
11/04/2020 CCPFC - Gestão de Processos

www.e-processos.ccpfc.uminho.pt/p2_acc_desp/imprimir.php?codigo=106093 1/2

Ações de Formação c/despacho > Imprimir (id #106093)

Ficha da Ação

Título Iniciação à Programação no 1º Ciclo do Ensino Básico
Área de Formação A - Área da docência
Modalidade Curso de Formação
Regime de Frequência Presencial

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 10819945    Nome ANABELA MOREIRA MACIEL    Reg. Acr. CCPFC/RFO-10312/00
Componentes do programa    Nº de horas 0

Formadores sem certificado de registo

Estrutura da Ação

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
Este curso pretende que a iniciação à programação seja entendida como mais uma ferramenta ao serviço dos professores
e em articulação com as restantes áreas curriculares. Visa ainda dotar os professores de competências para, por
exemplo, trabalhar com os alunos na definição de projetos para alguns dos temas a abordar, na elaboração e correção de
textos, ou na seleção de imagens e de sons a utilizar nos projetos. A principal finalidade deste curso é a de que os
professores possam posteriormente ensinar os alunos não só a programar mas, ao mesmo tempo, aprendam
programando. A programação, para além de desenvolver nos alunos a sua criatividade em ciências da computação,
promove uma visão mais alargada dos diferentes usos do computador e contribui para o desenvolvimento do pensamento
computacional. Assim, este curso aborda conceitos relativos às Tecnologias da Informação e Comunicação, às Ciências
da Computação e ao Pensamento Computacional e são identificados os objetivos e os conteúdos a trabalhar com os
alunos nas atividades do projeto. A utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) nas escolas têm vindo
a aumentar com a disponibilização e facilidade de acesso de equipamentos e programas. Tais factos têm acrescentado,
muitas vezes, uma mais-valia significativa para as aprendizagens dos alunos, a saber: o trabalhar em equipa, a
estruturação e organização de ideias, a criatividade, o espírito crítico, a resolução de problemas, o pensamento analítico e
a atenção aos detalhes.
Objetivos a atingir
-Entender e aplicar princípios e conceitos fundamentais das Ciências da Computação; .
-Planificar sequências de instruções que permitam a realização de uma dada tarefa; 
-Utilizar diferentes tipos de dados (textos, números, entre outros);
-Planificar e criar um projeto de forma estruturada;
-Identificar e corrigir erros existentes na programação de um projeto;
-Resolver problemas, criar histórias animadas e construir jogos com recurso ao desenvolvimento de programas
informáticos;
-Conhecer ferramentas informática adequadas ao 1.º Ciclo do Ensino Básico;
-Ser capaz de propor ambientes computacionais estimulantes;
-Reconhecer o potencial educativo do Kodu e do Scratch;
-Utilizar o software de programação do 1.º ciclo;
-Promover a criação de conteúdo através do software de programação;
-Desenhar propostas de trabalho no Kodu e no Scratch;
Conteúdos da ação
1.O Pensamento Computacional (1 hora)
-Fundamentos e princípios do pensamento computacional
2- A utilização do Kodu em contexto educativo (5 horas presenciais):
- Exemplos da sua utilização; 
- Construção de um projeto em cooperação;
3- A implementação educativa do Scratch (5 horas presenciais): 

Duração
Horas presenciais: 15
Nº de horas acreditadas: 15

Cód. Dest. 99   Descrição Professores do grupo 110
DCP 99   Descrição Professores do grupo 110
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- Exemplos da sua utilização; 
- Construção de um projeto em cooperação;
4 - Planificação do projeto/criação a desenvolver com os alunos na aula (3 Horas) 
- Recolha de imagens, vídeos, sons e informação a conter no projeto;
5 - Avaliação dos formandos e da ação (1 hora):
Metodologias de realização da ação
•As sessões de formações serão práticas, com a respetiva introdução teórica.
•O desenvolvimento da formação primará pela metodologia de comunidade de investigação e colaborativa.
•Análise/discussão/reflexão, em que se avaliarão os resultados obtidos.
Regime de avaliação dos formandos
Os formandos serão avaliados nos seguintes moldes:
• a todos os formandos será atribuída uma classificação quantitativa na escala de 1 (um) a 10 (dez) valores, arredondada
às décimas;
• o referencial da escala de avaliação é o previsto no nº 2, do artigo 46º do ECD, aprovado pelo Decreto Lei nº 41/2012, de
21 de fevereiro:
de 9,0 a 10,0 valores — Excelente
de 8,0 a 8,9 valores — Muito Bom
de 6,5 a 7,9 valores — Bom
de 5,0 a 6,4 valores — Regular
de 1,0 a 4,9 valores — Insuficiente
sendo atribuída com base nos indicadores abaixo apresentados e respetiva ponderação.
Acompanhamento contínuo e formativo do trabalho desenvolvido pelos formandos e grupos de trabalho nas sessões:
-Participação individual/Grupo.   20%
-Realização das tarefas nas sessões/ Qualidade e adequação dos trabalhos desenvolvidos.40%
-Trabalho de avaliação individual. 40%
Fundamentação da adequação dos formadores propostos
Bibliografia fundamental
RICARDO, Sérgio, Eureka! Vamos Programar... Scratch - 1º Ciclo - Iniciação à Programação e Robótica - 3º e 4º Anos,
Areal Ed. , 2018
Berry, M. (2013). The computing curriculum beyond, 2014.
Brennan, K., Balch, C. & Chung, M. (2014) Creative computing. Harvard Grauate School of Education.
Brennan, K., Chung, M., & Hawson, J. (2011). Computação criativa – uma introdução ao pensamento computacional
baseada no conceito de design. (Tradução de Teresa Marques)
Computing at School (2102). Computer Science: A Curriculum for Schools.
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