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1 O que é a Programação Tangível 

Há diferentes definições para “pensamento digital” e programação digital mas a imagem mais 
frequente para o descrever é “solucionar um puzzle”, de modo a reconhecer padrões e reduzir 
problemas a partes mais pequenas e mais simples de forma lógica e sequencial (tabela 1). A 
programação tangível é, então, um método de utilizar objetos físicos para fazer programação numa 
atividade que é atrativa e acessível para as mãos e mentes das crianças mais novas de modo mais 
direto e menos abstrato. 

 

Tabela 1 – Princípios e categorias do pensamento digital 

Princípios e Categorias do Pensamento Digital 

Skills de 
pensamento 

digital 
Definição 

Abstração 

Processo de representar/converter um tema/obeto (tangível ou não) numa forma mais 
compreensível, eliminando detalhes desnecessários. Priorização e escolha dos 
descritores mais relevantes, indexando de acordo com o grau de informação (Absoluta 
certeza que uma característica é o suficiente para descrever o tema).  

Decomposição 

Separando coerentemente as componentes de um tema/objeto e continuar a 
deconstruí-los em unidades/axiomas mais simples até que possam ser compreendidas, 
solucionados e avaliados separadamente mas sem que percam informação crucial 
relativamente ao objeto/tema original.  

Sequenciação Organização das diferentes partes de um problema tendo em vista a criação de 
metodologia para uma solução. 

Automação O reconhecimento de padrões permite encontrar atalhos e criar tarefas repetitivas e 
ciclos de modo a poupar esforço e tempo e melhorar o fluxo de informação. 

Verificação Abordagem sistemática para prever e verificar resultados. 

Generalização 
Estratégia de exploração e extrapolação de soluções prévias para problemas similares 
pela pesquisa de ligações e similitudes. 

 

1.1 Porquê a programação tangível?  
O treino de reconhecimento de padrões, abstração e orientação especial, em que temos que transpor 
a realidade de um objeto para nós próprios (a esquerda e a direita do robot pode ser diferente da 
nossa) são competências importantes que podem ser usadas não só como conceitos introdutórios à 
programação/codificação, mas também como método de pensamento e de solução de problemas 
que podem ser aplicados virtualmente em qualquer área e nível. 
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Para apoiar a inclusão: devido à interatividade e natureza física da programação tangível, em que 
grupos de crianças se juntam para resolver problemas, há a grande oportunidade para reduzir 
diferenças em termos de exposição prévia e motivação entre diferentes antecedentes e grupos de 
crianças. O trabalho de equipa e as discussões de grupos podem ter lugar e, ao contrário das 
interfaces clássicas de computador, mais que um aluno pode estar em controlo do input e incentiva 
a negociação social e comportamentos colaborativos. 

Em suma, a programação tangível oferece várias vantagens sobre alternativas gráficas, tais como: 

• Facilita a programação em colaboração pessoa a pessoa;  
• Simplifca os processos de verificação;  
• Ajuda a reduzir as diferenças de género no interesse em computação; 
• Promove o envolvimento físico e a empatia. Com mais inputs sensorais (toque, visão, audição) 

é mais fácil formar uma imagem mental (abstração) e experiências concretas que permitem 
modos mais eficazes de aprendizagem. 

Complementarmente com as três áreas-chave (Matemática, Ciências e Tecnologias) exploradas neste 
projeto, e em ordem a fortalecer a abordagem STEM, pela promoção da inclusão e promoção de um 
conhecimento holístico do aluno, algumas das “Metas de Desenvolvimento Sustentável” das Nações 
Unidas (fig. 1) que estão intimamente relacionadas com as dinâmicas da Programação Tangível, foram 
propositadamente incluídas na estrutura do desenvolvimento dos recursos do projeto (v.g. Planos de 
aula – reciclagem; explorando os 3 R: Reduzir, Reutilizar, Reciclar). 

 
Assegurar educação 

de qualidade e 
inclusiva para todos e 

que promova 
aprendizagem ao 

longo da vida 
 

Conseguir igualdade 
de género e 

empoderar todas as 
mulheres e raparigas. 

 
 
 
 

 

Reduzir desigualdade 
dentro e entre países 

 
 
 
 
 
  

 

Gestão sustentável das 
florestas, combate à 

desertificação, parar e 
reverter a degradação das 

terras, parar a perda da 
biodiversidade 

 
 

 

 

Fig, 1 – Metas de desenvolvimento sustentável que são mais aplicáveis no projeto Tangin 
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2 Caixa de Ferramentas TANGIN 

A Caixa de ferramentas Tangin consiste num conjunto de planos de aula (tabela 2) que cobrem 
diversas disciplinas tais como a Matemática, Biologia, Geografia, etc. integradas com recursos de 
programação tangível. Cada plano de aula serve como guião para os professores explorarem 
determinado tema, utilizando a programação tangível. Os planos de aula não devem ser considerados 
como imutáveis e fechados, permitindo aos professores a liberdade de adaptar à dinâmica da sua 
aula e explorar o que considerarem mais relevante. 

A capa de cada plano de aula declara o nome da sessão, a idade para a qual o plano é mais adequado 
e os principais temas tratados. 

  

Figura 2 – Cabeçalho dos planos de aulas 

A estrutura de cada Plano de Aula é o seguinte: 

 Sumário – Um pequeno sumário permite uma panorâmica dos temas tratados no plano 
de aula. 

