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RESUMO 
 
 

A partir do software Scratch, voltado para criar animações/jogos com ferramentas de fácil 
acesso, mais a utilização do Arduino, uma placa que processa e executa dados desde o 
comando mais simples aos mais complexos, utilizou-se outro software, chamado de S4A 
(Scratch for Arduino), que é o conceito primário desse projeto. O trabalho consiste em 
desenvolver jogos com as ferramentas do S4A, tendo como suporte o Arduino, inserindo alguns 
comandos que são processados e interpretados pela placa, formando alguns movimentos, aos 
quais dão animações ao jogo. Ao conhecer o S4A questionou-se se era possível fazer 
programações para auxiliar a aprendizagem em sala de aula, tendo em vista a dificuldade de 
alguns colegas entenderem o conteúdo em algumas disciplinas. As programações feitas no 
Arduino introduzem conceitos básicos de robótica e programação, desenvolvendo o raciocínio 
lógico e a criatividade dos alunos, melhorando seu desempenho dentro e fora da sala de aula e 
despertando o interesse pela área de programação/robótica mais cedo no período escolar. O 
objetivo é desenvolver alguns jogos que facilitem o entendimento dos colegas no dia a dia, 
auxiliando o trabalho do professor em sala de aula, deixando a aula mais dinâmica e atrativa. O 
primeiro passo do projeto foi a apresentação do software Scratch feita pelos professores da 
disciplina Eletiva “Eureka”, Edson, Hélder e Kellen. Após a apresentação, os alunos dividi-ram-
se em grupos para criarem uma animação utilizando o software. Um dos alunos, Víctor Hugo, 
criou um jogo que consistia em atravessar um labirinto, desviando de obstáculos, sem tocar 
nas paredes, para se alcançar a fase seguinte do jogo. Outro aluno, Matheus Borges, teve a 
ideia de construir um aeromodelo e em conversa com o professor Hélder, foi sugerido que 
conhecesse o “Arduino” para confeccionar o rádio controle. Para obter mais conhecimento em 
robótica, os alunos João Gabriel, Leandro Mitisuyuki, Matheus Borges e Víctor Hugo estudaram 
mais detalhadamente o funcionamento do Arduino para aperfeiçoar seus conhecimentos e, 
posteriormente, usá-los em um projeto para aprimorar a ideia. Surgiu, então, a proposta de unir 
o jogo do aluno Víctor Hugo com a funcionalidade do Arduino e com as ferramentas do S4A 
para aperfeiçoar o seu jogo, acrescentando comandos manuais e novas funções. Feito isso, o 
jogo será utilizado em sala de aula pelos professores como uma ferramenta a mais para se 
trabalhar o conteúdo, conseguindo, com isso, mais participação, mais interesse e melhor 
assimilação pelos alunos, introduzindo em seu dia a dia as principais noções de robótica. 


