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CONCEITOS BÁSICOS EM ARDUINO E PROGRAMAÇÃO 

 

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade Curricular 
Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 
Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 
 
Componentes curriculares relacionados 
Arte: artes visuais, Arte: dança, Arte: música, Arte: teatro, Biologia, Educação Física, Filosofia, 
Física, Geografia, História, Língua Estrangeira, Língua Portuguesa, Matemática, Química, 
Sociologia 
 
Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular 
[MAT01IF]Investigar situações-problema, selecionando os conhecimentos matemáticos 
relevantes e elaborando modelos para sua representação. 
 
Estratégia de aprendizagem 
Atividades de fixação, Atividades de verificação das aprendizagens, Aula de campo sobre 
conteúdos interdisciplinares, Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas orientadas, Avaliação para 
as aprendizagens, Estudo de texto, Estudo dirigido, Filmes e vídeos, Jogos lúdicos e interativos, 
Leitura textual de gêneros e temas diversos em sala ou na biblioteca, Mapa conceitual, 
Produção de texto, Resolução de exercícios, Solução de problemas, Utilização de plataforma 
digital 
 
Recursos materiais necessários 
Laboratório de informática com computadores funcionando e com acesso a internet.  
-10 computadores; 
- 10 placas de Arduino Uno; 
-10cabos USB 2,0; 
-10 protoboard; 
-Diversos jumperes macho e femea; 
-Diversos leds vermelhos, amarelos e verdes; 
-10 buzzer; 
-Diversos resistores (330, 1k,10k... omhs); 
-10 potenciometros; 
-10 display LCD 16X2 (com conectores soldados) 
-10 servo motor; 
-10 Módulo Sensor de Distância Ultrassônico HC-SR04. 
 
Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 
Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural, 
Empreendedorismo 
 
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 
 
• Reconhecer e compreender a linguagem de programação; 
• Elaborar diversos dispositivos de utilidade social utilizando a linguagem de 
programação e o Arduino tais como: semáforo, sensor de ré;  
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• Compreender o que é o Arduino; 
• Desenvolver projetos criativos aplicando o que foi assimilado nas aulas. 
 
Estratégias de avaliação do estudante 
• Será produzido uma atividade desafio no final de cada módulo para os alunos aplicarem 
o que aprenderam; 
• Depois da atividade desafio o aluno será instruído a construir algo diferente com o 
conhecimento assimilado; 
• Será elaborado um produto final em que os alunos irão utilizar seus conhecimentos e 
criatividade para produzi-lo. 
OBS: todas as avaliações serão feitas em dupla. 
 
 
Referências 
• Orientações Curriculares para o Ensino Médio: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. 
Vol. 1. Brasília: MEC/SEB, 2006. 
• https://www.filipeflop.com 
• http://blog.baudaeletronica.com.br 
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