 Resultados de Aprendizagem – Declara o que se espera que os alunos aprendam. 
 Ligações com tópicos curriculares– Relaciona o conteúdo do plano de aula com tópicos 

do curriculum.  
 Notas para os professors  – Dá algumas dicas e conselhos para os professores. 
 Plano de Aula – Dá uma descrição passo a passo de cada momento da sessão. 
 Lista de Recursos & Material de Apoio – Enumera os recursos necessários para 

implementar a sessão, bem como material imprimível (quando aplicável). 
  

Intervalo de idades ideal para 
este plano 

Temas principais tratados 

Titulo do plano/lição 
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Tabela 2 – Planos de aula Tangin 

 Planos de aula na Caixa de ferramentas Tangin 

Plano de Aula Sumário Disciplinas 

01_Intro à 
Programação 

Introdução ao Pensamento Computacional, 
Programação e Robótica, usando comandos e 
dinâmicas de role play. Simulação de inputs e 
resultados previsíveis. Exemplos de programação e 
algoritmos do dia-a-dia. Idade: Todas. 

 Pensamento 
Computacional 

 Robótica & 
Algoristmos 

02_Introdução ao 
MI-GO 

MI-GO é uma ferramenta que abarca os conceitos 
de programação tangível. Esta sessão é direcionada 
para a introdução à história do MI-GO e a explicação 
de como é programado. 
Esta primeira parte da sessão é dedicada à 
costumização do MI-GO, em que os alunos usam a 
sua imaginação e capacidades artísticas para 
criarem uma personagem.  
Os alunos também aprenderão que o robot é 
programado com o auxílio de blocos e a função de 
cada bloco. No final da sessão, os alunos serão 
capazes de executar instruções simples. Idade do 
grupo: todos. 

 Robótica & 
Algoristmos 

 Expressão Artística 

03_Caraterísticas 
animais 

Cartas de animais espalhadas na grelha. Uso do 
robot para viajar até elas segundo características 
específicas. Idade do Grupo: 6-10 anos. 

 Biologia e Ciências 
da Natureza 

04_O Quadrado 
Mágico 

Usando o robot para ir a todos os quadrados sem 
repetir num Quadro de xadrês, usando apenas o 
movimento da torre, ao mesmo tempo que cria 
quadrados mágicos. Idade do Grupo: 9-12 anos. 

 Matemática 
 Operações 

05_Mapas e sinais 
de trânsito 

Aprender que os mapas são representações da 
realidade numa escala diferente. Uso de 
coordenadas para encontrar a correta 
correpondência entre escalas mais pequenas e 
maiores. Identificar sinais de trânsito e o seu 
significado. Idade do Grupo: 6-10 anos. 

 Geografia 
 Matemática 

06_Minecraft 
Usar o robot para minerar minérios numa sequência 
correta de acordo com as suas propriedades. Idade 
do Grupo: 8-12 anos. 

 Ciências Naturais 
 Geologia/Minerais 

07_Multiplicação 

Tabelas de Multiplicação não são apenas sobre a 
memorização, há uma lógica nelas, e pode ser 
divertido. Com a ajuda do robot vamos construí-las, 
contado as áreas dos quadrados. Idade do Grupo: 
7-9 anos. 

 Matemática 
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Tabela 2 – Planos de Aula TangIn 

 Planos de aula na Caixa de Ferramentas Tangin 

Plano de Aula Sumário Disciplinas 

08_Reciclagem 

Aprender acerca dos diversos tipos de lixo e onde 
devem ser depositados. Plástico, metal, vidro e 
restos orgânicos são recursos vaaliosos que devem 
ser reciclados e reutilizados. 
Com a ajuda do robot, os alunos separam os 
diferentes tipos de resíduos e colocam-nos nos 
recicipentes adequados. Idade do Grupo: 6-10 
anos. 

 Meio Ambiente 
 Sociedade 

09_Simetria 
Procurar o plano simétrico de figuras geométricas 
desenhadas pelo MI-GO e dividí-las a meio. Idade 
do Grupo: 7-10 anos 

 Geometria 

10_Trângulos 
Localizar e agrupar diferentes triângulos numa 
figura geométrica desenhada pelo MI-GO. Age 
group: 9-12 years old. 

 Geometria 

11_Patchwork 

Puzzle de áreas. Rodando figuras tipo tetris para ver 
onde cabem. O mesmo puzzle exige trabalho de 
equipa de diferentes grupos para o resolver.  Idade 
do Grupo: 9-12 anos. 

 Matemática 
 Áreas 

12_Sistema 
Circulatório 

Desenhar o mapa do Sistema circulatório, ligando 
os órgãos, separando o sangue venoso do arterial. 
Idade do Grupo: 7-9 anos. 

 Biologia 
 Corpo Humano 

13_Ângulos 
Primeira abordagem aos ângulos, e distinção entre 
ângulo reto, agudo e obtuso. Idade do Grupo: 6-10 
anos. 

 Geometria 

14_Ligando Pontos 

O mesmo puzzle treina e introduz ciclos que 
gradualmente aumenta o nível de complexidade. 
Idela para avaliar o nível de proficiência. Idade do 
Grupo: 8-12+ anos. 

