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Resumo  

O Bola Automática tem como proposta terminar com o tempo 

excessivo que os gandulas levam para quando a bola sai de 

campo, jogar uma nova. Minha ideia seria o gandula carregar um 

botão pequeno, porém não minúsculo, e assim que a bola saísse, 

ele apertasse o botão e a bola entrasse em campo 

automaticamente 

Palavras Chaves: Genial, Inovador, Fácil de construir, Grande 

projeto. 

Abstract: The Automatic Ball aims to finish with the 

excessive time that the gandulas take to when the ball leaves 

the field, to play a new one. My idea would be for the gandula 

to carry a small button, but not a tiny one, and as soon as the 

ball came out, he pressed the button and the ball went into the 

field automatically 

Keywords: Great,Innovative,Easy to build and big project. 

1 INTRODUÇÃO 

O Bola moderna,como foi dito antes,é um “guardador de bolas 

automatizado”, digamos assim. Os gandulas levam um tempo 

excessivo para pegar novas bolas e jogá-las no campo. Nossa 

idéia era que quando os gandulas apertassem um botão 

(entregado a eles antes do jogo) e a bola saísse do guardador para 

o campo automaticamente. 

2 O TRABALHO PROPOSTO 
Pensamos em fazer um botão,que seria entregue para os 

gandulas antes de entrar em campo.O guardador seria utilizado 

quando alguém jogasse a bola para fora de campo,o gandula 

apertaria o seu botão,e uma bola seria jogada em campo. 
Segundo a FIFA,um campo de futebol precisa ter de 90 a 120 m 

de comprimento e 15 a 19 m de largura.O de vôlei deve ter de 3 

a 9 m de comprimento e de 3 a 6 m de largura. 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Nós utilizamos para a construção peças LEGO ,como : bolas, 

sensor de toque, motor, NXT, conectores e vigas. Também 

usamos materiais de sucata. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Estamos construindo os resultados. 

 

5 CONCLUSÕES 
 

Adoramos esta experiência.Esta invenção foi genial,na nossa 

opinião.Este robô foi muito legal de construir!Estamos em 

construção. 

6 MEDIDAS DE UM CAMPO 

 

Segundo a FIFA,um campo de futebol precisa ter de 90 a 120 m 

de comprimento e 15 a 19 m de largura.O de vôlei deve ter de 3 

a 9 m de comprimento e de 3 a 6 m de largura. 


