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1. Tópicos de interesse 

• Robótica educacional 

• Metodologia de Ensino para a Era Digital 

2. Descrição 

Segundo Seymour Papert no livro A máquina das crianças1, é o fim de uma cultura onde 
ciência e informática são vistas como desconhecidas ou complexas, e se inicia uma era 
onde tecnologias estão presentes de diversas formas na vida das pessoas. 

 Está oficina será desenvolvida utilizando como recurso tecnológico Scratch e 
Arduino. Scratch poderia ser entendido como um ambiente de programação que  utiliza 
uma linguagem de programação gráfica. Através do Scratch é possível desenvolver 
programas arrastando componentes ou blocos, e arrastando-os para o palco, onde o 
programa é executado. Já o Arduino poderia ser definido como um projeto de hardware 
livre com um microcontrolador de placa única acompanhado de um conjunto de 
softwares úteis para realizar a programação da placa.  

 A proposta de unificar Arduino com Scratch surgiu por um grupo conhecido 
como Seaside2 que desenvolveu S4A (Scratch for Arduino). Utilizando S4A é possível 
desenvolver programas no Scratch e fazê-lo se comunicar com a placa Arduino 
conectada ao computador. 

 Através da oficina será possível perceber como é possível estabelecer 
comunicação entre mundo virtual, com Scratch, e mundo real com Arduino. Desta 
forma o que for desenvolvido com a programação de fácil compreensão do Scratch 
poderá atribuir ações à placa Arduino, possibilitando novas experiências ao modelo já 
usado somente com o uso do Scratch. 

                                                 
1
  PAPERT, Seymour. (2008) A Máquina das Crianças: repensando a escola na era da informática. Artmed: Porto Alegre. 

2
  SEASIDE – (2012) http://seaside.citilab.eu/scratch/arduino Novembro. 

 



 

 

 

3. Objetivos 

A proposta desta oficina é trabalhar de forma introdutória dentro das temáticas: 
Introdução ao Scratch, Introdução ao Arduino e Integrando Scratch e Arduino com S4A. 
O tempo previsto para a oficina é de aproximadamente 4 horas. Então basicamente 
poderia se estruturar da seguinte maneira a oficina: 

• Introdução ao Scratch; 

◦ Experimentando o Scratch; 

• Introdução ao Arduino; 

◦ Conhecendo alguns componentes; 

◦  Experimentando o Arduino; 

•  Desvendando o S4A 

◦ Introdução ao S4A; 

◦ Preparação do ambiente de desenvolvimento; 

◦ Prática do S4A com foco em comunicação do mundo lógico do Scratch com 
o real do Arduino; 

4. Infraestrutura necessária 

Para realização da oficina é importante que se tenha a disposição os seguintes recursos: 

• Para cada 3 pessoas um Kit Arduino iniciante e um computador; 

• Recomenda-se Ubuntu 12.10 como Sistema Operacional; 

• Instalação do Arduino no Sistema Operacional. É possível fazer a instalação via 
terminal mesmo. (apt-get install arduino); 

• Pacote do Scratch para Ubuntu. É possível encontrá-lo no site oficial em 
downloads (http://info.scratch.mit.edu/Scratch_1.4_Download); 

• No link a seguir é possível ver como realizar a instalação do S4A para que se 
possa integrar o Scratch com o Arduino.   

(http://seaside.citilab.eu/scratch?_s=7C4lAN4Y3D0HNBTy&_k=CkqrUVojGY
MBvb7W) 

O Kit Arduino necessário é composto pelos itens abaixo: 

01x Protoboard 840, 01x Cabo USB AB, 01x Sensor de Temperatura (Termistor NTC 
10k), 01x Potenciômetro 10kΩ, 02x Chave Momentânea (PushButton), 05x LEDs 
Amarelos, 05x LEDs Verdes, 05x LEDs Vermelhos, 15x Resistores 300Ω, 05x 
Resistores 10kΩ, 01x Buzzer, 20x fios Jumper Premium de 20 cm, 10x fios Jumper 
Premium de 10 cm. 




