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ATIVIDADE DO DIA:
Vamos, robô!

Esta atividade tem por objetivo apresentar o que é um robô e o que é um

programador, além de introduzir a lógica de programação. Vamos propor para

que os alunos programem um robô para realizar uma determinada tarefa.



ATIVIDADE DO DIA:
Vamos, robô!

Hoje, iremos fazer a brincadeira do robô. Será que você

consegue fazer com que ele cumpra seu objetivo?



O QUE É UM ROBÔ?

Um robô nada mais é que uma máquina ou 

programa feito para cumprir uma determinada tarefa.



COMO ELE É PROGRAMADO?

Ele é programado por meio de

um código feito para ele que

cumpra a tarefa desejada.



Vamos precisar de, pelo menos,

duas pessoas: uma para ser o

robô e outra para ser o

programador - aquele que irá dar

os comandos para o robô.

VAMOS PROGRAMAR UM ROBÔ?



COMO VOU PROGRAMAR O ROBÔ?

O nosso robô receberá somente os seguintes comandos:

Andar para frente (ele vai andar para frente 1 passo)

Virar para a esquerda (ele vira para esquerda)

Virar para a direita (ele vira para a direita)



QUAL O NOSSO OBJETIVO?

O objetivo de nossa atividade é programar o robô

para ir da sala até a cozinha da sua casa, voltando

para a sala logo depois.

Você pode escrever os comandos no papel ou só ir

falando para seu robô até cumprir o objetivo.



BOA 
DIVERSÃO!!!
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A Secretaria de Educação ainda 

promove outras atividades para 

serem feitas em casa, 

com apoio e participação da 

família por meio da 

página Escola Sem Muros.

taubate.sp.gov.br/escolasemmuros

taubate.sp.gov.br/escolasemmuros

