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Planificação de Atividade 

Robótica no ensino de conceitos de programação 

  

Proposta de Atividade 
Planificação de atividades de ensino e aprendizagem da programação com recurso à 

utilização de robots. 

  

Descrição da atividade  

 

O módulo 3 da unidade curricular de didática da informática I pretendeu levar os alunos a tomar contacto com a 

robótica enquanto estratégia pedagógica ou recurso didático para ensinar conceitos de programação. Nesse 

sentido numa fase inicial foi proposto aos alunos a análise de diferentes tipos de robots móveis programáveis e 

realizado um workshop sobre programação de robots usando um simulador online (OpenRoberta). 

Como esta proposta de atividade final do módulo pretende-se levar os alunos a desenvolverem e concretizarem 

propostas de planificações e atividades pedagógicas para ensino e aprendizagem de conceitos base da 

programação usando a robótica enquanto estratégia. Para tal os alunos, individualmente ou em grupo, devem 

desenhar uma atividade pedagógica para ensinar/ trabalhar os conceitos de programação de acordo com as 

aprendizagens essenciais para da disciplina de TIC para os 2º e 3º ciclos do ensino básico.  

 

 

Objetivos  

 

Pretende-se com esta atividade levar os alunos: 

- Analisar as potencialidades pedagógicas da robótica como estratégia pedagógica para ensinar conceitos de 

programação e algoritmia; 

- Caracterizar pequenos robots móveis; 

- Programar robots móveis para a resolução de tarefas simples e complexas; 

- Planificar atividades pedagógicas sobre conceitos de programação usando robots para implementação junto 

de alunos do ensino básico e secundário; 

- Conceber cenários para a utilização de robots na resolução de problemas; 

 

 

Conteúdos de didática, programação e algoritmia 

 

Com esta atividade pretende-se que os alunos desenvolvam e ou apliquem conhecimentos científicos e 

didáticos: 

 

Conceitos base de Programação 

Instruções, sequências e ações; 

Operadores aritméticos; 

Operadores lógicos e relacionais; 

Variáveis, constantes e listas; 

Estruturas de decisão (simples, compostos e aninhados) 

Estruturas de repetição (for, while, repeat, interação, contador, condições) 

Funções e Procedimentos; 

Paralelismo/ processamento paralelo; 

Sincronização/ sincronismo; 
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Didática da Informática 

Definição de objetivos de aprendizagem; 

Teorias de aprendizagem (aprendizagem por descoberta – Bruner, construtivismo - Piaget, construcionismo - 

Papert, aprendizagem significativa - Ausubel, aprendizagem pela experiência - Dewey); 

Metodologias e estratégias de aprendizagem; 

Métodos e instrumentos de avaliação; 

 

Descrição metodológica 

 

A atividade poderá ser desenvolvida em grupo, ou de forma individual, considerando o modelo de planificação 

disponibilizado. Recorrendo a uma metodologia de trabalho de cariz exploratória e colaborativa cada grupo 

deve analisar o robot selecionado e conceber atividades de ensino de conceitos de programação inerentes aos 

domínios das aprendizagens essenciais de TIC do ano de escolaridade que trabalharam no módulo 1. 

Caso seja possível e adequado pode existir articulação curricular entre as atividades a desenvolver na disciplina 

de TIC e outras disciplinas ou áreas disciplinares. 

Cada aluno ou grupo deve desenvolver todos os recursos e materiais necessários a implementação da atividade 

planeada e apresentar as propostas de resolução. 

As atividades a planificar devem estar completamente enquadradas com as aprendizagens essenciais e ser 

adequados para o ano de escolaridade ou seja todas as tarefas de programação devem ser passíveis de realizar 

pelos estudantes. 

Cada grupo/ aluno deve preparar uma apresentação até 30 minutos sobre a sua proposta de atividade para 

apresentar à turma no dia 18 de janeiro. 

 

Nota: os alunos do regime alternativo devem usar o ambiente OpenRoberta para desenvolver a atividade e 

produzir ou reutilizar os cenários para integração no ambiente (ver os exemplos disponíveis). 

  

 

Possibilidade de articulação curricular (caso seja possível) 

 

Língua Portuguesa (recriação de obras literárias…); 

História (representação de momentos históricos, rotas dos descobrimentos….); 

Geografia (Percursos geográficos num mapa, jogos com distritos de Portugal…) 

Matemática (cálculo, figuras geométricas, Trigonometria, …); 

Ciências Naturais e Física e Química; 

Artes e Expressões; 

 

Materiais e recursos a mobilizar (cenários, tutoriais, guiões, ….) 

 

Para realização da atividade são disponibilizados os seguintes recursos: 

- Robots móveis programáveis (m-Bot; Lego WeDo; Lego Mindstorm NXT; Dash & Dot; Zowi); 

- Ambientes de programação (m-block, tynker, bitBloq, arduino.cc, entre outros) 

- Simulador Online OpenRoberta; 

- Recursos disponíveis na plataforma sobre cada robot; 

- Aprendizagens essenciais para a disciplina de TIC (5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos); 
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 - Planificação das aprendizagens essenciais desenvolvidas no primeiro módulo da UC; 

- Exemplos de projetos desenvolvidos por colegas de anos anteriores; 

- Textos e artigos sobre a utilização de objetos tangíveis programáveis no ensino da programação; 

- Linhas orientadoras para a programação e robótica no ensino básico – Probótica; 

- Slides sobre workshop do simulador OpenRoberta; 

- Slides sobre workshop de programação usando o robot m-Bot; 

 

Avaliação da atividade 

 

Na avaliação da atividade serão considerados os seguintes indicadores: 

- Adequação da proposta de atividade considerando o modelo definido; 

- Cumprimento dos requisitos indicados no modelo; 

- Adequação ao público-alvo; 

- Qualidade, adequação e correção dos conceitos científicos abordados; 

- Qualidade, adequação e correção dos programas/ algoritmos usados na resolução da proposta de atividade; 

- Qualidade e adequação dos recursos desenvolvidos; 

- Apresentação da proposta de atividade (qualidade, rigor científico, programação, cenários…); 

 

Observações 

 

Todos os materiais produzidos para a atividade, bem como a sua resolução devem ser disponibilizados em fórum 

próprio no espaço de didática da informática I na plataforma Moodle.  

A proposta de atividade e a sua resolução devem ser apresentadas no dia 18 de janeiro. Os alunos em regime 

alternativo apresentam através de videoconferência.  

Não serão aceites propostas enviadas fora do prazo, exceto se acompanhadas de uma forte justificação. 

 


