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Resumo – Este projeto da equipe Gigante de Aço da 

E.M.E.F. Afonso Pereira da Silva localizada na cidade de 

João Pessoa – PB, objetiva participar da Mostra Nacional 

de Robótica, no ano 2016, Ressaltamos que a equipe é 

formada por alunos do Ensino Fundamental II. Nesta 

perspectiva, o nosso respaldo teórico está no 

desenvolvimento de uma metodologia no contexto da 

escola, através da robótica educativa que promova um 

ambiente de aprendizagem significativa, onde o professor e 

o aluno interajam desde o planejamento, montagem, 

automação e controle dos dispositivos mecânicos que serão 

programados pelos alunos com o uso do computador.   

I- INTRODUÇÃO 

O nosso Projeto “Robótica Educacional: 

Cuidado com o Aedes” sendo desenvolvida a partir do 

mês de Abril de 2016, com o objetivo de mostra a 

comunidade escolar como cuidar desta ameaça de 

proliferação no nosso município. 

No Brasil, a preocupação é que o Aedes 

Aegypti e o Aedes Albopictus, mosquitos transmissores 

da dengue e da febre amarela, têm todas as condições de 

espalhar esse novo vírus pelo País. Seu ciclo de 

transmissão é mais rápido do que o da dengue. Em no 

máximo sete dias a contar do momento em que foi 

infectado, o mosquito começa a transmitir adengue, o 

chikungunya ou o Zika Vírus, para uma população que 

não possui anticorpos contra ele. A fêmea pica a pessoa 

infectada, mantém o vírus na saliva e o retransmite. A 

transmissão ocorre pelo ciclo do mosquito Aedes 

aegypti. Após a ingestão de sangue infectado pelo inseto 

fêmeo, transcorre na fêmea um período de incubação. 

 Após esse período, o mosquito torna-se apto a 

transmitir o vírus e assim permanece durante toda a 

vida. Não há transmissão pelo contato de um doente ou 

suas secreções com uma pessoa sadia, nem fontes de 

água ou alimento. O ciclo do Aedes aegypti é composto 

por quatro fases: ovo, larva, pupa e adulto. As larvas se 

desenvolvem em água parada, limpa ou suja. Na fase do 

acasalamento, em que as fêmeas precisam de sangue 

para garantir o desenvolvimento dos ovos, ocorre a 

transmissão da doença. O seu controle é difícil, por ser 

muito versátil na escolha dos criadouros onde deposita 

seus ovos, que são extremamente resistentes, podendo 

sobreviver vários meses até que a chegada de água 

propicia a incubação. Uma vez imersos, os ovos 

desenvolvem-se rapidamente em larvas, que dão origem 

às pupas, das quais surge o adulto. O único modo 

possível de evitar a transmissão da dengue é a 

eliminação do mosquito transmissor. A melhor forma de 

se evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de 

água, locais propícios para a criação do mosquito 

transmissor da doença. 

A nossa proposta é que no cotidiano da escola o 

entrelaçamento pedagógico deste projeto, esteja em 

efetiva sintonia inter e transdisciplinar. 

 A Dança é a arte de movimentar o corpo, 

através de uma cadência de movimentos e ritmos. Além 

disso, enquanto processo performativo faz uma ligação 

coma estética e a plástica, o que pode alargar o trabalho 

não apenas com movimentos, mas com sentimentos e 

sensações, sendo um forte estímulo de percepções 

sensoriais e corporais. Diante deste conceito criou-se 

uma harmonia própria onde o grupo e os robôs passaram 

a apresentar movimentos compatíveis que por sua vez 

interagiram em conjunto.  

 Em busca de novas experiências e 

conhecimentos esse grupo vem desenvolvendo uma  

apresentação que quer levar a nossa comunidade escolar 

presente a reflexão sobre os cuidados com o mosquito e 

como prevenir sua procriação.  

