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Ações de Formação c/despacho > Imprimir (id #106435)

Ficha da Ação

Título Cenários de aprendizagem com robótica
Área de Formação G - Tecnologias da informação e comunicação aplicadas a didáticas específicas ou à gestão escolar
Modalidade Oficina de Formação
Regime de Frequência Presencial

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 9853028    Nome JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA    Reg. Acr. CCPFC/RFO-14841/02
Componentes do programa    Nº de horas 0

B.I. 11768415    Nome Rui Pedro Correia Barreiro    Reg. Acr. CCPFC/RFO-38484/17
Componentes do programa    Nº de horas 0

Formadores sem certificado de registo

Estrutura da Ação

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
A robótica educativa tem vindo a afirmar-se, progressivamente, em contexto educativo, ao longo dos últimos anos. Um
projeto desenvolvido nesta área fomenta a ligação entre a programação, a eletrónica, a física, a matemática, as áreas
artísticas, bem como as outras áreas do saber, favorecendo o trabalho colaborativo entre professores. A integração da
robótica em contexto educativo permite tornar os conceitos ligados à programação e pensamento computacional
tangíveis, ou seja, fora do espaço do ecrã do computador. Aprender a criar, aprender a planear, aprender a resolver
problemas, aprender a programar ligando artefactos tangíveis, construindo algo com uma finalidade, proporcionando
também a articulação com conteúdos das diferentes áreas do saber, pode ser implementado recorrendo à robótica.
Aprendizagem por “Learning-by-doing”.
Objetivos a atingir
A diversidade de contextos que integram projetos de robótica, conduz à seleção do conceito de “cenário de
aprendizagem” que pela sua abrangência permite elaborar planeamento específico e contextualizado para cada AE
Assim pretendemos que, cada professor, projete o que aprendeu num projeto de escola, tendo em conta, os fatores
específicos que condicionam os cenários de aprendizagem (nº alunos, características dos alunos/grupo, nível de literacias
digitais dos alunos, espaço, equipamento disponível, projeto educativo de escola, parcerias …). 
Propomos que usem problemas que fomentem o desenvolvimento do raciocínio lógico e sejam criativos nos desafios que
permitam desenvolver a criatividade e abordar conceitos científicos. 
Propomos, ainda, que partilhem, analisem e discutam os projetos elaborados e experimentados com os alunos e lhes
introduzam melhorias, se necessário.
Conteúdos da ação
1ª sessão presencial formativa, seguida de sessão prática num total de 4 horas:
- Atividades de iniciação à robótica sem computadores;
- Programar robôs sem robôs, através de plataformas online;
- Utilização de simuladores de robótica - Open Roberta;
- Dar a conhecer as potencialidades do Lego We Do 2.0;
- Criar com o robot.

Duração
Horas presenciais: 15 
Nº de horas acreditadas: 30

   Horas de trabalho autónomo: 15

Duração
Entre 1 e 12    Nº Anos letivos: 1

Cód. Dest. 15   Descrição Professores dos Ensinos Básico e Secundário
DCP   Descrição

Nº de formandos por cada realização da ação
Mínimo 5    Máximo 20
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2ª sessão presencial formativa, seguida de sessão prática num total de 4 horas:
- Explorar o robô Lego We Do 2.0;
- Programar o robô com a aplicação nativa da Lego;
- Programar o robô com recurso ao Scratch.
3ª sessão presencial formativa, seguida de sessão prática num total de 4 horas:
- Dar a conhecer o robô mBot:
- Explorar o robô;
- Programação mBlock;
- App nativa MakeBlock;
- Explorar o Micro:bit e suas potencialidades;
- Explorar componentes de programação;
- Exploração dos sensores na criação de desafios multidisciplinares.
15 horas de trabalho autónomo para criar, aplicar e testar as atividades criadas.
4ª sessão presencial formativa, para apresentação dos trabalhos realizados num total de 3 horas:
- Apresentação das atividades à turma;
- Balanço das atividades realizadas.
Metodologias de realização da ação

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 e qualidade nas atividades/tarefas das sessões presenciais – 25% 
- Qualidade do trabalho desenvolvido autonomamente – 60%
- Relatório crítico individual (escrito) – 15%

Nota: As faltas dos participantes são limitadas a um terço das horas de formação
Fundamentação da adequação dos formadores propostos
Formadores com experiência neste tipo de projetos, envolvidos na iniciativa da DGE “Programação e Robótica no Ensino
Básico” e em outras atividades no âmbito da programação e da robótica em contexto educativo.
Bibliografia fundamental
Open Roberta Fraunhofer da IAIS - https://lab.open-roberta.org/ , 2019
Education Lego - https://education.lego.com/en-us/downloads/wedo-2/software , 2019
Fundação Code.org | The Hour of Code https://code.org/ , 2019
Fundação microbit https://microbit.org/ , 2019
Sequeira, Manuel Cria o teu jgo de computador. Editora Manuscrito, 2016.

Processo

Data de receção 01-07-2019    Nº processo 106792    Registo de acreditação CCPFC/ACC-105617/19
Data do despacho 30-09-2019    Nº oficio 6881    Data de validade 30-09-2022
Estado do Processo C/ Despacho - Acreditado

Presencial   Trabalho autónomo
A oficina de formação é composta por
três sessões de 4 horas cada, seguida de
15 horas de trabalho autónomo,
terminando com uma sessão presencial
de 3 horas para apresentação e
discussão dos trabalhos realizados.
As sessões presenciais terão sempre
uma componente teórica com exploração
prática dos recursos abordados. Os
formandos terão em cada sessão a
possibilidade de testar os recursos
utilizados, realizando algumas atividades
propostas. 
Durante as sessões será privilegiado o
trabalho entre pares, promovendo o
trabalho em equipa. Os formandos terão
recursos físicos ao seu dispor para
explorar e realizar as atividades.

  

15 horas de trabalho autónomo, com a monitorização da equipa formadora.
Os formandos devem planificar uma atividade envolvendo os conteúdos
abordados e testar essa atividade com um grupo de alunos num cenário de
sala de aula e/ou clube. Caso os formandos não tenham material específico
para trabalhar a robótica, podem recorrer a simuladores, a atividades que só
necessitem de computador ou mesmo, atividades sem computador.


