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FICHA TÉCNICA 
Atividade: Robótica 
 

 
 

 

 

 

 
 
Faixa Etária: Dos 6 aos 9 anos 

Objetivos Gerais da Atividade:  

Tal como a matemática ou o português, a programação baseia-se em linguagens que se podem aprender 
durante toda a escolaridade. Estas linguagens de programação serão úteis, não só para alunos que sigam 
uma carreira ligada à tecnologia, mas também a todos os alunos que utilizem ferramentas de software que 
permitam tirar partido da programação como é o caso de ferramentas como o Microsoft Office, Google 
Docs, Windows entre muitas outras de uso generalizado. Para que os alunos possam aproveitar as 
capacidades avançadas destas ferramentas é importante que saibam programar e, tal como a matemática 
ou o português, podem e devem fazê-lo desde tenra idade.  

É através de materiais como Lego Mindstorms EV3, Lego Boost, Lego Robô Explorer, Sphero. Robô Doc, 
entre outros que pretendemos fazê-lo de uma forma divertida utilizando a robótica como veículo motivador 
e trazendo utilidade prática e imediata aos conhecimentos adquiridos pelos alunos.  

 
Objetivos Específicos: 
 

Na programação desenvolvem-se competências transversais como: 

• Planificação de uma sequência de tarefas; 
• Criatividade; 
• Resiliência; 
• Visualização espacial; 
• Pensamento crítico. 

Na programação praticam-se comportamentos de trabalhos em grupo: 

• Expressar; 
• Colaborar; 
• Questionar; 
• Debater; 
• Partilhar. 

Na programação e robótica adquirem-se conhecimentos de uso profissional: 

• Ciclos; 
• Eventos; 
• Condições; 
• Operadores; 
• Dados/Variáveis; 
• Execução em paralelo; 
• Ação iterativa e incremental; 
• Teste e depuração; 
• Decomposição e abstração; 
• Reutilização e reformulação; 

 
 

Vivem num mundo atualmente dominado pela tecnologia e onde já há quem 
defenda que a programação é novo Inglês. Na robótica é desenvolvido um conjunto 
de conhecimentos e competências não só nas áreas das Ciências e Tecnologia, mas 
também pessoais como resolução de problemas, autonomia, pensamento lógico 
entre outras.  
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• Transformação e transferência de movimento motorizado; 
• Processamento de dados por sensores; 
• Segurança mecânica do chassis de um robô. 

Na robótica praticam-se atitudes: 

• Aprender a construir de maneira autónoma por instruções detalhadas por escrito; 
• Estudo das várias possibilidades para a resolução de problemas; 
• Aplicação de conhecimentos adquiridos na programação; 
• Integração de partes para obter um resultado final. 

 
Obs: A informação pedagógica acima apresentada é da autoria da empresa nossa parceira Fórmul@. 
 
 
 
 


