
1 Descarregue a app Sphero Play 
no seu dispositivo móvel em 
sphero.com/downloads.

2

3 Selecione o seu robot.

4 Direcione o seu robot (consulte a atividade 1.1)

5 Selecione um modo de condução.

6 Vá às Definições para ajustar a 
velocidade, cor, volume e mais.

7 Utilize a app Sphero Play para completar as 
atividades incluídas.

Dica: Fica no canto superior direito do ecrã de Condução.

APP SPHERO PLAY
A app Play é o local onde encontra os modos 
de condução e jogos dentro da app.

Dica: Fica no canto inferior esquerdo do menu de Condução.

Ligue o Bluetooth e lance a app.



1 Descarregue a app Sphero Edu 
no seu dispositivo móvel em 
sphero.com/downloads.

2 Ligue o Bluetooth e lance a app.

4 É aqui que pode programar o seu robot 
com DRAW, BLOCKS e TEXT.

5 Crie um programa ou experimente um 
existente.

APP SPHERO EDU
A app Sphero Edu é onde pode 
programar, aprender e partilhar.

3 Ligue o seu robot.

BLOCKS TEXTDRAW



O JOGO DE DIRECIONAR
Direcione o seu robot para que vá 
para onde deseja que ele vá.

1.1

IMPORTANTE
Volte a direcionar o seu robot periodicamente 

ou se não estiver a ir para onde deseja.



O JOGO DE DIRECIONAR

1 Coloque um pino e fique por detrás do 
seu robot.

2 Escolha o Modo de Joystick.

6 Agora, arraste com cuidado o joystick para cima 
para derrubar o pino.

3 Toque no ícone direcionar na app.

4 O Mini tem parte da frente e de 
trás. To ponto azul no Mini diz-nos 
para que lado está virado. Quer 
que o ponto esteja sempre na 
parte de trás, virado para si.

5
Carregue e rode o ponto na app 
até que o ponto no Mini esteja na 
parte de trás, virado para si. 
Parabéns! O seu robot está 
devidamente direcionado.

Dica: Está no fundo do ecrã, no centro.

FRENTE

TRÁS

Dica: Procure este ícone.



AULAS DE CONDUÇÃO
Faça um curso intensivo de condução do 
seu robot.

1.2

MODO DE CONDUÇÃO VELOCIDADE



AULAS DE CONDUÇÃO

1 Para o menu de Modos de Condução, 
selecione um modo de condução.

2 Para estas atividades, iremos utilizar os modos 
de Joystick, Fisga,  Inclinação e Pontapé.

3 Experimente conduzir o Mini entre dois 
cones utilizando cada modo de condução.

Joystick Fisga Inclinação Pontapé

Dica: Se já está num modo de condução, toque no ícone na 
parte inferior esquerda para aceder ao menu principal.



FREAK DA VELOCIDADE
Aprenda a fazer o Mini andar mais 
depressa ou mais devagar.

1.3

JOYSTICKMODO DE CONDUÇÃO VELOCIDADE



FREAK DA VELOCIDADE

1 Escolha o Modo de Joystick 
e abra as Definições.

2 O controlo deslizante do meio é a Veloci-
dade. Deslize tudo para a esquerda. Esta 
é a velocidade mais lenta.

3 Feche as Definições.

4 Construa uma curva de 90 graus, direci-
one o seu robot e, depois, conduza-o 
pela curva.

5 Agora, experimente novamente na velocid-
ade mais rápida.

6 Se está a ter problemas a controlar o Mini 
durante uma atividade, experimente ajustar 
a velocidade.

Dica: Fica no topo do ecrã à direita.



BOLAS ES-PAN-TO-SAS
Utilize a sua criatividade para construir a 
sua primeira pista de obstáculos fixe.

1.4

JOYSTICKMODO DE CONDUÇÃO VELOCIDADE



BOLAS ES-PAN-TO-SAS

1 Faça deslizar as 
calhas nos conecto-
res.

2 Cada conector tem quatro 
ranhuras para que possa 
acoplar calhas de formas 
distintas.

3 Faça deslizar arcos nos 
conectores.  Disponha-os 
na vertical ou na horizon-
tal.

4 Coloque os pinos e cones.

5 Direcione o Mini e conduza pelo 
seu labirinto!
(Consulte a atividade 1.1 para ter uma lição sobre 



COLOQUE O LED DE FORA
Personalize a cor do seu robot.

1.5

JOYSTICKMODO DE CONDUÇÃO VELOCIDADE



COLOQUE O LED DE FORA

1 Desligue as luzes na sala. (Opcional, 
mas espetacular.)

2 Selecione um modo de condução, depois 
toque em Definições.

3 Arraste o controlo deslizante para mudar a 
cor. Arraste o próximo controlo deslizante 
para baixo para ajustar a luminosidade.

4 Coloque os pinos no chão. Mude a cor do 
seu robot para a cor de cada pino e, depois, 
derrube-os um a um.



GUARDA-REDES MOLY
Marque um gooooooooolo com o 
Mini.