 Progrmação/Ciclos 

15_Comboio do 
Espaço 

Atividade para criar circuitos e horários usando o 
Sistema solar como tema. Idade do Grupo: 6-10 
anos. 

 Sistema Solar 
 Logística (Horários) 

16_Ciclo da Água 
Jogo competitivo com o ciclo da água como tema. 
Idade do Grupo: 6-12 anos. 

 Meio Ambiente  

17_Palavras 
Jogo tipo “Scabble” usando o MI-GO pra criar 
palavras com um tema à escola.  Idade do Grupo: 6-
12 anos. 

 Sujeitos Múltiplos 
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Tabela 2 – Planos de Aula TangIn 

 Planos de aula na Caixa de Ferramentas Tangin 

Plano de Aula Sumário Disciplinas 

18_Constelações 

Desenhar constelações com o MI-GO usando cartas 
e mapas à escala para medir ângulos e 
comprimentos e converter às dimensões definidas. 
Idade do Grupo: 9-12 anos. 

 Espaço 
 Geometria 

19_Cálculos 
Emparelhar cartas com operações artiméticas 
básicas e números na grelha como soluções 
possíveis. Idade do Grupo: 8-10 anos. 

 Matemática 
 Operações 

20_Países e 
Bandeiras 

Emparelhar cartas com bandeiras com países e 
capitais. Idade do Grupo: 6-10 anos. 

 Sociedade 
 Geografia 

21_Unidades de 
medida 

Usar o MI-GO para medir a sala de aula e usar os 
dados para criar mapas à escala. Idade do Grupo: 8-
10 anos. 

 Física 

 

2.1 Conselhos (primeiras lições) 
• Iniciar sem o robot (ver o plano de aula 01_Introdução à programação). Explorar o raciocínio 

na perspetiva dos “outros”. 
• Introduzir o robot em ambiente de conto e construção de personalidade (ver plano de aula 

02_Introdução ao MI-GO), e deixar que os alunos se familiarizem com ele. 
• Escolher uma ordem dos planos de aula, mas ter capacidade de se adaptar de acordo com os 

resultados. 

2.2 Conselhos (para todos os planos de aula) 
• Assegurar que os grupos são heterogéneos e que todos estão ativos. 
• Incluir outros elementos dinâmicos, distribuindo diferentes papéis aos alunos e alternando 

entre eles (dentro de cada grupo). 
• Evolução progressive: iniciar apenas com funções de orientação, se adequado introduzir ciclos 

e, finalmente, ângulos. 

2.3  Exemplos Dinâmicos 
 O uso de ângulos não significa que já os tenham conhecimento dessa matéria. 
 Exemplo (ver o plano de aula nº 09/10 – Triângulos/Simetria): enquanto usam o robot para 

desenhar a figura abaixo, dá-se o código, o desafio será então o de encontrar o máximo 
número de triângulos possível. O robot será, então, apenas uma ferramenta de desenho, 
mesmo sem compreender o código, o conceito do ângulo ser diferente da rotação normal 
será apreendido por eles.  
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2.4 Resolver diferentes parte do mesmo puzzle 
 Exemplo: (ver o plano de aula nº 04/06/11 – Quadrado Mágico/Patchwork/Minecraft) O puzzle 

é dividido em diferentes partes ou tarefas e cada grupo solucionará a sua parte e depois 
juntar-se-ão para partilhar as soluções e juntarão o puzzle total. Cada grupo tem uma tarefa/ 
responsabilidade diferente e no final partilham as suas descobertas e soluções.  

2.5 Adaptar à tua realidade 
 Exemplo  (ver o plano de aula nº 08 - Reciclagem): diferentes países têm diferentes códigos 

de cor para a reciclagem. Deve haver o cuidado de adaptar os códigos de cor à realidade do 
nosso país. 

2.6 Criar o teu próprio puzzle e trocar papéis 
 Exemplo  (ver o plano de aula nº 05 – Mapas e sinais de trânsito): recriar o teu próprio mapa/ 

percurso para a escola. Alguns poderão colocar outros sinais outras estradas e prédios… faça-
os trocar de papéis. 

2.7 Competição 
 Exemplos  (a maioria dos planos de aula): tentar pontuar ou criar um sistema de retribuição 

positiva pelo êxito nas missões. Nem sempre significa que se deve ganhar, mas convém 
mantê-los motivados. 
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3 Recursos 

Sumário 
MI-GO kit de robot criado pela C&A foi escolhido como o principal recurso. É uma plataforma 100% 
tangível, capaz de interessar dos mais novos aos alunos mais velhos, com o mesmo toolkit (5-12 anos). 
Pensado não apenas para os mais novos mas também para docentes, é extremamente versátil e 
simples de utilizar com um único botão e caraterísticas únicas tais como o feedback por LED, ciclos, 
blocos de programação de décimas e de ângulos.  

Tem também a vantagem de blocos programáveis que são completamente independentes dos 
robots, permitindo a partilha, mistura e empréstimo entre os grupos, nivelando, assim, os Recursos e 
estimulando a interação e as dinâmicas de grupo e, por isso mesmo, a inclusão. 

