
SEMANA 2

Atividade 1:
Aprendendo
a programar



Um programa é um conjunto de 
instruções e comandos que um 
computador pode reconhecer e executar. 
Ele pode ser escrito em diversas 
linguagens de programação, como Java, 
C++, Python, Scratch etc. Todo software 
precisa de um programa para funcionar.
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O código da programação pode ser simplificado 
com interações gráficas intuitivas. Vamos tentar 
criar nossa própria programação?

A programação é uma atividade 
considerada complexa. Será que tem 
um meio para simplificá-la?
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Abra o aplicativo Itty Bitty Buggy e selecione a opção 
"Programar" , conecte com o Buggy e crie um novo 
projeto.  Lembre-se que a conexão do Buggy é feita 
via bluetooth 

Agora, vamos aprender a interface de 
programação e edição do aplicativo:

Ao clicar em programar, após conectado com o 
Buggy,  aparecerá a seguinte tela no seu 
aplicativo.

Selecionando o sinal "+" você é levado para a área 
de programação no nosso Buggy, uma tela como 
a que está logo abaixo. 



Explorar e Criar
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Dentro da área de programação, você verá que os blocos 
serão divididos pelas seguintes categorias: 

1. Movimento: Ligados ao motor, você vai utilizá-los para fazer o seu 
Buggy se movimentar.

2. Luz: Ligados aos LEDs que ficam no seu Buggy. 

3. Som: Ligados ao buzzer que fica no Buggy, com esses blocos você faz 
muito barulho

4. Eventos: É dentro desta categoria que você encontra os blocos para 
iniciar sua programação. 

5. Controle: É aqui que iremos encontrar blocos como o "sempre"
e o "se então". 

6. Sensores: São os blocos relacionados ao sensor de cor do seu Buggy, 
com ele que você consegue utilizar o seguidor de linha por exemplo. 

7. Operadores: Esses dão um toque a mais nas suas programações, com 
eles você consegue fazer várias combinações de ações do seu Buggy. 



Explorar e Criar
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Agora vamos ver isso na prática, vá até a categoria 
"eventos" na área de programação do aplicativo e 
arraste o bloco "Quando clicado"

Agora, iremos adicionar uma ação para o Buggy. Na área Ide blocos chamada "movimento" 
procure por este, que dá o comando para o 
Buggy andar para frente ou para trás, em 
velocidade que pode variar de 0 a 100%, e 
define a duração desta ação. Arraste-o para 
a área de programação.

Arraste o bloco para dentro do inicializador e 
está pronto! Assim, a programação está 
indicando para o carro seguir em frente, 
com velocidade de 100%, durante
5 segundos.



Explorar e Criar
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Vamos tentar outra coisa. Crie um novo projeto 
na área "Programação". Como antes arraste o 
bloco "Quando clicado" 

Na área de blocos chamada "movimento" 
procure por este, com ele, podemos definir a 
movimentação dos motores 
separadamente. 

Agora puxe o bloco "Motor _ parar" 

Observe que selecionamos o bloco para o 
Motor andar e, depois, o bloco que faz o 
Motor parar. Se colocarmos eles juntos, sem 
nenhuma definição de tempo, um anulará a 
ação do outro. Para isso, precisamos colocar 
na programação uma condição. 



Explorar e Criar
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Nos blocos Controle, selecione o “Espere 3 seg”.

Agora, vamos fazer um pouco de barulho!

Ainda na área do Som, selecione o bloco 
“Toque a música _ até terminar”. Ele possui 
quatro opções de música: A-Tasket, Two 
Tigers, Doraemon, Little Apple.  Escolha a de 
sua preferência.

Por último, coloque tudo isso logo abaixo do 
bloco "Quando clicado"

Então, com esta programação, toda vez que 
for ligado, o Buggy usa o motor A para virar 
à direita por 3 segundos. Então, ele para e 
começa a tocar a música Little Apple. 
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Você percebeu que estamos evoluindo e 
aprendendo a programar, cada vez 
descobrindo novos blocos e ações? Por 
enquanto, utilizamos as funções separadas 
para conseguir entendê-las. Agora, vamos 
tentar juntar ações.

Construa seu carrinho, crie um novo projeto na área 
"Programação". Como antes arraste o bloco "Quando 
clicado" 

Selecione e arraste para a área de programação três 
blocos que já conhecemos: Motor, Sensor de cores e 
parada do motor.

Com esses blocos, 
você consegue 
imaginar como 
podemos criar um 
carrinho que fica 
andando, mas 
desvia quando 
encontra uma linha 
preta? Vamos lá!



Explorar e Criar
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Primeiro, precisamos fazer o carrinho 
andar. Então, o primeiro bloco a ser 
inserido na programação é o motor. 
Para ele andar em linha reta, é 
necessário que os dois motores 
andem na mesma velocidade, 
deixamos os dois blocos em 50%.

Vamos dar uma condição à ele. 
Na área controle, selecione o 
bloco “Espere até que…” e 
arraste-o para a área de 
programação. Insira o módulo 
do sensor dentro da condição.

Agora, vamos inserir a ação.

Precisamos ter atenção com as direções! A condição envolve 
o sensor A, que fica do lado esquerdo do Buggy. Para fazer o 
movimento de desvio, é o motor B, que fica do lado direito, 
que precisa parar.

Lembra que existem ações que anulam outras? Aqui acontece 
também! Repare que, primeiro, o carrinho está andando e, no 
fim, ele para. Por isso, é necessário definirmos um tempo para o 
Motor B ficar parado. Então, usamos o controle “Espere … seg”.



Explorar e Criar
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Primeiro, precisamos fazer o carrinho 
andar. Então, o primeiro bloco a ser 
inserido na programação é o motor. 
Para ele andar em linha reta, é 
necessário que os dois motores 
andem na mesma velocidade, por 
isso foi selecionada a opção AB.

Como queremos que o carrinho 
execute a mesma ação sempre, as 
inserimos em “Repetir execução”.

Agora, pegue um papel e um canetão 
preto. Solte o Buggy na folha branca e 
desenhe linhas pretas para ele desviar.




