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Esta literatura &#xe9; uma continua&#xe7;&#xe3;o da obra Arduino &#x2013; Pr&#xe1;tico e
Objetivo (2011) e Programa&#xe7;&#xe3;o para Arduino &#x2013; Avan&#xe7;ado (2014) do
mesmo autor e editora, onde o objetivo &#xe9; desenvolver um projeto que permita aplicar o
t&#xed;tulo desta obra na tela do LCD.
A placa did&#xe1;tica utilizada foi a Arduino UNO, onde tal kit est&#xe1; &#xe0; venda no site
www.cerne-tec.com.br.
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