Enquanto ferramenta de programação, o MI-GO tem dois tipos de inputs e outputs: 

Table 3 – MI-GO inputs e outputs 

inputs 
Blocos 

Funções 
(Direção & ciclo) 

Número & ângulo 
(0-9) 

Cores (sensor) 
Vermelho 

(STOP) 
 

Inputs 

• 3.1 Blocos Programáveis: divididos por funções e números, são as unidades básicas 
para a construção de instruções de código para o robot: 
  

o Funções (ver secção 3.2 Kits - Robots) são comandos lógicos tais como “Ir em frente”, 
“Rodar à Direita” e ligação de início no Bloco Principal. (ver secção 3.2 Kits – Bloco 
Principal) desde o início até à última instrução de modo sequencial de modo a ser o 
corpo principal do código. Quinze é o número máximo de funções possíveis em cada 
código.  
 

  

outputs 
Passos (grelha) 

Normal 
(10cm) 

Decimal 
(1 cm) 

Desenho  (marcadores)  

Permanente 
(papel) 

Temporário 
(conjunto 
lavável) 
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o Números de 0 a 9 (ver secção 3.2 Kits - Blocos) podem ser somados para dar valores 
às funções e ligados ao lado direito da função desejada, de modo singular ou em 
múltiplos (máx. 4) blocos de números. Nesta categoria está também incluído o bloco 
de ângulo, que pode ser ligado à função rotação à direita ou à esquerda, de modo a 
mudar a rotação do normal 90º para um ângulo à nossa escolha, adicionando números 
à direita do bloco.  

 

 

 

o Cores (opcional): O robot tem um sensor de cor interno que pode ser ativado (ver 
secção 3.3 Instruções – Sensor de Cor). Esta opção permite um novo dinamismo com 
cores, funcionando como uma função IF -> Then. De momento, apenas a cor vermelha 
é detetada como uma função STOP, significando que quando o robot encontra 
vermelho no seu percurso (andando em frente), ele salta para a função seguinte até 
conseguir livrar-se do obstáculo ou ficará parado no sítio. As cores tanto podem ser 
desenhadas diretamente na grelha ou colocadas como um cartão sobre ou sob a 
grelha.  
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Outputs 

o Passos: contar o número e direção dos passos do robot é um output quantificável e 
com a ajuda da grelha, pode ser usado para definer um trajeto  ou ponto específico 
como um objetivo, e resolver puzzles matemáticos ou lógicos com o número de 
quadrados percorridos ou que fazem parte de um grupo. Também pode ser usado 
para medir distâncias e áreas diretamente no chão. 

 
o Normal: Passos de 10 cm (Quadrados maiores) e fatores multiplicativos usando Bloco 

em Frente.  
 
Operações de Adição contando os quadrados percorridos pelo robot. 

 

                                                                                                           
                                                Operações de Multiplicação contando quadrados 

 contidos num perímetro desenhado pelo robot (área) 
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o Decimal: Passos de 1 cm (quadrados menores). Com o bloco Decimal não estamos 
limitados a números inteiros. Mas não é obrigatório que haja um número decimal, já 
que representa um décimo do passo normal, e pode ser usado como a décima vs. a 
unidade, a unidade vs. a dezena, a dezena vs. a centena, etc.  
 

Operações de Adição contando os quadrados percorridos pelo robot.                                                                
    

 

Operações de Multiplicação contando quadrados 
contidos num perímetro desenhado pelo robot (área) 

o  
o Desenho: O robot tem uma cavidade que cria um eixo vertical onde se pode Introduzir 

um marcador comum (15mm). Isto permite que o robot. Esta possibilidade permite 
traçar o percurso do robot e desenhar figuras geométricas ou qualquer figura 
composta por linhas direitas. 
 

o Temporário:  Usando o Set de tela de vinil translúcido é possível remover/apagar os 
traços ou desenhos feitos pelo marcador (ver secção 3.2 Kits - Set). Isto permite a 
constant reutilização do Set, não apenas com os desenhos feitos pelo robot, mas 
também desenhos feitos à mão para crirar diferentes atividades ou jogos.  

 



Manual do Professor 
 

   12 
 

o Permanente: a ação não está limitada ao Set, com marcadores coloridos e folhas 
grandes de papel, podemos usar o MI-GO para criar autênticas peças de arte. A 
criatividade nunca tem limite! 

  

 

3.2 Kits 
Robot 

O robot executa com precisão (< 1º de precisão) as instruções enviadas pelos blocos (via Bloco de 
Comando – ver abaixo). Componentes: Colocação de  um marcador (1); visor transparente que 
permite ver a PCB e as respostas dos LED (2); sensor de cor & LED brancos (3); botão de 
emparelhamento (4); esfera de precisão para rotações (5); rodas (6); botão de ON/OFF (7); entrada de 
alimentação mini-USB (8); cúpula removível (9); ranhura para inserir uma cara para o robot (10).  

 

 

Main 

1 

2 

3 

7 

4 

9 5 6 

6 

8 

10 
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O bloco de comando é responsável pela leitura dos blocos e respetiva alimentação, bem como pela 
comunicação com o robot (~5-7 metros de alcance). Componentes: Botão multi-função GO (1), um 
conetor fêmea (2) para ligar ao primeiro bloco Função do código; 2 lentes para feedback LED (3); uma 
entrada mini-USB para alimentação (4) e  comutador ON/OFF (5).  

