
Modelo de Cenário de Aprendizagem 
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 Objetivo Geral:  

- Compreensão dos princípios e conceitos fundamentais de 

programação. Utilizar a programação e a robótica na resolução 

de problemas. Usar as TIC de forma responsável, competente, 

segura e criativa. 

 

 

Atividades/ Tarefas: 

- Avaliação diagnóstica. 

- Revisão de conceitos. 

- Resolução de problemas de complexidade crescente, 

construindo soluções algorítmicas e de programação (sem/ 

com sensores). 

- Implementação das soluções no robot mBot, e realização 

de testes e correção de possíveis erros, obtendo uma solução. 

- Envio para o moodle das soluções conseguidas, para cada 

problema. 

- Avaliação formativa (check lists de avaliação direta) na 

resolução de problemas diários. 

- Apresentação final à turma do problema final “Oceano de 

Plástico”, discussão das soluções encontradas relativamente 

à qualidade e eficiência. 

- Envio para o moodle das soluções conseguidas. 

- Avaliação sumativa (individual, dos elementos do grupo, e 

dos restantes grupos). 

- Avaliação formativa (teste online). 

Espaço/ Equipamentos 

Os alunos vão resolver colaborativamente (grupos de 4) os 

problemas em sala de aula, utilizando o computador, o Kit 

Educativo mBot Makeblock, e o programa mBlock 3 

(Scratch 2.0), em modo Arduíno.  

Na sala de aula, o centro de atividade é o aluno, onde pode 

investigar, criar, desenvolver, partilhar e apresentar. 

Papéis: 

- O professor será o orientador, o moderador, o incentivador, o questionador e o fornecedor de feedback. Para explicitar os 

problemas e alguns conceitos de programação, fará breves introduções expositivas. 

- O aluno irá tornar-se num agente ativo do seu próprio conhecimento, deverá interagir, debater e colaborar com os colegas de 

grupo, resolvendo os problemas propostos e solicitar colaboração e feedback do professor. 

 

Objetivos Específicos: 

- Identificar um problema e decompô-lo em subprogramas. 

- Identificar componentes estruturais da programação. 

- Identificar e usar diferentes tipos de dados e aplicar regras; 

- Identificar e usar diferentes operadores e funções pré-

definidas. 

- Compreender o funcionamento das estruturas de seleção e 

controlo, e criar sequências de instruções as envolvam. 

- Compreender o funcionamento das variáveis, e criar 

sequências de instruções as envolvam. 

- Identificar e corrigir erros existentes na programação e 

ordenação da solução do problema. 

- Reconhecer que a reutilização de código é viável. 

Resumo da narrativa: 

O tema escolhido é sobre a poluição existente nos Oceanos (em particular, plástico), visa alertar os alunos para um dos maiores 

problemas ambientais do planeta. É um tema interdisciplinar: Ciências Naturais, Educação Visual, Educação Tecnológica, 

Francês, Físico-Química, Inglês, Matemática e TIC. 

Nas aulas, vai-se fornecer conhecimentos sobre conceitos fundamentais relativos à atividade de programação, no final, os alunos 

deverão dominar os conceitos apresentados e serem capazes de desenvolver programas numa linguagem de programação, e 

implementá-los no robot mBot, fazendo testes e ajustes para encontrar as soluções para cada problema apresentado. 

Os alunos deverão resolver todos os problemas em grupo, e com consulta. No final da aula, os alunos deverão submeter a sua 

solução na plataforma moodle. 
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