 

II- OS ROBÔS 

 

A criação dos robôs de nossa equipe será 

produzida com o Kit Alfa PNCA e o nosso embasamento 

teórico-metodológico terá respaldo no desenvolvimento 

de ações pedagógicas em sala de aula e no contexto geral 

da escola, através da robótica educativa, promovendo um 

ambiente de aprendizagem significativa, onde o professor 

e o aluno interajam desde o planejamento, à montagem, 

automação e controle dos dispositivos mecânicos que 

serão programados com o uso do computador. 

Objetivamos não apenas mostrar a relação 

entre a tecnologia e o homem, mas também construir um 

conhecimento significativo e interdisciplinar além da 

nossa instituição, vendo a problemática pela qual passa o 

município de João Pessoa, que vem registrando vários 

casos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes 

Aegypti, sendo que muitos alunos de nossa escola são 

acometidos pela dengue ou pelo zika vírus, propomos 

discutir a necessidade de combates às infestações e a 

intervenção no problema, e buscar soluções para a 

diminuição dos casos ou possível eliminação dos 

criadouros do mosquito no município como prevenir e 

extermina-lo. 
 

A. Modelo 

 

Neste projeto propomos a criação de uma 

parodia, utilizamos a musica “Metralhadora” da Banda 

Vingadora, optamos em construir 5 protótipos de robôs 

e um painel de led, que irão apresentar movimentos de 

acordo com música. Os Alunos interagirão com os 

robôs desde a sua construção, programação e execução 



em palco os mesmo irão apresentar em sala de aula do 

Ensino Fundamental, após uma apresentação em slides 

sobre o Aedes e forma de preservação e prevenção 

irão lançar um desafio aos alunos para criarem um 

robô capaz de identificar os possíveis focos do 

mosquito dentro de um labirinto salientando que nossa 

apresentação musical irá participar da competição de 

dança CBR 2016.  

 

Kit utilizado 

 

Em nosso projeto trabalharemos com o Kit 

Alfa PNCA. 

Este kit nos dará condições para que 

possamos realizar este projeto. 

Os servos motores terão a finalidade de fazer 

o movimento dos robôs personagens e objetos do 

enredo proposto. Os motores e rodas darão o suporte 

aos protótipos construídos. 

O Kit Alfa PNCA utilizado no projeto 

apresenta os seguintes componentes: 

 
Módulo de Controle (MC): unidade de programação 

que permite a execução e armazenamento das 

programações. 

 

 

O painel de botões do MC: 

 

 

 
Figure 1.   Módulo de Controle do Kit Alfa. 

 

 
O painel de luz do MC 

 

 

 
Figure 2.   Módulo de Controle do Kit Alfa. 

 

 
Baterias Recarregáveis: o MC funciona com baterias 

recarregáveis. 

 
 

 

Sensor de Proximidade: este sensor detecta a 

presença de obstáculos sem a necessidade de entrar 

em contato com o objeto. Para que um objeto seja 

detectado, é necessário que ele esteja posicionado na 

direção do sensor. 

 
Peças Estruturais: peças fabricadas em alumínio 

reciclável, rodas plásticas, porcas e parafusos. 

 
Motores DC: realiza o deslocamento do robô caso 

seja necessário 

 

 

Figure 3.   Moror DC. 

 

Servos Motores: é um motor utilizado para realizar 

movimentos angulares, como os movimentos de um 

braço mecânico, por exemplo. É necessário indicar a 

medida de um ângulo que se deseja girar, bem como 

em qual saída você conecta o Servomotor. 

 

 

Figure 4.   Servomotor 

 
 

 

 

Chaves de Boca e Fenda: facilita a montagem do robô 

por meios de porcas e parafusos. 