 

 

Topo do módulo de comando    Frente do módulo de comando           Lateral do modulo 

de comando 

 

Blocos  

Os blocos são unidades singulars com comandos específicos que podem ser combinados para um 
determinado código de instruções. Componentes:  4 ímans (1) para facilitar a ligação dos blocos na 
posição correta (repelem-se quando estão errados); ligadores (2): as funções têm 3 (2 fêmeas & 1 
macho) com exceção Fim de Ciclo (1 macho and 1 fêmea, no eixo vertical),  os números têm 2 no eixo 
horizontal (1 fêmea and 1 macho);  Lente translúcida (3) para feedback com LEDs (4 cores). 

  

 

Todos os blocos exceto os decimais 

1 

2 

3 5 

4 
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Interior do Bloco    LIgações do Bloco    Vista de cima 

 

Em frente e Decimal: ambos dão ordem ao robot para se mover em diante um passo. Se houver um 
número ligado do lado direito, haverá uma instrução de movimento com um número exato de passos. 
Se o número é 0, ele ignore-lo-á. O passo em frente é de 10 cm, o passo decimal é de 1 cm. 
Conectores: (1) Macho, liga com o Bloco Comando ou com outra Função (2) Fêmea, liga com outra 
função; (3) Fêmea, liga com um bloco numérico (não ângulo).  

 

Bloco em frente   Bloco decimal ligado ao comando 

  

1 2 
 

3 
 

1 
 

2 
 

3 
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Rotação Direita e Esquerdat: Instruirá o robot para rodar 90º no seu eixo (por defeito). Se um número 
estiver ligado à sua direita (imagem central), rodará 90º esse número de vezes (se 0 nada acontece), 
Se for um bloco numérico, o robot rodará exatamente esse ângulo. Conectores: (1) Macho, liga com 
o Bloco de Comando ou com outra função; (2) Fêmea, liga com outra função; (3) Fêmea, liga com um 
bloco numérico ou ângulo. 

Bloco de rotação à Esquerda      Código com avanço de 6 passos,  

        seguido de rotação à esquerda 2 vezes com ângulo de 90º 

Código com rotação à esquerda com ângulo de 95º 

 

Início  & Fim de Ciclo:  dará instrução ao robot para repetir tantas vezes o Código entre início e fim 
de ciclo quanto o número ligado ao Início de Ciclo : Se for 1 então executará o código uma vez (sem 
repetição; se for 2, então ele executará o código 2 vezes, e assim sucessivamente... if there is no 
number it will also do the code one time,  and the same for number is 0 (it will be updated to skip the 
entire code between the loop blocks for a matter of consistency). Conectores: (1) Macho, liga com o 
bloco de Comando; (2) Fêmea, liga com outra função; (3) Fêmea, liga com um bloco numérico (não 
ângulo). (4) Fêmea, neste caso(Fim de Ciclo) é suposto não haver qualquer bloco ligado (a ligação 
está lá por motivo de produção e não outro), se um bloco for ligado, o código não será executado 
(ver erros de sintaxe na Tab. 6) 

1 
 

2 
 

3 
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              Início de Ciclo                                  Fim de Ciclo                              Código com 4 ciclos  

Números : Têm de estar associados/ligados a funções, gando-lhes um valor. Qualquer combinação 
de números de 3 dígitos num função singular é possível; mais que isso e o robot não executará e o 
Bloco de comando  dará um erro. (ver “Sintaxe” dos erros Tabela 6). Ligadores: (1) Macho, liga com 
uma função ou outro número (incluíndo um ângulo) (2) Fêmea, liga com outro número (excluindo 
ângulo).  

                                                                Bloco do Número 2                                       

  Ângulo: deve estar associado/ligado à função Rodar(direita/esquera) à sua esquerda e com um 
número à sua direita, de outro modo, o robot não executará e o Bloco de Comando dará erro (ver 
erros de Sintaxe Tabela 6). Mudará o Bloco ângulo de rotação dos 90º por defeito para o valor lisgado 
ao respetivo bloco. Ligações: (1) Macho, liga com o bloco Rotação (esquerda/direita); (2) Fêmea, liga 
com um número. 

                                                                     Bloco do ângulo  

SET: Grelha de 6x6 em vinil. Aspetos: Quadrados grandes 100 cm2 (1); quadrados menores 1cm2 (2); 
trabsparente (3); enrolável e reutilizável* 

1 
  

2 
 

3 
 

2 
 

1 
 

4 
 

1 
  

1 
  

2 
  

2 
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*Recommendado usar marcadores de quadro branco para se poder limpar com um pano. Se utilizer 
marcadores permanents, deve limpar com álcool. Não utilizer outros solventes. Pode utilizer fita cola 
nas pontas para prender o set, mas deve-se limpar essas zonas com álcool para evitar a acumulação 
de lixo e detritos.. Pode utilizar um secador de cabelo para esticar melhor a superfície. 

           Grelha transparente numa mesa branca  Grelha com uma carta debaixo 
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Kits 

Por causa de graus de utilizações diferentes e necessidades simultâneas, (os blocos podem ser 
partilhados por grupos diferentes) os kits têm mais blocos de funções  que blocos de números. Para 
o piloto, cada parceiro terá 3 kits de robots (Tabela 4, coluna verde).  

Tabeal 4 – os diferentes opções de kits e o número de elementos em cada. 

