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Agrupamento de Escolas Miguel Torga

Bragança (153059)

Clube de Programação e Robótica

Regulamento

1. Preâmbulo

A Informática, tem hoje um lugar privilegiado não só pelos avanços tecnológicos conseguidos,
como pela sua indispensável participação em todas os setores e, fundamentalmente, como
instrumento de ensino e aprendizagem. Os desenvolvimentos mais recentes dos interfaces
gráficos e interativos, a "explosão" da Internet e das redes digitais, despertam o interesse na
comunidade jovem.

Os vários tipos de linguagem de programação estão a ganhar uma importância crescente no
mundo atual, por auxiliarem no desenvolvimento de capacidades transversais, tais como o
pensamento analítico, a resolução de problemas, o trabalho colaborativo e a criatividade.

A Robótica, como área que faz o interface com diferentes tecnologias e abordagens, mostra-se
ser capaz de suscitar a convergência dos meios humanos e materiais da Escola na
experimentação e elaboração de um novo currículo.

O Clube de Programação e Robótica, integra estes domínios num espaço aberto de trabalho e
partilha, visando a prossecução das linhas orientadoras e objetivos que resumidamente se
indicam nos artigos seguintes.

2. Linhas Orientadoras

O Clube como Projeto Interdisciplinar procura envolver o aluno na conceção, realização e
avaliação de projetos, permitindo-lhe articular saberes de diversas áreas disciplinares em
torno de problemas e temas de pesquisa ou de intervenção.

Propõe-se intervir em simultâneo na preparação de condições para a disciplina TIC, visando
introduzir a programação e a interação com as tecnologias.
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Principais linhas orientadoras do Clube:

 Interligação com as outras disciplinas do currículo (Português, Matemática, Física,
Filosofia, etc.)

 Superação das barreiras disciplinares
 Ligação da Matemática, das Ciências e da Física aos problemas da vida real
 Incentivo à produção escrita e visual para descrição, produção ficcional, etc.

3. Objetivos

São objetivos do Clube a aprendizagem de linguagens de programação, a investigação e o
desenvolvimento de projetos envolvendo Robots e a todas as iniciativas que se enquadrem
numa visão abrangente do uso das novas tecnologias da informação e da comunicação. Cativar
os alunos tentando que este projeto seja abrangente, educativo e, acima de tudo, lúdico, já
que também se pode aprender brincando.

Pretende-se ainda que o clube seja o local privilegiado para o desenvolvimento dos alunos,
nomeadamente:

 Proporcionar educação tecnológica
 Promover o desenvolvimento integral do aluno favorecendo o reforço da oferta

educativa numa perspetiva interdisciplinar
 Contribuir para o sucesso educativo dos alunos
 Promover a ciência e a tecnologia junto dos jovens através da experimentação
 Promover a cooperação e o trabalho de equipa
 Promover a capacidade de desenvolvimento de um projeto por parte dos alunos
 Promover o contacto com soluções diversas na resolução do mesmo problema
 Promover a inovação e a criatividade
 Contribuir para a criação de uma geração de investigadores
 Valorizar a interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade
 Sensibilizar de forma lúdica para a tecnologia multidisciplinar da robótica
 Conceber, construir e programar dispositivos robóticos
 Participar em programas Erasmus em que haja enquadramento
 Participar sempre que possível em exposições, feiras, etc. para a comunidade escolar e

extraescolar.

4. Inscrição

O Clube está aberto a todos os alunos do 2º e 3º ciclo, em regime de voluntariado.
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5. Coordenação

O Clube tem uma equipa de professores responsáveis e um coordenador.

O Clube está aberto à colaboração de todos os professores interessados.

6. Organização

O Clube tem as suas instalações na sala SEO.

O Clube funciona em ambiente livre e responsável, cabendo a cada um dos seus elementos
manter as instalações e equipamentos em boas condições.

O horário de funcionamento será adequado à disponibilidade dos professores, alunos e sala.

7. Produtos

Das atividades do Clube resultarão, entre outros, os seguintes produtos:

 Conceção de pequenas histórias interativas, jogos e animações utilizando diversas
linguagens de programação;

 Criação de uma página facebook “Robótica na Torga” com publicações relevantes para
o clube e dos trabalhos desenvolvidos;

 Ações de formação para alunos;
 Conceção e programação de robots.

8. Avaliação

A avaliação das atividades do Clube faz-se em reunião dos seus elementos, de periodicidade
trimestral e no final de cada ano

No âmbito da Semana da Cultural, com a apresentação do trabalho desenvolvido.

No âmbito do Conselho Pedagógico, como balanço da aplicação do Plano Anual de Atividades.


