
Catálogo
de produtos



Composto por módulos pré-programados, 

o mPie permite a construção de circuitos 

com diferentes funcionalidades, como som 

e movimento, por meio de conexão 

magnética (responsável pelo sistema 

conhecido como plug and play).

 

Isso significa que não é preciso usar um 

computador para programar as funções, 

basta conectar as peças, trabalhando 

o pensamento computacional e noções 

básicas de eletrônica.



Na prática

Os módulos são organizados por cores, 

ajudando as crianças a assimilarem 

facilmente as funções e a lógica de 

programação:

Energia Amarelo 
“Ligar/desligar” os circuitos;

Comando Rosa
Executar uma função;

Função Azul
Definir uma função;

Lógica Verde
Adicionar complexidade aos circuitos.

O mPie também é compatível com LEGOTM 

e com os mais diversos tipos de material 

(do papelão à impressão 3D), o que 

possibilita a integração das peças a 

diferentes projetos.

Identificação por cores

Conexão magnética

Infinitas possibilidades de projetos



Aplicações | Professores

Multi e transdisciplinaridade

O mPie pode ser utilizado no ensino 

de disciplinas de todas as áreas do 

conhecimento, tanto em abordagens 

de uma única matéria, como relacionando 

conteúdos de duas ou mais.

Materialização de conceitos

Uso de projetos construídos com mPie para trabalhar conteúdos de difícil assimilação para os 

alunos, demonstrando o funcionamento real do que está sendo abordado.

Dia e noite Fuso horário Polia fixa e móvel



Aprendizado Baseado em Problemas

Construção de projetos como forma 

de resolução de problemas, tornando 

o processo mais significativo e didático 

para os alunos.

Habilidades multidisciplinares  

e socioemocionais

O processo de aprendizado tem a 

participação ativa dos alunos do início ao 

fim, promovendo o conhecimento prático 

sobre os conteúdos abordados ao mesmo 

tempo em que desenvolve habilidades que 

vão do raciocínio lógico à comunicação  

e criatividade.

Aplicações | Alunos

Principais habilidades trabalhadas

• Pensamento computacional

• Resolução de problemas

• Colaboratividade

• Comunicação

• Criatividade



Composição do Kit

Energia Amarelo
• 1x Power

Comando Rosa
• 1x Button

• 1x Crash

• 1x Distance

• 1x Pulse

• 1x Dimmer

• 1x Timeout

• 1x Slime Dimmer

24 Módulos

Função Azul
• 1x Long LED

• 1x Servo

• 1x Motor

• 1x LED

• 1x Bargraph

• 1x Buzzer

• 1x Number

Lógica Verde
• 1x Inverter

• 1x Remotetrigger

• 1x Latch

• 1x Threshold

• 1x Gate OR

• 1x Gate AND

• 1x Wire in/out

• 1x One Two

• 1x One Three



Investimento

(por kit)

Recomendações de uso

• 1 kit para cada professor(a)

• 1 kit para cada 2-3 alunos

• Ensino Fundamental I

R$ 1.900 

Para conhecer mais e encontrar a proposta ideal para a 

sua escola, converse com um de nossos consultores.



Com uma gama completa de sensores 
e atuadores, o mCookie foi desenvolvido 

para o ensino e aprendizado de robótica 

e programação de maneira fácil e intuitiva. 

É compatível com diferentes linguagens, 

desde a mais simples (Scratch), que é 

feita em blocos, até as mais complexas 

(C++ e Python, de códigos escritos), que  

são usadas por profissionais. Dessa forma, 

a linha é ideal tanto para professores que já 

dominam a área de tecnologia, como para 

os que ainda estão iniciando.



Na prática

O mCookie pode ser programado dentro 

do mDesigner: software desenvolvido 

pela Microduino, que mantém o conceito 

intuitivo do Scratch e adiciona C++, Python, 

inteligência artificial e internet das coisas, 

aumentando ainda mais as possibilidades 

de criação. Identificação por cores

Conexão magnética

Compatível com Scratch, C++ e Python

Infinitas possibilidades de projetos

Além disso, seus módulos têm conexão 

magnética e identificação por cores, 

facilitando a montagem de projetos com 

diversas funcionalidades e o entendimento 

de cada uma delas.



Aplicações | Professores

Multi e transdisciplinaridade

O mCookie é mais focado em tecnologia, 

mas pode ser utilizado no ensino 

de disciplinas das demais áreas do 

conhecimento, tanto em abordagens de uma 

única matéria, como relacionando conteúdos 

de duas ou mais.

Materialização de conceitos

Uso de projetos construídos com mCookie para trabalhar conteúdos de difícil assimilação para 

os alunos, demonstrando o funcionamento real do que está sendo abordado.

Sistema Digestório Horta inteligente Casa para surdos



Aprendizado Baseado em Problemas

Construção de projetos como forma 

de resolução de problemas, tornando 

o processo mais significativo e didático 

para os alunos.

Habilidades multidisciplinares 

e socioemocionais

O processo de aprendizado tem a participação 

ativa dos alunos do início ao fim, promovendo 

o conhecimento prático sobre os conteúdos 

abordados ao mesmo tempo em que 

desenvolve habilidades que vão do raciocínio 

lógico à comunicação e criatividade.

