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Ano (s) de Escolaridade Disciplina (s) Duração da Atividade 
7º ano TIC  

Educação Visual & Cidadania 
e Desenvolvimento 

90m 

 

Autoria 
Ana Fontoura Pires  

Descrição da actividade 

SOCORROoooo! O CARRO SEM CONDUTOR PERDEU OS TRAVÕES… 
 
SINOPSE 
Durante um passeio turístico pela cidade um carro sem condutor perde os travões perto de 
uma passadeira onde circulam pessoas e/ou animais: deverá ser programado para continuar 
na sua faixa ou virar para a faixa contrária?  
 
Baseada e inspirada na Máquina Moral, inquérito online desenvolvido pelo MIT para 
recolher opiniões sobre que decisões morais devem os carros sem condutor tomar em caso 
de perda de travões, a actividade desenrola-se a partir do seguinte dilema:   
 
Na eventualidade de perda de travões, um carro autónomo deve ser programado para  
salvar o máximo de vidas 
ou 
para assegurar a máxima segurança dos seus passageiros? 
 

 
Desviando-se para a faixa contrária 

  morre 1 passageiro (médico) 

 

Se continuar em frente morrem 4 pessoas:   
1 médico, 1 atleta, 1 executiva, 1 mulher  

http://moralmachine.mit.edu/hl/pt
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1ª PARTE DA ATIVIDADE (20 minutos)  
 
Introdução 
Depois de apresentada a actividade e os seus objectivos, sugere-se uma breve reflexão e 
debate sobre os carros autónomos e as questões éticas que se colocam na sua 
programação, através da apresentação de alguns cenários colocados pela Máquina Moral. 
 
Em grupo 
Os alunos exploram livremente a Máquina Moral, e criam na mesma um cenário de acidente 
que implique uma tomada de decisão moral quanto ao comportamento que o carro 
automático deverá tomar nessa situação específica. 
 
 

 
 
2ª PARTE DA ATIVIDADE (70 minutos) * 
Introdução 
Apresentação pelo professor do robô Dash e da aplicação de programação por blocos Blokly,  
demonstrando as suas funcionalidades.  
 
Em grupo 

Os alunos exploram livremente a aplicação, programando o robô para executar o percurso 
definido no Guião que lhes será facultado e que compreende 5 etapas/desafios com o 
mínimo de blocos possível.     
 
No último desafio, cada grupo implementa o cenário de acidente que criou na Máquina 
Moral, programando o robô para executar a decisão que tomou para a resolução do dilema 
ético criado, apresentando e fundamentando a decisão tomada à turma. 
 
*O cenário será implementado antes do início da actividade 
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Objetivos de aprendizagem  

Objetivos gerais 

▪ Desenvolver o pensamento computacional e algorítmico a partir da criação de 
uma atividade interdisciplinar  

▪ Aplicar princípios e conceitos fundamentais de programação e robótica 
▪ Refletir sobre a importância dos valores morais na programação de carros 

autónomos 
▪ Desenvolver o pensamento crítico e criativo  

▪ Promover o trabalho colaborativo e o espírito de equipa 

 

Objetivos específicos TIC 
▪ Criar programas para resolver problemas utilizando um ambiente de programação 

por blocos 
▪ Programar um robô para executar percursos, ajustando a sua acção às respostas  
▪ Reconhecer a importância do desenho de algoritmos como método de resolução de 

problemas 

▪ Definir algoritmo 

▪ Resolver problemas pela sua decomposição em partes menores 

▪ Reconhecer que diferentes algoritmos podem atingir o mesmo resultado 

▪ Reutilizar um mesmo algoritmo em diferentes situações  
 
Objetivos específicos Educação Visual 

▪ Encontrar soluções criativas para a resolução de problemas 
▪ Criar e implementar soluções adaptadas às finalidades e condicionantes  
▪ Refletir sobre princípios de design  

 
 

