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1 Introdução
Numa primeira fase, a ciência da computação estava focada na programação – compreendidas como
um processo para se obter uma solução através de uma sequência de passos lógicos e explícitos,
inseparável do pensamento algorítmico (Amorim, 2005; Futschek, 2006; Knuth, 1985; Schwank, 1993).
Hoje, argumenta-se que o pensamento Computacional envolve a mobilização de competências de
cidadania em dois níveis:
 Nível Mental- a formulação, resolução de problemas (i.e. a decomposição de um problema
em passos simples que conduzem à sua resolução); a organização e análise de dados; o uso
de algoritmos; a abstração, como síntese de informação; a avaliação de soluções num
processo recursivo e cíclico; a generalização e transferibilidade para outros problemas
(Csizmadia, Curzon, Dorling, Humphreys, Ng, Selb & Woollard, 2015; ISTE/CSTA, 2011);
 Nível Atitudinal – a confiança para abordar a complexidade; a persistência para ultrapassar
obstáculos; a tolerância para o incerto; a motivação para tarefas exigentes; a vontade de
trabalhar e responder às opiniões dos outros (ISTE/CSTA, 2011).
A Programação Tangível constitui o elemento fundamental para o desenvolvimento do
pensamento digital (Bers & Horn, 2010). A Programação Tangível utiliza objetos físicos para fazer da
programação uma atividade que é apelativa e acessível para crianças, fazendo-o de modo mais direto
e menos abstrato. Utilizando objetos físicos para representar elementos programáveis, comandos e
movimentos de estruturas de controlo, está ao alcance de qualquer indivíduo, desde a Idade mais
tenra, mesmo se não dominam qualquer tecnologia (Sapounidis & Demetriadis, 2013).
Também é importante explicar o que se entende por programação tangível versus programação
gráfica. Por definição, a programação tangível é aquela que é feita diretamente no robô ou nos blocos
que o comandam. Isso é feito tocando o robô, como outros objetos. A gráfica envolve uma linguagem
de programação, feita no computador, e que controla o caminho do robô.

Quando se trata da educação de crianças pequenas, a programação tangível é considerada mais
adequada, pois os alunos podem ver facilmente a programação que estão realizando de maneira
muito direta e próxima, promovendo o envolvimento físico, uma vez que os alunos aprendem
aumentando os sentidos utilizados (toque, visão, audição) (Zuckerman et al., 2005). De facto, nessas
faixas etárias, a descoberta do mundo através do toque é de suprema importância na construção da
aprendizagem, na construção do conhecimento do mundo e na apropriação que eles fazem da
realidade. (Loureiro, Moreira and Senos, 2018).
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No entanto, é importante esclarecer que existem diferentes definições de pensamento digital e
computacional: frequentemente há a tendência de associá-lo e descrevê-lo como “resolver um
quebra-cabeça”, no sentido de que é necessário dividir os problemas em grupos menores e partes
mais simples e organizá-las de maneira lógica e sequencial (tabela 1).

 Table 1 – Digital and computational thinking skills

Skills

Definition

Abstração

Representar / converter um sujeito / objeto (tangível ou não) de uma forma mais
compreensível, eliminando detalhes desnecessários. Priorizar e escolher os descritores
mais relevantes, classificando-os de acordo com o grau de informação (100% significa
que uma característica é suficiente para descrever o assunto)

Decomposição

Separar coerentemente as partes lógicas de um sujeito / objeto e desconstruí-las em
unidades / axiomas mais simples até que possam ser entendidas, resolvidas e avaliadas
separadamente, mas sem perder informações cruciais sobre o objeto / sujeito original

Sequenciação
Automação
Correção
Generalização

Organizar as diferentes parte de um problema em determinada ordem, com a
finalidade de criar etapas para uma solução
Reconhecer padrões para encontrar atalhos e criar tarefas e loops repetitivos para
economizar trabalho e tempo e melhorar o fluxo de informações
Prever e verificar resultados utilizando uma abordagem sistemática
Estratégia de explorar e explorar soluções anteriores para problemas semelhantes,
encontrando conexões e semelhanças

A escola deve contribuir para o desenvolvimento do pensamento digital e computacional dos
alunos (Barr & Stephenson, 2011; Caspersen & Nowack, 2013; Grover & Pea, 2013; Qualls & Sherrell,
2010; Sengupta, Kinnebrew, Basu, Biswas & Clark , 2013; Voogt, Fisser, Good, Mishra & Yadav, 2015:
Weintrop, Beheshti, Horn, Orton, Jona, Trouille & Wilensky, 2016). Esse desafio educativo está
relacionado com a importância do desenvolvimento de habilidades eletrónicas para futuros
trabalhadores e todos os cidadãos, numa perspetiva inclusiva, para que tenhamos sociedades mais
democráticas.

