
Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico 
aprendem código: uma realidade 
em escolas associadas ao EduFor 



Contextualização 
 

• A Comissão Europeia considera importante a capacitação digital. 
• A Europa precisará de cerca de 900 000 trabalhadores nas áreas TIC e 

de cerca de 2 000 000 se incluirmos as CTEM  (Ciências, Tecnologia, 
Engenharia e Matemática) já em 2020. 

• A DGE lançou um projeto-piloto, promovendo a “Iniciação à 
Programação no 1.º Ciclo do Ensino Básico”. 

• Os agrupamentos de escolas de Canas de Senhorim, Nelas, 
Mangualde e Sátão aderiram ao projeto. 

• Houve formação e foram elaborados Planos de Agrupamento para 
Iniciação à Programação no 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

• A implementação poderia ser na Oferta complementar ou nas AEC. 
• Mangualde optou pelas AEC. 



CONCEITOS 
Literacia digital / Pensamento computacional 

 
• O pensamento computacional é um conjunto de competências cognitivas, 

sociais e atitudinais que decorrem da teoria e da prática da computação; 
  
• Está na base da evolução das tecnologias e das sociedades desenvolvidas; 
 
• É transversal a todos os saberes e combina a matemática, a engenharia, as 

ciências e a lógica; 
 
• É hoje entendido como uma das habilidades intelectuais básicas do ser 

humano, comparada a ler, escrever e fazer operações aritméticas; 
 
• É para todos, no sentido em que faz parte dos saberes e saber-fazer do 

dia-a-dia, no séc. XXI. 
 



CONCEITOS 

   

• Promove o desenvolvimento cognitivo, social e 
emocional das nossas crianças bem como o espírito 
crítico, a criatividade e a colaboração tornando-as não 
apenas consumidoras de informação mas criadoras de 
conhecimento.  
 

• Contribui para a estruturação do pensamento lógico, na 
criança, por centrar-se, fundamentalmente, na resolução 
de problemas e na mobilização e aplicação do raciocínio 
lógico. 
 

•  Pode e deve ser trabalhado com todas as áreas 
disciplinares. 
 

O potencial da ideia de pensamento computacional do 
ponto de vista educativo 



 EQUIPA 

TURMAS ENVOLVIDAS 
3º e 4ºs anos 
(nas aldeias também inclui o 
1º e 2º anos)  - 21 turmas 

MODALIDADE Atividades de Enriquecimento Curricular 

237 alunos: 
• 1º e 2º anos – 52 
• 3º e 4º anos - 185 

 RECURSOS Sala TIC e 36 computadores Magalhães 

CARGA HORÁRIA 135 minutos semanais (2h15m): 
• 1x45 minutos + 1X90 minutos 

EXEMPLO DE MANGUALDE 
ANO LETIVO DE 2015/2016 

Coordenador (professor do 1º ciclo) 
2 professoras titulares de turma 
3 professoras das AEC 



Christian Hernandez, pai especialista em computação :  
“ Eu não acho que todas as crianças do mundo tenham que saber 
uma linguagem de programação ( Python ou C ++)  mas acho que 
cada uma delas deve compreender a estrutura, a lógica e a 
interligação das tecnologias que lhes permite jogar Angry Birds, 
assistir a um vídeo do YouTube ou pedir à mãe ou ao pai para 
comprar um livro na Amazon. E foi isso que fiz com os meus 3 
filhos: concentrando-me no processo criativo e introduzindo-lhes o 
conceito de construir coisas fantásticas com ferramentas digitais 
(primeiro Lego Mindstorms, depois Angrybirds, depois Minecraft, 
Kodu e Scratch e finalmente a construção de apps). 

As crianças devem aprender a programar? 



As crianças devem aprender a programar? 

Rushkoff, escritor: 
Quando nós humanos adquirimos linguagem, aprendemos não 
somente a ouvir, mas a falar. Quando ganhamos a escrita, nós 
aprendemos não apenas a ler, mas a escrever. E na medida em 
que nos movemos em direção a uma realidade crescente 
digital, nós precisamos aprender não apenas a usar programas, 
mas a fazê-los também. No panorama emergente, altamente 
programado, ou você criará o software ou será o software. 
Simples assim: programe ou será programado. 



Disponível em: 
 https://scratch.mit.edu/ 

Disponível em: 
http://www.kodugamelab.com/ 

https://scratch.mit.edu/
http://www.kodugamelab.com/


Mitch Resnick (criador do Scratch) 

Conferência de Mitch Resnick --» 

Com o nosso software Scratch, as crianças podem criar as suas 
próprias histórias interativas, jogos e animações - e partilhar as 
suas criações online.  
As crianças aprendem a pensar criativamente, a raciocinar 
sistematicamente, e a trabalhar de forma colaborativa, enquanto 
aprendem ideias computacionais importantes. 

http://goo.gl/eh2qeg
http://goo.gl/eh2qeg
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