Kits 

Robot 1 2 3 4 5 6 
Principal 1 2 3 4 5 6 

Bl
oc

os
 

Funções 7 13 22 28 35 41 
Em frente 2 4 6 8 10 12 
Decimal 1 1 2 2 3 3 

Direita 1 2 4 5 6 7 
Esquerda 1 2 4 5 6 7 

Início de ciclo 1 2 3 4 5 6 
Fim de ciclo 1 2 3 4 5 6 

Números 11 15 26 32 43 49 
Ângulo 1 2 3 4 5 6 

0 1 1 2 2 3 3 

1 1 1 2 2 3 3 
2 1 2 3 4 5 6 

3 1 2 3 4 5 6 
4 1 2 3 4 5 6 

5 1 1 2 3 4 5 
6 1 1 2 3 4 5 

7 1 1 2 2 3 3 
8 1 1 2 2 3 3 

9 1 1 2 2 3 3 

Set 1 2 3 4 5 6 
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3.3 Instruções 

Emparelhamento 

1. Verificar se o robot e o Comando Principal estão ligados. Verá um LED branco a piscar, no robot e 
um LED verde no botão GO no Comando Principal. 

2. Prima o GO durante 3-5 segundos (A). Um LED azul aparecerá no Comando Principal (B) e em todos 
os robots (C) que estejam recetivos. Deize de caregar no btão GO. 

3. ~Terá, então 5 segundos para premir um pequeno botão sob o robot (D) que deseja emparelhar. 
Se for bem sucedido, quer o robot, quer o comando principal terão um LED verde aceso. (E) Caso 
contrário, o commando Principal mostrará um LED cor-de-rosa e deve repetir os passos anteriores. 

4. Apenas deverá emparelhar o robot com o Comando Principal uma vez (a menos que queira 
emparelhar outro robot. O emparelhamento permanecerá efetivo mesmo quando desligar ambos. 

1. 

 

 

 

 

2.  

 

 

A B C 

E E D 
3. 

(3-5 segundos)  
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Assemblagem de Código, iniciação, execução e Feedback 

1. A aasemblagem do código incia-se a partir do Comando Principal, orientando o commando 
com o GO virado para nós. Liga-se o primeiro bloco função a ser executado e progride-se de 
aí em diante com a sequência de passos consecutivos.  

2. Primir GO uma vez. 
 

3. a) O comando Pincipal lerá os blocos (cada um emite um LED azul na sua vez), e depois executa 
os comandos, passo a passo, ligando um LED verde na respetiva função; 
 
b) O comando principal lerá os blocos (cada um emite LED azul na sua vez) e procurará um 
erro de sintaxe, psicando um LED vermelho 4 vezes enquanto os blocos até ao erro também 
piscarão. 
 
 
1. 

 

2. 

 

 

 

3a) 

 

3b) 

 

 

 

(X1) 
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Código de Reset (Comando Principal): Raramente necessário, é usado para apagar a memória 
do código anterior caso fique “pendurado” (ver erro “” na Tabela 5). O robot e o Principal 
permanecerão emparelhados. 
 

1. a) Premir o botão GO mais de 5 segundos, até que um LED branco pisque no Comando 
Principal e nos blocos.  

 
b) Desligar OFF (com o dedo) o Principal e voltar a ON (com o dedo).  

 

       1a) 

 

 

 

 

      1b) 

 

 

 

Carregamento 

      1. a) Quando o Principal mostra ausência de LED, isso deve-se a falta de carga. Normalmente a 
autonomia é de 2 a 4 dias, consoante o uso. Ligue um carregador micro-USB e um LED vermelho 
ficará acesso. 

          b) Quando a bacteria estiver carregada, o LED desligar-se-á, normalmente demora menos de 
2 horas. 

 

2. a) Quando o robot começa a acumular erros, tais como saltar funções, também estará com 
falta de energia. Ligue um carregador micro-USB e um LED vermelho acender-se-á 

 

          b) Quando estiver carregado, o LED desligar-se-á e demora cerca de 1 a 3 horas. No entanto o 
robot poderá ficar instável (ver erro “Carga a mais” na Tabela 6) com excess de carga, pelo quew 
recomendamos  cerca de 45 minutos de carga. Suficiente para 1  2 dias de uso. 

  

(> 5 segundos)  

OFF ON 
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1. a)                                                                         b) 
 
 
 
 
 
 

2. a)                                                                         b) 

 

 

 

Sensor de Cor (Desligar OFF/ON é o mesmo procedimento)  

1. a)  Quando o robot está ON o sensor de cor está OFF por defeito. 
 
b) Qaundo o sensor está ON, o robot terá LEDs brancos na parte inferior, (perto do sensor). 
 

2. Para mudar o estado do sensor (ON/OFF), prima e mantenha premido o botão de 
emparelhamento durante 1 segundo e um LED amarelo se acenderá no robot e depois mudará 
para azul para confirmar a alterção do seu estado. 

 

1. a)                                                                           

 

 

 

      b) 

 

 

 

2.  
 

 

 

 

(< 2 hours)  

(45minutes – 1 hour)  

ON 

Então 

OFF 

Quando  

ON 

Quando  Então  

(1 segundo)  Depois  
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Sistema de Feedback 

Tal como já foi descrito, há um Sistema de Feedback de Cores (com LEDs) para todas as instruções 
(Tabela 5). Isto é uma grande ajuda para os alunos (e não só) para fazer debugging dos seus programs 
(vendo a ação do robot e os comandos dos blocos) mas também é uma ajuda para ver se os 
componente estão a funcionar como expetável e quais os modos ligados ou desligados em cada 
momento.  