2.1

KICKMODO DE CONDUÇÃO VELOCIDADE



GUARDA-REDES MOLY

1 Coloque um arco na horizontal.

3 Marque um golo de baliza aberta com o 
Mini.

4 Agora, coloque um cone na abertura do 
arco este é o guarda-redes.

2 Escolha o Modo de 
Pontapé e direcione o 
Mini.

5 Tente esgueirar o Mini para fazer o golo 
sem tocar no cone.



DEMOLIÇÃO, MEU
Utilize o Mini para derrubar tudo.

2.2

MODO DE CONDUÇÃO VELOCIDADEJOYSTICK



DEMOLIÇÃO, MEU

1 Coloque os pinos.

2 Coloque cones no topo dos conectores.

4 Escolha o Modo de 
Joystick e direcione o 
Mini.

5 Empurre os arcos para derrubar os 
obstáculos.

3 Ligue dois arcos e coloque o Mini 
no meio.



BOT E DESVIO
Envie o Mini pelos quatro arcos como 
um esquiador olímpico.

2.3

InclinaçãoMODO DE CONDUÇÃO VELOCIDADE



BOT E DESVIO

1 Configure os quatro arcos na vertical.

3 Navegue o Mini através de 
cada um dos arcos.

4 Estique os arcos e tente nova-
mente.

2 Escolha o Modo de 
Inclinação e aponte o 
Mini.



CIR-CONE-FERÊNCIA
Faça o Mini rodear os cones um por um.

2.4

MODO DE CONDUÇÃO VELOCIDADEJOYSTICK



CIR-CONE-FERÊNCIA

1 Espalhe os cones pelo chão.

2 Escolha o Modo de Joystick 
e direcione o Mini.

3 Faça o Mini rodear cada cone uma vez.

4 Experimente novamente com 
o Modo de Inclinação.



REBOLA A BOLA
Transforme o seu bot numa bola de 
bowling.

2.5

MODO DE CONDUÇÃO VELOCIDADEFisga



REBOLA A BOLA

1 Coloque os 6 pinos.

2 Faça uma pista de bowling com 3 
calhas de cada lado.

3
Escolha o Modo de Fisga e 
direcione o Mini.

4 Derrube todos os pinos. Consegue fazer um 
Turkey (3 strikes de seguida)?



3.1PINO AO CHÃO
Derrube todos os pinos o mais 
rapidamente possível.

MODO DE CONDUÇÃO VELOCIDADETILT



PINO AO CHÃO

1 Coloque pinos pela sala toda.

4 Inclua calhas e arcos e tente novamente.

2 Escolha o Modo de 
Inclinação e aponte o Mini.

3 Consegue derrubá-los em 45 
segundos? 30? 15?



3.2PROTEGE O PINO
Teste as suas competências de engenharia 
construindo uma fortaleza à prova de Mini.

MODO DE CONDUÇÃO VELOCIDADEJOYSTICK



PROTEGE O PINO

1 Utilize os acessórios incluídos para constru-
ir uma fortaleza forte.

2 Coloque um único pino no seu interior.

3 Anexe a cobertura esférica 
robótica. Escolha o Modo 
de Joystick e direcione o 
Mini.

4 Conduza o Mini contra a fortaleza.

5 Se o seu pino caiu, reforce a sua for-
taleza. Se não caiu, aumente a velocid-
ade e tente novamente.



3.3CORRIDA DOS ZOMBIES
Esconda-se num bunker e sobreviva ao 
apocalipse zombie.

MODO DE CONDUÇÃO VELOCIDADEInclinação



CORRIDA DOS ZOMBIES

1 Ligue três calhas - este é o bunker.

3 Escolha o Modo de 
Joystick e direcione o 
Mini.

4 Conduza o Mini com cuidado até ao 
bunker sem tocar em nenhum zombie.

2 Espalhe pinos, cones e conectores (os 
zombies) na frente do bunker.
Dica: Feche os olhos enquanto faz isto.



BOLA DE DEMOLIÇÃO
Só tem de partir as paredes.

3.4

MODO DE CONDUÇÃO VELOCIDADEFisga



BOLA DE DEMOLIÇÃO

1 Construa uma torre alta.

2 Anexe a cobertura esférica robótica.

3 Escolha o Modo de 
Fisga e direcione o 
Mini.

4 Atire contra a torre. Consegue derrubá-la 
completamente de uma só vez?



3.5ARCHIE PARA-CHOQUES
Exiba as suas capacidades de manu-
seamento de robots.

MODO DE CONDUÇÃO VELOCIDADEInclinação



ARCHIE PARA-CHOQUES
1 Coloque arcos na vertical com pinos no 

topo.

2 Anexe a cobertura esférica robótica.

3 Escolha o Modo de 
Joystick e direcione o 
Mini.

4 Derrube os pinos sem derrubar os arcos.

5 Tente novamente com o Modo de 
Fisga e o Modo de Pontapé.