Aplicações | Alunos

Principais habilidades trabalhadas

•  Pensamento computacional

•  Raciocínio lógico

•  Programação

•  Resolução de problemas

•  Colaboratividade

•  Comunicação

•  Criatividade



O mCookie também pode ser utilizado 

em laboratórios maker, com uma abordagem 

mais livre, permitindo que os alunos pratiquem 

o que aprenderam em sala 

e evoluam ainda mais suas criações.

A linha completa do mCookie conta com 

mais de 200 módulos, sensores e atuadores. 

Converse com um de nossos consultores para 

conhecer mais e encontrar a proposta ideal 

para a sua escola.

Aprofundamento de conteúdos vistos em 
sala de aula

Construção de projetos autorais com mais 
liberdade e autonomia

Aplicações | Laboratório Maker



Composição do Kit

Itty Bitty Buggy

• 1x mCenter 

• 1x Base Buggy

Acessórios

• Peças de Montar 

• Adaptador para Servo Motor 

• Cabos Conectores 

• Cabo USB | Micro USB 

Sensores e atuadores

• 1x Display OLED 

• 2x Servo Motor 

• 1x LED (verde) 

• 1x LED (amarelo) 

• 1x LED (vermelho) 

• 1x Color LED 

• 1x Receptor Infravermelho 

• 1x Sensor de Fim de Curso 

• 1x Sensor de Toque 

• 1x Potenciômetro 

• 2x Sensor Seguidor de Linha 
(Infravermelho) 

• 1x Sensor de Som 

• 1x Sensor de Movimento

• 1x Sensor de Luminosidade 
(analógico) 

Acesso à plataforma IdeaxLab

• Compartilhamento de projetos feitos 

pela equipe Microduino e por usuários 

dos nossos produtos em todo o país

• Conteúdos exclusivos para preparo  

do professor 



* A partir do 3º ano

Investimento

Para conhecer mais e encontrar a proposta ideal para a 

sua escola, converse com um de nossos consultores.

(por kit)

Recomendações de uso

• 1 kit para cada professor(a)

• 1 kit para cada 2 alunos

• Ensino Fundamental I*

• Ensino Fundamental II 

• Ensino Médio

R$ 1.599



É uma placa programável com 12 sensores 

e atuadores integrados: tudo o que você 

precisa para dar os primeiros passos no 

mundo da programação. 

O IdeaBit é programado pelo mDesigner, 

software de programação em blocos 

desenvolvido pela Microduino, com base 

no Scratch 3. Esse ambiente, mantém um 

conceito intuitivo e adiciona linguagens mais 

complexas, promovendo um contato inicial 

com C++, Python, inteligência artificial e 

internet das coisas.



Proposta Completa

Com o propósito de levar a programação ao 

alcance de todos, o IdeaBit traz como opção 

uma proposta completa: Produto + aulas + 
plataforma + treinamento inicial.

Aulas de Programação

• Conteúdo para preparo do professor;

• Conteúdo para aplicação em sala, incluindo 
planos de aula e material de apoio;

• Biblioteca de aulas e materiais de apoio 
atualizados periodicamente.



Plataforma IdeaxLab

Espaço aberto

Compartilhamento de projetos feitos pela equipe 

Microduino e por usuários dos nossos produtos 

em todo o país.

Área exclusiva da escola

• 1 Login de diretoria/coordenadoria para 

administração geral;

• ∞ Logins de professores para criação de turmas, 

gerenciamento de aulas e alunos;

• ∞ Logins de alunos*.

Treinamento inicial

Acesso a tutoriais de uso da plataforma e 

de aplicação dos conteúdos já disponíveis.

*Valor mensal cobrado à parte



Componentes

1. Sensor de luz

2. LED RGB

3. Botão A

4. 8x8 LED

5. Sensor de som (MIC)

6. Botão B

7. Entrada micro USB

8. Conector de bateria

9. Buzzer

10. Switch ON/OFF

11. Acelerômetro

12. Sensores touch



Investimento

Para conhecer mais e encontrar a proposta ideal para a 

sua escola, converse com um de nossos consultores.

* A partir do 3º ano

Recomendações de uso

• 1 IdeaBit por aluno

• 1 IdeaBit por professor

• Ensino Fundamental I*

• Ensino Fundamental II

(por placa)
R$ 119 A partir de R$ 10/mês por aluno 

cadastrado na plataforma.

IdeaBit Assinatura IdeaxLab



Acreditamos que há um inventor 

dentro de cada um de nós, 

pronto para ser despertado, 

e é nisso que focamos nossos 

esforços: incentivar e expandir 

o potencial criativo de crianças 

e adolescentes em diferentes 

níveis educacionais.

Desenvolvemos produtos 

tecnológicos para o ensino 

de programação, eletrônica 

e robótica. Atuamos com 

STEAM (Ciências, Tecnologia, 

Engenharia, Artes e Matemática) 

e cultura maker, aplicando 

conceitos de Aprendizagem 

Baseada em Projetos para 

proporcionar uma experiência 

mão na massa e com significado.

Somos uma multinacional 
de tecnologia educacional 
com o compromisso de 
contribuir para a formação de 
solucionadores de problemas

+200
módulos

e sensores

+30 mil 
professores 
formados

+5 mil escolas
(particulares
e públicas)

+3 milhões 
de estudantes 
impactados



microduino.com.br

(41) 4101-1318

contato@microduino.com.br

@microduinobr               /microduinobr