Tabela 5 – Mapa Feedback de instruções. 

 

  

3.4 Verificações 

Tabela 6 –  Mapa Feedback de erros. 

 

Q & A 

Se AS BATERIAS ESTIVEREM EM BAIXO,  o que acontece? 

Principal: começa a falhar na apresentação de LEDs durante o feedback.. É possível que congele 
(pendure) durante a execução de uma função. 

Robot: Começa a acumular erros tais como saltar funções. 

Durante quanto tempo devo mantê-los à carga? 

Uma hora para cada é suficiente. Demasiada carga causa que o robot fique instável  duante a primeiras 
hora. Caso disso, deixá-lo andar um pouco ou fazê-lo dar 120 rotações e deixá-lo ligado para repousar 
um pouco. 

Lef t Right Bot tom Top Side

Turn ON Bot & Main ON switch (side) - - - - -
press &  hold GO button  (Main) 3-5 seconds - - - -
 press PAIR button  (Bot bottom) before 5 seconds - - - -

Initiate code press  GO (Main) one time - - -
Following  execution (debugging) - - - - -

Reset press &  hold GO button  (Main) > 5 seconds - - - - -
Charging Bot & Main micro usb cable on power entry (side) 15 minutes - - -

Turn ON/OFF color sensor press &  hold PAIR button  (Bot) 1 second - - - -
Detecting color - - - - - - -

Feedback System - Instructions Map     

Duration Main

LEDs

Pairing

Blocks
Goal Action Bot

Lef t Right Bottom Top Side

Syntax - - - - Code debugging 

Too much charge (LED disapears) - - - - X - If many errors, Turn OFF/ON Bot and let it roll for a while
Feedback but Bot does not move - - Stop - Turn OFF/ON Bot

Feedback and Bot frozen - - Stop - Stop Turn OFF/ON Main
Skiping function - - - Turn OFF/ON Bot or charge

GO with no Pair or OFF Bot - - - - Pair with Bot or check if ON
Bot unstable & or discontinuous steps - - shaky - Charge Bot

No Main feedback - - - - - Charge Main

Feedback System - Troubleshooting Map      

Error Act ion

LEDs

Main Bot
Blocks
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Quanto tempo duram o robot e o Principal sem carga? 

A autonomia é na ordem de dias, dependendo no número de rotinas, se muito frequente (>50 rotinas) 
durará 2 a 3 dias sempre perder performance.  

Como sei que o Principal está ligado? 

Para além da posição do comutador ON/OFF (ver imagem Reset 1b na secção de Instruções), verá um 
LED verde sob o botão GO. 

Posso usar qualquer bloco e Principal em qualquer robot?  

Sim! Basta emparelhar o Principal e o Robot pretendido! 

Depois de desligar o Principal e/ou o Robot, eles mantêm o emparelhamento depois de serem ligados 
novamente?  

Always. Unless you find another Pair for it. Like relationships… 

Se não me lembrar qual o robot que está emparelhado com determinado Principal, que devo fazer?  

Acontece a todos! Calmamente premir Go e vê qual o robot que responde.  

Qual o número máximo de blocos que posso executar num mesmo código de programa? 

O número de funções está limitado a 15, e podemos ligar tantos números quantos os desejados.  
Bem, há a limitação de números com 3 dígitos, presumindo que todas as funções tenham números, 
a resposta correta seré 45. Porém se se desejar criar um código com apenas funções de rotação, então 
podemos ter um bloco de ângulo com 3 dígitos, pelo que o número final será de 60, e extremamente 
engraçado de ver (por favor enviar vídeo).  

Como sei que um bloco esteja avariado ou defeituoso? 

Quando se liga e também quando o Bloco de Comando está a ler o código, verá todos os blocos a 
responder com o seu LED (ver imagem 3a-b Código de Assemblegem e início… na secção Instruções). 
Isto quer dizer que a energia e a informação estão a passar por eles. Se assim não for, tente ligar 
novamente.  

Quantas combinações de Ciclos é possível definir? 

Se nos referimos ao n~umero de repetições que um ciclo pode comportar, então a limitação é o 
número máximo permitido de modo genérico (3 dígitos, pelo que o máximo serão 999). Se nos 
referirmos aos ciclos Múltiplos, um após o outro, a limitação, então, é o número de blocos de ciclo 
que tenhamos no nosso kit. Que implica um máximo de 2!  

Se eu primir o botão GO antes de terminar o código, que acontece?  

Nada acontecerá de facto… quer o robot, quer o Principal ignorarão o código   

Se retirar um bloco de código depois de ele iniciar, que acontece?  
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Se o código ainda estiver a ser lido (LED verde no Principal) então emitirá um LED vermelho/roxo e 
reiniciará. Se já estiver a executar os passos, então nada acontecerá. Se for antes da execução… então 
dependerá de quem for mais rápido a chegar a esse ponto, se o robot ou se você. Um duleo à antiga. 
Boa sorte!  

Premi em GO com um código que não desejo executar. Que devo fazer?  