 
Domínios das aprendizagens essenciais  

TIC 
▪ Criar e inovar 
▪ Comunicar e colaborar 

 
Educação Visual 

▪ Apropriação e reflexão 
▪ Interpretação e comunicação 
▪ Experimentação e criação 

 

Conteúdos de programação 

▪ Design de algoritmos 

▪ Instruções, Sequências e Ações 

▪ Estruturas de decisão simples e compostas 

▪ Estruturas de repetição 

▪ Funções 

▪ Sensores 
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Descrição metodológica 

A actividade deverá ser desenvolvida em grupos de 4 alunos, recorrendo a uma metodologia 
de trabalho orientada pela experimentação e descoberta, conduzindo os alunos à criação e 
resolução de problemas. 
Exploratória e colaborativamente cada grupo programará o robô para responder a 6 
desafios constantes num guião que será disponibilizado para completar um percurso pré-
definido. 
Através do cruzamento disciplinar pretende-se promover uma aprendizagem integrada e 
significativa.  
 
 

Articulação curricular  

A actividade envolve directamente duas áreas disciplinares: 

 1. Cidadania e desenvolvimento - Prevenção rodoviária em colaboração uma outra Instituição 

 

2.Educação Visual - Criação do cenário e das suas personagens respeitando o seguinte:  

Criação do cenário (percurso do robô e sinalética) e personagens da actividade (as da Máquina 

Moral) envolvendo o MÍNIMO DE:  

       - Recursos 

       - Tempo de implementação 

       - Custos 

 

O projecto vencedor será o implementado na actividade.  

 

Robot a utilizar e principais características (componentes, motores, sensores, …)  

Robô Dash:  

• 2 motores nas rodas 

• 3 sensores de distância p/infravermelhos  

• 3 microfones 

• 5 Apps gratuitas  

• Tecnologia de comunicação: Bluetooth 4.0 

• Corre em: Tablets; Telemóvel; Kindle; Ios/Android 
 
Funcionalidades do robot a utilizar na atividade 

• Movimento 

• Rotação da cabeça (cima, baixo, direita, esquerda) 

• Luzes (olho, orelhas, peito, cauda) 

• Microfone 

• Altifalante 

• Sensores de distância 

• Sons  

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

• Cenário / Personagens 

• Guião da actividade  

• 6 Robôs Dash 

• 6 Tablets com a App Blocky Instalada e ligação à Internet  

• 1 PC com ligação à internet 

• Videoprojetor 

• Website moralmachine.mit.edu/hl/pt 

• Vídeo/imagens de carros autónomos 

• Canetas/folhas 
 
 
 

Problemas, constrangimentos que poderão existir ao nível do equipamento e dos ambientes 

de programação 

Dado o custo elevado do robô (180€) conseguir-se um número mínimo que viabilize a 

realização da actividade. 

O mesmo para os tablets necessários, uma vez que a aplicação não tem uma versão para 

browser. Alternativamente poder-se-ão utilizar telemóveis, mas torna-se mais complicado a 

sua operacionalização.  

Ligação à Internet sem falhas, uma vez que o tempo que se dispõe para a realização da 

actividade é limitado 

 

Avaliação da atividade 

Formativa: 

- Questionário de auto-avaliação de conhecimentos 

- Questionário de avaliação da actividade   

Ambos a realizar sem o aluno se identificar. 

 

  

file:///C:/Users/apires/Dropbox%20(Personal)/Didatica_Informatica/Dash/moralmachine.mit.edu/hl/pt
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Imagens/ vídeos do robot e da proposta de resolução da atividade 

1. Robô Dash 
 

 
 
 

2. Vídeo e Características 
uk.makewonder.com/dash/ 
 

3. Desenho do cenário (Rascunho) 
 

 
 
 
 
 

file:///C:/Users/apires/Dropbox%20(Personal)/Didatica_Informatica/Dash/uk.makewonder.com/dash/
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4. Proposta de resolução da atividade 
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Observações 

A programação do robô precisa de ser revista. Não o consegui fazer por manifesta falta de 

tempo.  
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