 
Cabo de Conexão USB: Conectar o robô ao 

computador e transmitir a programação para o robô 

 

 

B. Construção dos Protótipos 

 

A construção dos protótipos surgiu a partir da 

proposta apresentada pelos organizadores do projeto, 

onde serão cinco protótipos para apresentação do 

projeto e após a construção de protótipos relação 

homem-meio ambiente: 

 
Protótipo “Dançarino ” 

Utilizaremos para a construção do protótipo 

“Dançarino”, módulos, motores, servos motores, rodas 

do Kit Alfa e peças metálicas, isopor e eva que 

executarão os movimentos sincronizados conforme a 

parodia. 

 
Protótipo “Aedes” 

Para confeccionar o protótipo utilizamos 

módulos, motores, servos motores, rodas do Kit Alfa e 

peças metálicas, isopor e eva que ele executará 

movimentos ao aproxima do mesmo no palco. 

 

 

Protótipo “Agente de Saúde” 

Para confeccionar do protótipo conforme dança 

apresentada, utilizamos o modulo controlador, servos , 

sensores de proximidade e faixa e motores e sensor de 

cor o mesmo tem o intuito de  examinar um boneco que 

simular uma criança com microcefalia. 

 

 
Protótipo “Mosquito” 

Este mosquito de material reciclável utilizará 

motores, módulo de controle, servos motores, rodas e 

peças metálicas. 



 

 
. 

 

 

Figure 5.   protótipos mosquito 

 

 

Figure 6.   protótipo Dançarino 
 

Figure 7. Alunos e o protótipo       

 
Os alunos iniciaram a construção dos 

protótipos em junho de 2016. Durante a construção 

foram discutidas diversas possibilidade de montagem, 

pois o Kit Alfa nos permite muitas possibilidades. 

A montagem de alguns protótipos se deu a 

partir do Robô Zero, por exemplo, o robô mosquito. 

Este é um robô muito simples de montar e serve de 

base para todos os robôs. 

Este robô utiliza o módulo de controle e dois 

motores. 

 

 

Figure 8. Montagem da base/motores 

 

 

Figure 9. Montagem da roda livre 

 
 

 

Figure 10. Robô Zero 

 

“Após a montagem do Robô Zero, os alunos 

instalarão no protótipo dos servos motores e peças 

metálicas”.  

 

 

Figure 11. Servo motor 

 

O Módulo de Controle pode controlar até 

quatro servos motores com diferentes graus de precisão. 

Cada um destes comandos estará associado a 

uma das quatro saídas dos servos. Saídas servo 1 e 

servo 2 no lado esquerdo do módulo e saídas servo 3 e 

servo 4 no lado direito do módulo. 

Os servos motores membros dos robôs como 

também movimentos no próprio cenário. 

Para girar o servomotor, basta indicar a 

medida, em graus, do ângulo que você deseja que ele 

gire. 

 

C. Programação. 

 
A programação será realizada através do 

software LEGAL desenvolvido pela PNCA, onde cada 

movimento será colocado de acordo com a necessidade 

de executar a ação desejada. 

 

 

 
Figure 12. Exemplo de tela do ambiente Legal. 

 

 
O ambiente de programação desenvolvido 

pela PNCA faz parte do Sistema de Programação e 

Controle de Dispositivos Mecatrônicos LEGAL. Para 

simplificar chamaremos este sistema de Programa 

LEGAL. 

A Linguagem do Programa LEGAL é baseada 



em português estruturado, com elementos das 

linguagens Logo e Pascal. Esta é uma linguagem 

procedimental para ambientes educacionais. 

Cada robô terá uma programação específica 

a ser executada conforme a apresentação o protótipo 

Dançarino será o principal construído através de 

isopor e EVA e material do kit. 

O ambiente de programação terá 

procedimentos acessíveis para os alunos envolvidas 

no processo de construção e de programação dos 

protótipos sugeridos. 

No processo de construção e programação 

dos robôs os alunos iniciarão com a programação dos 

movimentos.  

Durante as primeiras programações já é 

perceptiva a facilidade como que os alunos 

desenvolverão os comandos iniciais.  

