
Micro:bit



O que é o Micro:bit?

O micro:bit é um pequeno 
computador programável, 
projetado para tornar o 
aprendizado mais fácil e 
divertido



http://www.youtube.com/watch?v=7pLvQ2lxPSY


Como programar o micro:bit?

Até agora vocês estão acostumados a programar em C, usando editores de texto



Como programar o micro:bit?
Também é possível fazer a programação “clássica” para o MicroBit. Nesta 
imagem vemos um código em linguagem Python. Hoje, porém, vamos aprender 
uma nova forma de codificar.



Interface web / programação em bloco

Para o micro:bit existe, além da programação convencional, uma interface web para 
programação em blocos, disponível em https://microbit.org/code/



Programação em blocos

Comparação de uma estrutura simples em blocos e em C 



Programação em blocos

Note que há um encaixe entre os blocos, como um quebra-cabeças, o que 
deixa a programação mais intuitiva.



Simulador

Junto da interface de programação 
em blocos também existe um simulador 
do Microbit. Toda vez que um bloco é 
inserido ou removido da área de 
montagem, o simulador se atualiza e 
você pode testar como seria o 
funcionamento físico do seu Microbit.

Você pode apertar os botões ou 
simular sinais de entrada com o clique 
do mouse. Também é possível ver o 
funcionamento da matriz de LEDs sem 
precisar ligar o hardware.



Tarefa

Faça um código em 
blocos que mostre duas 
figuras alternadamente, 
em loop



No simulador funcionou, e agora?

Inserir o seu código no Microbit é bem simples. Depois do código estar pronto, basta clicar no 
botão “Download”, abaixo do simulador, e salvar o arquivo indicado.

Quando o arquivo estiver no seu computador, basta copiá-lo e colar dentro do drive do 
Microbit, que irá aparecer no seu computador como se fosse um pen-drive, caso o Microbit esteja 
conectado pelo cabo USB, é claro.



Tarefa



Usando os botões

Faça com que o microbit acenda um led do visor apenas enquanto o botão A estiver pressionado



Usando os botões



Usando os pinos de saída

Faça um código que acenda um LED 
do microbit apenas enquanto ele 
estiver recebendo um sinal na 
entrada 2



Tarefa final

Faça com que o seu microbit envie um sinal 
através do pino 1 toda vez que você apertar o 
botão A.

Ao mesmo tempo, ele deve acender um LED 
toda vez que receber um sinal no pino 2.

Teste o funcionamento com a dupla do seu 
lado.

https://docs.google.com/file/d/1U1OB6knTSYdWwlMrP1K0hN2H6Ep2QKOX/preview

