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INTRODUÇÃO 

Primeiramente é montado um robô, qual atenda ao desafio proposto. Depois é feita um programa 
computacional utilizando o ambiente grágico de programação NXT-G da Lego mindstorm. 
 
Foram lançados três desafios, onde as equipes formadas se enfrentaram amistosamente. 
 
•  O primeiro desafio tinha como objetivo percorrer um caminho onde lhe era colocado um obstáculo 

e o mesmo deveria desviar: foi utilizado o sensor ultrassonic. 
•  O segundo desafio era percorrer uma linha e no final desta capturar uma bolinha e retornar ao 

seu inicio. Para tais fins foram utilizados os sensores color (seguir a linha) e ultrassonic (pegar a 
bolinha). 

•  O terceiro desafio consiste em colocar o robô em uma arena onde ele fará um tipo de procura; 
haverá objetos dentro dela, e ele terá de procurá-los e empurrá-los para fora da arena sem sair 
de dentro da mesma. 

 
Para todos os desafios foram consultados livros da Lego Mindstorm e páginas web. 

METODOLOGIA 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

CONCLUSÃO 

No período de atividades foi possível obter novos conhecimentos 
sobre a montagem do robô Lego com suas distintas estruturas e 
finalidades. Para melhor desenvolvimento do robô foi necessário 
aprender sobre sua programação no Mindstorm; este, é baseado 
em “blocos de montagem” onde cada bloco realiza um movimento 
ou objetivo. Foi possível realizar as montagens e programações 
com o auxílio do orientador, livros e site da Lego Mindstorm. 
 

Figura 1: bloco loop 

Figura 2: bloco move 

Figura 3: robo de perfil 

Com os desafios foi possível observar o progresso dos alunos no que diz respeito a montagem 
do robô e programação através do mindstorm. Foram construídos vários modelos de carrinho, 
o modelo mais utilizado, havendo uma grande diversificação nos programas e no trabalho 
com os blocos e peças. 

A construção de robôs por meio de kits educacionais é realizada através da montagem do robô com peças da Lego. 
Este é composto por uma “caixa inteligente” que contem mais de 400 peças e sensores, na qual é gravado um 
programa que é criado em um ambiente próprio. O robô é construído com peças de Lego; este kit é o chamado “kit 
educacional” e, com base nele, serão criados desafios para que os alunos possam desenvolver programas e novas 
formas para completar percursos com a melhor eficiência possível, por exemplo. 