Destacamos como um fator inovador o protótipo do 

Dançarino e o da Dengue referente a forma que 

utilizaram os servos motores. 

As programações para este serão diferenciadas, 

porém de suscetível entendimento e manuseio da 

equipe. 

III- Dança 

 

O.Ritmo Musical 

 

Em nosso projeto a música abordada é a da Banda 

Vingadora a musica ''Metralhadora'' nossa parodia foi 

criada exclusivamente com as ideias do alunos 

presente em nosso projeto. 

A paródia é uma releitura cômica de alguma 

composição literária, que frequentemente utiliza ironia 

e deboche. Ela geralmente é parecida com a obra 

original, e quase sempre tem sentidos diferentes. A 

paródia surge a partir de uma nova interpretação, da 

recriação de uma obra já existente e, em geral, 

consagrada. Seu objetivo é adaptar a obra original a um 

novo contexto, passando diferentes versões para um 

lado mais despojado, e aproveitando o sucesso da obra 

original para passar um pouco de alegria. A paródia 

pode ter intertextualidade. Aparece como importante 

elemento no modernismo brasileiro e na poesia 

marginal da chamada "Geração mimeógrafo" 

 

Nossa Parodia “ Virose Assustadora” 

 
Água ta parada 
Doença ta batendo 
Hospital lotado 
E Aedes ta crescendo 
 
(Virose assustadora) 

 
Trá, trá, trá, trá, trá 
água parada não deixar Trá, trá, trá 
Trá, trá, trá, trá, trá 
com o mosquito eu vou lutar Trá, trá, 
 
Trá-trá, trá-trá, trá, trá, trá, trá 
pro aedes não picarTrá, trá, trá, 
 
Trá-trá, trá-trá, trá, trá, trá, trá 
Pra o Chikungunya não pegar Trá, trá, trá, 
 

Vamos pessoal fazer sua parte ai... 
Cuidado com a microcefalia... 
Olha o Aedes... 
 
Meu Olho irritado 
Meu corpo ta doendo 
Tô com febre alta 
E a zika ta crescendo 
 
O povo preocupado 
Querendo ajudar 
Já tão todos preparado 
estão pronto pra luta 
 
(Virose assustadora) 

 
 
Trá, trá, trá, trá, trá 
balde com agua não deixarTrá, trá, trá 
 
Trá, trá, trá, trá, trá 
a caixa d´agua eu vou fecharTrá, trá, trá, 
 
Trá-trá, trá-trá, trá, trá, trá, trá 
para o mosquito não procriarTrá, trá, trá 
 
Trá-trá, trá-trá, trá, trá, trá, trá 
e o mosquito vou matarTrá, trá, trá 
 
Bom pessoal esse e o recado da Escola Afonso Pereira pra você 
vão acaba com esse mosquito estão juntos nessa... 
 
(Virose assustadora) 

(Faz sua parte ai) 
 

B.Coreografia 

 

A coreografia tanto dos integrantes do grupo como do 

robô, está sendo criada por um grupo de alunos que já 

fizeram parte do grupo de dança da escola e será 

analisada pela professora de dança da escola para ver 

possíveis ajustes. A ideia mostrar a importância da 

prevenção deste mosquito e como evitar sua procriação. 

Todas às coreografias serão executadas de acordo com o 

ritmo a serem executado no dia da apresentação.  

IV- O AEDES AEGYPTI 

 

O Mosquito Aedes aegypti mede menos de um 

centímetro, aparentemente inofensivo, cor escura e listras 

brancas no corpo e nas pernas. Habitualmente pica nas 

primeiras horas da manhã e ao cair da tarde, pois evita o 

sol forte, porém, 

Mesmo nas horas quentes ele pode atacar à sombra, 

dentro ou fora de casa. É possível que alguns ataquem 

também durante a noite. Suas picadas são imperceptíveis, 

pois no momento não causam dor e nem coceira. E um 

mosquito 

Com hábitos oportunistas o que o torna um importante 

transmissor de doenças como dengue, chikungunya, Zika 

Vírus. É um inseto doméstico, que vive dentro ou em 

torno de domicílios ou de outros locais frequentados por 

pessoas, como por exemplo, estabelecimentos comerciais, 

escolas ou igrejas. 

