
Senhores Responsáveis, 
 
Com o intuito de mantermos o contato das crianças com o que foi apresentado no               
laboratório de robótica, e prosseguirmos com novas atividades, abaixo está um manual de             
como proceder para a instalação do programa LEGO Digital Designer em computador com             
sistema operacional Windows ou macOS. 
Nota 01: O programa só está disponível em inglês ou alemão. 
Nota 02: Não encontrei nenhum aplicativo compatível com as atividades realizadas em sala             
de aula, que possa ser instalado em telefones celulares ou tablets tanto apple como              
android. 
 

1) Acessar o Google Drive: Liceu Pasteur - Robótica 
 

2) Faça o download do arquivo do LEGO Digital Designer, conforme o Sistema            
Operacional, no computador: 

macOS: SetupLDD-MAC-4_3_11.zip 316MB 
 

Windows: setupldd-pc-4_3_12.exe 160MB 
 

3) Instale o programa conforme as instruções. 

 
Clicar em Next > 
 

https://drive.google.com/open?id=1zYy9JUSlMDpJczU7hP_P6SGLTAvCbOfY
https://drive.google.com/open?id=1_ha-MdC_k7KQSakGiNMdCHrqzHGaLs5E
https://drive.google.com/open?id=1yHzdmVO1067fv4dX7-7iNmuTn-Rej98B


 

Clicar no quadrado em branco ( ) e depois em Next > 
 

 
Clicar em Next > 
 



 
Clicar em Next > 
 

 
Clicar em Install 
 



 
Clicar em Finish que o programa iniciará automaticamente. 
 

4) Abrindo LEGO Digital Designer: 

 
Clicar em OK. 
 



 

Clique em  para abrir um arquivo existente no computador. 

Clique em para criar uma nova montagem. 
 
 
Importante 01: Caso aparece a mensagem abaixo, é só clicar em Cancel. 

 
 



Importante 02: Caso aparece a mensagem abaixo, é só clicar em OK. 

 
 
 

5) Acesso e download dos arquivos realizados no Liceu: 
Arquivos dos alunos 1° ao 5° ano 
 
Pedidos de desculpas 01: O último backup realizado foi em 11/03/2020, portanto            
alguns trabalhos não poderão ser acessados. 
Pedidos de desculpas 02: Um dos computadores apresentou problema ao se           
conectar a rede do Liceu e os alunos que utilizaram esse computador sentirão falta              
de alguns dos seus trabalhos. 

 

 
Clique com o botão direito do mouse sobre o nome do seu filho (a) e selecione Fazer                 
download. 
Salve o arquivo no computador. 
Volte para o Item 4 ou dê um duplo clique sobre o nome do arquivo. 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1N5ovOhUS6zUVKWdqr2rfX1s7-6aZvs95


Nota 03: A mensagem abaixo diz a quantidade em que alguns blocos não puderam ser               
carregados, isso ocorre devido  à diferença de versão de software. 
Na prática alguns personagens aparecerão sem rosto, sem cabeça, sem pernas, etc... 

 
 
 

6) Dúvidas, ajuda para instalação do programa, comentários, críticas construtivas: 
 
Oswaldo 
011 98162-2861 (pode ligar, pois sou muuuuito lento para responder mensagens) 
oswaldodominicis@gmail.com 
 
Google Chrome 
https://remotedesktop.google.com/support 

mailto:oswaldodominicis@gmail.com
https://remotedesktop.google.com/support