Duas hipóteses: seguras o robot e desliga-lo – claro que terás de ir a correr apanhá-lo; se desligar o 
Principal tem uma desvatagem – só parará quando a função corrente (já lida) estiver terminada. 
Acreditamos que a primeira hipótese seja mais viável. 

Premi GO mas não há um robot emparelhado ou está desligado… 

O Principal esperará alguns segundos por uma resposta, se nada receber, emitirá o LED vermellho 
(ver Tabela 6) e fará reset ao código. Ninguém gosta de ser ignorado… 

Alguns blocos não estavam ligados, o robot explodirá? 

Calma, provavelmente verá um LED Vermelho no Comando Principal e nada mais acontece. Corrija e 
volte a experimentar. 

Se eu primir GO simultaneamente em Principais diferentes, o que acontece? 

Excelente pergunta! E também difícil… Mesmo que cada Principal utilize um canal diferente para 
enviar as suas mensagens, há hipótese das coisas correrem mal por causa das interferências. Um robot 
pode não receber o Código, enquanto o outro pode saltar alguns passos durante a execução. A 
interferência pode acontecer ocasionalmente, e a melhor estratégia é evitar isto e guardar alguma 
distância entre cada um dos Comandos Principais. 

Como sei que o Sensor de Cor está ON? 

Não tem estado a ler com cuidado este manual, opis não? Não há problema! (ver a secção das 
Instruções do Sensor de Cor) O estado por defeito do sensor de cor é OFF. Sempre que ligares o robot 
o sensor está OFF, ou seja: sempre que desligares o robot ele volta ao estado original e o sensor de 
cor regressa ao estado OFF. Um modo de confirmar é verificar se há LEDs brancos sob o robot. Tenha 
cuidado, pois se estiver ligado, o robot pode apresentar alguns comportamentos estranhos. 

Se os blocos estiverem a dar feedback mas o robot não está a fazer nada, que devo fazer?  

Isto é definitivamente um erro! O mais provável é quee ou há carga na bateria a menos ou a mais, 
que causa o robot a estar instável. Tal com os computadores, a resposta passa por desligar e voltar a 
ligar o robot. A menos que tenha ligado, sem querer, o senso de cor... 

Se o robot para e o feedback congelar num bloco?  

Algo errrado aocnteceu e deve fazer o RESET ao Principal. Desligar e voltar a ligar o Principal é a 
solução. 

Se o robot saltar uma função durante a execução, o que pode ser? 
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Deve voltar a tentar. Se persistir, desligue o robot. Se não resolver, então deve recarregar o Principal 
ou o robot.  

Há preocupações com a segurança? 

Não. A voltagem e a rádio ferquência estão testados e certificados e todos os materiais são seguros 
para crianças. As baterias e eletrónica estão escondidos (os ligadores são exceção mas estão bem 
guardados e não são prejudiciais) e são resistentes ao choque. Não há peças pequenas que possam 
ser engolidas. Os blocos não são pesados para poderem constituir um perigo (mas não devem ser 
atirados). Para garantir a durabilidade não se deve expor os elementos ao sol ou à chuva e àgua. 

3.5 Dicas úteis @ Exemplos de código e geomoterias 

Dicas 

1) Storytelling e Caraterização são importantes para as crianças relacionarem e criarem 
empatia com o robot e, por conseguinte, motivá-los para completar as suas missões. 

 

2) Promova a partilha de blocos e de soluções entre os grupos. A programação Tangível e o MI-
GO em particular tem a ver com as competências sociais (negociação, compromisso, trabalho 
de equipa, solução de problemas...) 
  

3) O Robot executa as funções continuadamente (v.g. para a frente duas vezes seguidas em vez 
de 1 + 1). Se desejar executar Ciclos discretamente use Ciclos (v.g. um ciclo duas vezes para 
a frente) 
 

4) Exploe o bloco decinal, pois dá-lhe potencial ilimitado para qualquer unidade de forma 
irregular. 
  

5) Tente fazer evoluir os grupos ao longo do tempo, começando com funções básicas, depois 
introduza os ciclos e eventualmente os ângulos de acordo com a idade do grupo. 
 

6) Menos é mais! Procure soluções para os problemas de blocos limitados. Por exemplo: Rodar 
à direita = rodar à esquerda 3x; em frente = decimal x 10 
 

7) Se não tiver robots em número suficiente, adapte as atividades e partilhe tarefas. 
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8) Adapte e Costumize o Set. Draw, use cards (sobre e sob), crie obstáculos, a imaginação é o 

limite! 
  

9) Use qualquer marcador que deseja. Mas os apagáveis são melhores para apagar.  O tamanho 
é comercialmente standard, mas se utilizer marcadores edding deverá cortar um ponto saliente 
perto da ponta  (A) para que possa entrar no suporte. 
  

 

 

 

 

 

Exemplos 

Quadrado                                                                               Retângulo 

 

 

 

 
 

 

 

   Triângulo Equilátero                                                                 Triângulo Reto 

 

 

 

 

 

Pentagon                                                                                       Hexagon 

  

A 
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Estrela de 5 pontas                                                        Estrela de 7 pontas 

  

 

 

 

 

 

 

 

    Estrela de 8 pontas                                                                 Estrela de 10 pontas 
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4 Anexos 

4.1 Caras do Robot 
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