
CONSELHO CIENTÍFICO PEDAGÓGICO DA FORMAÇÃO CONTÍNUA 

APRESENTAÇÃO DE AÇÃO DE FORMAÇÃO 

NAS MODALIDADES DE CURSO, MÓDULO E SEMINÁRIO 

Formulário de preenchimento obrigatório, a anexar à ficha modelo ACC2 

An2-A 

   Nº       

1. DESIGNAÇÃO DA AÇÃO DE FORMAÇÃO 

RoboParty - Oficina de Formação 

2. RAZÕES JUSTIFICATIVAS DA AÇÃO E SUA INSERÇÃO NO PLANO DE ATIVIDADES DA ENTIDADE 

PROPONENTE 

Com o crescente desenvolvimento tecnológico, a Robótica está cada vez mais na ordem do dia. Tendo esta área um 

enorme potencial de empregabilidade num futuro próximo, há imensas actividades criativas e motivadores para os 

mais jovens, e os professores devem estar atentos e preparados para esses desafios para poderem acompanhar os seus 

alunos. Esta iniciativa pretende formar os professores para as mais recentes tecnologias na área da robótica, desde a 

programação, à utilização de novos sensores/actuadores, a construção de placas electrónicas, etc. 

3. DESTINATÁRIOS DA AÇÃO 

Professores dos Ensinos Básico e Secundário 

4. OBJECTIVOS A ATINGIR 

A Participação nesta iniciativa vai permitir: 

Conhecimento básico de robótica móvel e autónoma 

Conhecimento de novas plataformas robóticas 

Aprofundar os conhecimentos básicos de electrónica 

Soldadura de componentes numa placa electrónica 

Montagem/Programação em Arduino 

Conhecimentos dos principais desafios científicos na área da robótica 

Aquisição de equipamento robótico didático para as suas aulas 

5. CONTEÚDOS DA AÇÃO (Descriminando, na medida do possível, o número de horas de formação relativo a 

cada componente) 

Entrega dos componentes eletrónicos e ferramentas 

Formação - parte teórica – 4 horas 

 Introdução à Eletrónica Geral (1,5 horas) 

 Iniciação à Soldadura de componentes (1 hora) 

 Formação sobre a Montagem do KIT Robótico (1,5 horas) 

Formação - parte prática – 5 horas 

Construção Mecânica (2 horas) 

Construção da placa controladora (Printed Circuit Board) (2 horas) 

Cablagem do robô (1 hora) 

 

Formação - parte teórica – 4 horas 

 Introdução à Robótica móvel e autónoma (1 hora) 

 Iniciação à Programação de robôs (2 horas) 

 Utilização das librarias BotnRoll (1 hora) 

Formação - parte prática – 5 horas 

Montagem e calibração dos sensores (2 horas) 

Programação do Robô (3 horas) 

 

Formação - parte teórica – 1 hora 

Provas robóticas – objectivos e regras (1 hora) 

Formação - parte prática – 6 hora 

Testes de movimento/atuação do Robô (2 horas) 

Caracterização do Robô (1 hora) 



Participação em provas robóticas (3 horas) 

6. METODOLOGIAS DE REALIZAÇÃO DA AÇÃO (Discriminar, na medida do possível, a tipologia das aulas a 

ministrar: teóricas, teórico/práticas, práticas, de seminário) 

O evento tem a duração de 3 dias e 2 noites (funciona 24/24 horas, com espaço próprio para dormidas se assim o 

desejarem).  

É fornecido um conjunto de componentes electrónicos, são dadas várias formações ao longo dos 3 dias sobre os temas 

acima descritos (ponto 4), e os participantes têm que montar o robô e programá-lo sempre com supervisão. 

No final há provas robóticas para validar o funcionamento de cada robô. 

7. CONDIÇÕES DE FREQUÊNCIA DA AÇÃO 

Ser professor e participar no evento pedagógico - RoboParty - promovido pela UMinho 

8. REGIME DE AVALIAÇÃO DOS FORMANDOS 

De acordo com o RJFC – DL 22/2014, de 11 de fevereiro - e nos termos dos nºs 5 e 6, do artigo 4.º do 

Despacho 4595/2015, de 6 de maio, a avaliação dos formandos é expressa numa classificação quantitativa na 

escala de 1 a 10 valores, de acordo com as menções definidas no ponto 6 do mesmo diploma e é atribuída 

com base nos indicadores abaixo apresentados e respetiva ponderação: 

- Envolvimento, qualidade e participação nas atividades/tarefas das sessões – 40%  

- Relatório de implementação/projeto/programação (…) – 60% 

Nota - As faltas dos participantes são limitadas a um terço das horas de formação. 

 

9. MODELO DE AVALIAÇÃO DA AÇÃO 

➢ Ficha de avaliação da ação; 

➢ Ficha de avaliação do(s) formador(es); 

➢ Relatório do(s) formador(es); 

➢ Trabalho/Relatório dos formando(s). 

10. BIBLIOGRAFIA FUNDAMENTAL 
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