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Arduíno - Programação para todos – robôs autónomos interativos 

 
Início: 3 de maio 2014 

 

Local de Realização: Escola Secundária D. João II, em Setúbal 

 

Registo Acreditação  CCPFC/ACC-73684/13 

Modalidade  Curso de Formação 

Destinatários  

Matemática (500), Física e Química (510), Educação 

Tecnológica (530), Eletrotecnia (540), Informática (550) e Artes Visuais (600) 

dos Ensinos Básico (3º Ciclo) e Secundário 

Duração / Créditos  25 horas/ 1 crédito 

Formador  Mário Afonso e Luís Dourado 

Critérios Específicos de 

Seleção  
 Critérios gerais do CFAE_OS 

Conteúdos  

1. Apresentação do Arduino e suas funcionalidades básicas  

O microcontrolador Arduino 

i. Características físicas 

ii. Desempenho e limitações 

Elementos de eletrónica e eletricidade fundamentais 

i. LEDs 

ii. Resistências 

iii. Interruptores (pushbuttons) 

iv. Potenciómetros 

v. buzzers 

vi. Sensores elementares: LDR, tilt 

Princípios de Programação com o Arduino com estruturas 

fundamentais das linguagens de programação 

2. Sensores de toque, movimento, distância, pressão física, flexão  

Características dos sensores 

Aplicações práticas para os sensores 

Ligação dos sensores ao Arduino 

Programação para leitura de dados 

Articulação com Processing 

3. Sensores estruturados: bússolas/giroscópios, pressão atmosférica, 

temperatura e altitude – 3 horas 

Características dos sensores 

Aplicações práticas para os sensores 

Ligação dos sensores ao Arduino 

Programação para leitura de dados 

Articulação com Processing 

4. Motores elétricos – servos e motores de rotação contínua – 3 horas 

Componentes adicionais para a utilização de motores 

Programação para os motores elétricos 

5. Juntado as peças – 3 horas 

Robôs em kit 

Robôs a partir de componentes reciclados / dispositivos com 

funcionalidades elétricas 

6. Trabalho final da ação – 8 horas 

Criação / programação de robôs autónomos e interativos, quer a 

partir de projetos originais, quer usando os robôs disponíveis para a 

ação, cumprindo desafios propostos. Privilegiar a aplicação 

didática dos trabalhos. 

Por motivos imprevistos poderão ocorrer, pontualmente, algumas alterações 

ao programa atempadamente analisado e comunicado a todos os 

participantes. 

Avaliação  

 Participação 

 Trabalho produzido 

 Reflexão critica 

Inscrições  
Inscrição online (obrigatória), em http://www.cfosantiago.edu.pt/, limitada 

ao nº de vagas para inscrição. 

Custos 

(Inscrição e 

Frequência) 

 

55€ 

Desconto de 10€ para sócios (com apresentação de comprovativo) da ANPRI 

Pagos por Transferência para o NIB 0035077400070914930.34 

(obrigatoriedade de envio, do respectivo comprovativo identificando o 

nome e a ação para o nosso mail, pagamento.formacao.os@gmail.com); 

Por numerário no CFAE. 

Calendarização  

   
 

3, 10 e 24 de maio 

9:00h às13:00h e 14:00 às 17:00h 
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