos elementos 
essenciais para qualquer cidade: 

instituições de ensino também compõem o cenário das 
cidades e merecem seu devido reconhecimento.

Sem as escolas, os profissionais que conhecemos hoje 
não teriam o conhecimento que possuem agora e os 

profissionais do futuro não existirão!

Que tal criarmos uma escola para a nossa cidade?
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Projetando uma Escola!

E claro, não vamos esquecer de um dos elementos 
essenciais para qualquer cidade: As escolas! As 

instituições de ensino também compõem o cenário das 
cidades e merecem seu devido reconhecimento.

Sem as escolas, os profissionais que conhecemos hoje 
não teriam o conhecimento que possuem agora e os 

profissionais do futuro não existirão!

Que tal criarmos uma escola para a nossa cidade?

Dia 05  |  Sexta: Escola

Vamos lá?

Antes de mais nada você vai precisar de:

●Tampa de pote de conserva

●Tampinhas de latinha de refrigerante

●Grampo de cabelo

●Elástico

●Papelão

●Papel colorido

●Cola quente

V

es de mais n

am

ampinhas de latinha de 

rridoido

ola quente
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1. Faça um desenho com caneta permanente na parte de dentro de uma tampa de pote de conserva. Em 
seguida, pingue 4 pontos de cola quente, dois de cada lado.



2. Entre os pingos de cola, prenda um elástico, dando várias voltas até que fique tensionado.



3. Prenda um grampo de cabelo no elástico e passe duas ou mais tampinhas de latinha na ponta.



4. Para fazer a estrutura, use uma caixa retangular e corte e cole dois triângulos nas laterais para 
apoiar os telhados. Se quiser adicione outros pedaços de papelão para deixar a fachada mais 
parecida com a da sua escola.

5. Encape com papel colorido da cor da sua escola e decore colocando janelas e portas. 



6. Retire apenas uma das camadas de dois retângulos de papelão, deixando as ondas aparentes. 



7. Cole os retângulos com onda aparente no telhado, usando os triângulos como apoio. Agora finalize 
colando o sinal no centro da escola e pronto!



Indo Além!
Que tal fazer um sinal de escola com volume de verdade? 
Para isso você vai precisar do IdeaBit, a nossa placa 
programável! 

Conecte o IdeaBit no mDesigner e usando a tela com LEDs, 
faça um desenho de relógio e use os botões touch para 
acionar o buzzer. Para cada botão você pode programar um 
som diferente, indicando hora da entrada, recreio, hora da 
saída ou mudança de aulas! 

Basta colocar o IdeaBit no lugar do relógio feito com a 
tampa  de pote de conserva. Assim, todas as vezes que um 
botão for acionado, o sinal da escola será ativado!

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

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