O mosquito Aedes Aegypti transmite varias doenças 

infecciosas causadas por um vírus (flavivírus), que é 

transmitida ao homem. O mosquito transmissor da 

dengue, zika vírus e chikungunya, estão presentes em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ironia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Interpreta%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Obra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Contexto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Modernismo_brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia_marginal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia_marginal


vários países, no Sudoeste Asiático, na África e nas 

Américas, onde já foi considerada como erradicada, mas 

voltou a aparecer em países como Venezuela, Cuba, 

Brasil e, mais recentemente no Paraguai. Os primeiros 

registros de infestações de dengue no mundo foram 

feitos no fim do século XIII, na ilha de Java, no 

Sudoeste Asiático, e na Filadélfia, Estados Unidos. 

Somente no século 20, a dengue foi reconhecida como 

doença, pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 

(cartilha dos agentes de endemias: Dengue – É fácil 

prevenir - Ministério da Saúde: 2002 pág. 07). 

Ainda, segundo texto da cartilha dos agentes de 

endemias, o Ministério da Saúde, reconhece a dengue é, 

hoje uma das doenças mais frequentes no Brasil, 

atingindo a população em todos os estados, 

independente da classe social. 

Contudo, é preciso reconhecer que a maior incidência da 

doença ocorre em áreas periféricas onde na maioria das 

vezes, a própria população que, por falta de informação 

ou por uma questão cultural acabam por criar ambientes 

propícios ao desenvolvimento e proliferação do 

mosquito transmissor que encontrando locais com água 

parada (criadouros), põem seus ovos e rapidamente se 

reproduzem. A dengue é um dos principais problemas 

de saúde pública no Brasil. Para prevenir e controlar 

esta doença, o Ministério da Saúde, em parceria com as 

secretarias estaduais e municipais de saúde, está 

executando o Programa Nacional de Controle da 

Dengue, que envolve diferentes etapas e ações. Porém, é 

preciso reconhecer que além da importância da 

participação ativa de todos os setores da sociedade no 

controle da dengue, é preciso ainda envolver outros 

setores da administração de um município, a exemplo da 

Limpeza Urbana, Saneamento, Educação, entre outros. 

É importante lembrar que, para se reproduzir o mosquito 

Aedes aegypti se utiliza de todo tipo de recipientes que 

as pessoas costumam usar nas atividades do dia a dia – 

garrafas e embalagens descartáveis, latas, pneus, entre 

outros. Estes recipientes costumam se juntar a céu 

aberto, nos quintais das casas, em terrenos baldios e 

mesmo lixões. 

  

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a realização desse projeto, assumimos o desafio 

de buscar a interação e o envolvimento de todos os 

componentes da equipe, tentando dessa maneira, superar 

todas as dificuldades encontradas. Nosso propósito foi 

criar robôs que através de nossa apresentação 

conscientize o publico a esse problema nacional. 

Acreditamos que esse projeto será uma ferramenta 

muito importante no combate a esse mosquito, pois visa 

aliar teoria com pratica, além de possibilitar um 

momento de discussão da problemática que atinge nossa 

comunidade, pois tem sido um agravo que vem 

aumentando muito nos últimos anos.  

É nessa perspectiva que o nosso trabalho vem sendo 

desenvolvido por nossos alunos que vivenciam de forma 

prática. Da construção do robô a competição, inversos 

saberes de variadas áreas do conhecimento são 

colocados em prática na intenção de possibilitar 

excelentes conquistas e um futuro melhor por meio do 

conhecimento.  
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