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Contexto



O que se pretende   
desenvolver com o 

CA?



Alunos
• Mais oportunidades para aprender de forma autónoma;

• Demonstrar capacidades de pensamento crítico, resolução de 
problemas e tomada de decisão. 

• Decidir qual a tecnologia que devem utilizar para apoiar a sua 
aprendizagem;

• Demonstrar que são criadores confiantes e competentes de 
produtos, ideias e conhecimento.



Papel dos Professores

• Reorganizar a disposição da sala de aula, introduzindo
novas ferramentas e recursos digitais na aula;

• Ajudar os alunos a integrar a produção online no seu
trabalho sob formas que apoiem a comunicação com
outros públicos;

• Dar aos alunos maior possibilidade de escolha
relativamente ao formato e abordagem.



Quais os objetivos de 
Aprendizagem e Avaliação?
• Envolver os alunos na definição de objetivos de

aprendizagem personalizados;

• Acompanhar o progresso dos alunos avaliando
competências processuais (criatividade, competência
digital);

• Dar mais feedback aos alunos, utilizando uma ampla
gama de abordagens à avaliação.



Questionário aos docentes
https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSfJ8qFLhCL1vC5S0zo
JSvxM994NJoWNGdW-
sPJ2rr8umfhz2Q/viewform?usp=
sf_link

https://www.youtube.com/watch?v=kD8kWCZAa5s
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ8qFLhCL1vC5S0zoJSvxM994NJoWNGdW-sPJ2rr8umfhz2Q/viewform?usp=sf_link


Questionário aos alunos

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee5qDycCGFplX5u8VrGy76Af-
7xMhz8Kn67H6GzvwMmSdetQ/viewform?usp=sf_

https://www.youtube.com/watch?v=kD8kWCZAa5s
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee5qDycCGFplX5u8VrGy76Af-7xMhz8Kn67H6GzvwMmSdetQ/viewform?usp=sf_


Identificar um problema a resolver e conceber um projeto, desenvolvendo 
perspetivas interdisciplinares e contribuindo para a aplicação do 
conhecimento e pensamento computacional em outras áreas disciplinares;

Analisar o problema e decompô-lo em partes; 

Explorar componentes estruturais de programação (variáveis, estruturas de 
decisão e de repetição, ou outros que respondam às necessidades do projeto) 
disponíveis no ambiente de programação.

O que provoca a 
destruição das abelhas?



As cuscas no 
castelo de 
Guimarães

Quando e Como Fazer?



Planeamento das  Atividades



Visita do escritor/
apicultor



Visita de campo: DETETIVES AMBIENTAIS



https://pt.calameo.com/read/0055635109157698dff58


Scratch

https://scratch.mit.edu/projects/309066205

https://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.metodokaram.com.br/wp-content/uploads/2017/09/20-09-2017_imagem-pergunta.jpg&imgrefurl=http://www.metodokaram.com.br/sao-as-perguntas-ou-as-respostas-que-movem-mente-humana/&docid=id99FNxzV3x-xM&tbnid=fbnpbpyeKzgicM:&vet=10ahUKEwiIh5HI3a_iAhUO3uAKHZJ-CBkQMwhTKAkwCQ..i&w=717&h=590&bih=619&biw=1366&q=pergunta&ved=0ahUKEwiIh5HI3a_iAhUO3uAKHZJ-CBkQMwhTKAkwCQ&iact=mrc&uact=8
https://scratch.mit.edu/projects/309066205
https://scratch.mit.edu/projects/309066205


Diário de bordo



Avaliação com os robots

https://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.metodokaram.com.br/wp-content/uploads/2017/09/20-09-2017_imagem-pergunta.jpg&imgrefurl=http://www.metodokaram.com.br/sao-as-perguntas-ou-as-respostas-que-movem-mente-humana/&docid=id99FNxzV3x-xM&tbnid=fbnpbpyeKzgicM:&vet=10ahUKEwiIh5HI3a_iAhUO3uAKHZJ-CBkQMwhTKAkwCQ..i&w=717&h=590&bih=619&biw=1366&q=pergunta&ved=0ahUKEwiIh5HI3a_iAhUO3uAKHZJ-CBkQMwhTKAkwCQ&iact=mrc&uact=8


Avaliação das Atividades
Ficha de Autoavaliação

Ficha 

i na ate?

.

Sim Não Observações

Estive com atenção? 98%

Participei na atividade? 100%

Percebi o sentido global das questões?
100%

Tive dificuldades em resolver a ficha de trabalho?
93%

Aprendi temas novos? 100%

Fiquei com vontade de saber mais sobre este tema?
100%

Apetece-me falar das tarefas que aprendi a alguém?
99%

Queres deixar uma sugestão de um tema a desenvolver na próxima aula?
100% mais aulas  como estas



Resultados
Alunos

Aulas divertidas  - 98% 
Maior concentração - 95% 
Aprendizagens significativas  - 93% (inclui 2 alunos com dificuldades de 
aprendizagem).

Professores
Mais entusiasmados;
Maior trabalho colaborativo;
Conhecimento e experimentação de novas tendências;
Mais predispostos a mudar a disposição da sala de aula, passando o aluno a ser o 
centro da aprendizagem.

Conclusão
A importância de replicar esta formação para alargar o envolvimento  a um maior 
número de professores.



A Busca das Cuscas

Obrigada!