A programação tangível contribui para os principais 'Objetivos de Desenvolvimento Sustentável'
relacionados a 'Educação de Qualidade', 'Igualdade de Gênero', 'Trabalho Decente e
Crescimento Econômico', 'Redução de Desigualdades' e 'Paz, Justiça e Instituições Eficientes'
(UNRIC, 2019). De facto, para educar os cidadãos a contribuir para um mundo sustentável, é
importante ensiná-los a interpretar os fenómenos do mundo de uma maneira mais holística e não
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segmentada. Consequentemente, é importante promover a integração das áreas STEM de maneira
transversal no currículo educacional (Corlu, Capraro & Capraro, 2014; Honey, Pearson &
Schweingruber, 2014; Sanders, 2009; Zeidler, 2016).

Além disso, a programação tangível pode facilitar a inclusão de crianças e jovens,
independentemente do sexo, condições físico-psicológicas ou condições sócio-culturo-económicas
(Gordon, Ackermann & Breazeal, 2015; Gordon, Rivera, Ackermann & Breazeal, 2015; Koster, Nakken
, Pijl & van Houten, 2009; Tabel, Jensen, Dybdal & Bjørn, 2017; Unnikrishnan, Amrita, Muir & Rao,
2016).
A natureza interativa e física da programação tangível, em que as crianças devem colaborar para
resolver problemas é uma grande oportunidade para diminuir as diferenças de formação das crianças.
O trabalho em equipa, as discussões e o facto de mais de um aluno poder controlar o robot podem
promover a negociação social e os comportamentos colaborativos.

Resumindo, a programação tangível oferece várias vantagens: i) facilita a programação colaborativa
ponto a ponto; ii) simplifica os processos de depuração; iii) ajuda a diminuir as diferenças de género
em relação ao interesse em computação e iv) promove o envolvimento físico e a empatia; v) ajuda a
elaborar uma imagem mental (abstração) mais facilmente devido ao input sensorial; vi) promove
formas mais eficientes de aprender. Com mais informações sensoriais, é mais fácil elaborar uma
imagem mental (abstração) e conectar-se a experiências que podem levar a formas de aprendizagem
ainda mais eficientes.

Estudos sobre desafios educacionais destacam as potencialidades da robótica tangível no ensino
de Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM). Especificamente, pode desenvolver
competências transversais dos alunos (por exemplo, habilidades digitais, resolução de problemas,
colaboração, pensamento crítico e criatividade), bem como inclusão e igualdade de género, duas das
principais preocupações da Comissão Europeia (Redecker, 2017).

As sessões seguintes foram desenhadas dentro das metas deste projeto e visam apoiar o treino de
docentes do ensino básico.

2 Manual de Formação do Professor
O projeto "TangIn: Promoção da inclusão e um currículo STEM nas escolas através do uso de conceitos
e atividades tangíveis de programação" teve como objetivo desenvolver as competências dos
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professores quando se trata de promover a inclusão dos alunos e o desenvolvimento do pensamento
computacional nas áreas da Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM).

As suas contribuições específicas são:
i) a promoção da inclusão e a integração do currículo STEM numa abordagem inter e
multidisciplinar, através do uso de conceitos tangíveis de programação e objetos físicos;
ii) o desenvolvimento de uma caixa de ferramentas com material didático para professores e
alunos, focada nas áreas STEM, visando o desenvolvimento do pensamento computacional,
inclusão e outras importantes habilidades transversais apresentadas acima;
iii) a promoção de uma cultura de colaboração transnacional entre profissionais da educação por
meio do estabelecimento de diretrizes de treinamento que contribuirão para a inovação do ensino
formal, informal e não formal.

O manual de formação do professor foi criado com o conhecimento construído nas atividades
implementadas durante o pré-piloto do projeto TangIn. Foi desenvolvido um curso de formação de
professores em serviço na Universidade de Aveiro (janeiro de 2019), credenciado de acordo com o
Sistema Europeu de Transferência de Créditos (ECTS) com 2 ECTS (54 horas de treinamento). Este
curso está integrado ao nível do 2º ciclo dos cursos de ensino superior (convénio de Bolonha),
orientado para a formação de professores dos 1º e 2º ciclos do Ensino Básico, pertencentes aos
parceiros do consórcio.

Os docentes, parceiros do projeto TangIn, tiveram que implementar recursos educativos (incluídos no
TangIn-TOOLBOX) para promover atividades de aprendizagem relacionadas com conceitos tangíveis
de programação nas áreas STEM. Os planos TangIn-TOOLBOX contêm diferentes caminhos, sob o
formato de planos de unidades didáticas, visando o desenvolvimento de competências transversais
em alunos (por exemplo, pensamento algorítmico, pensamento computacional, resolução de
problemas, comunicação, colaboração, respeito e outras competências sociais e relacionais,
valorizando comportamentos que promovem a inclusão). Os planos foram elaborados de acordo com
a matriz curricular criada no âmbito do Projeto Tangin, identificando áreas STEM específicas, de
maneira articulada e sob os princípios da flexibilidade curricular.

Após este curso, os formandos foram "embaixadores" para o uso desses recursos educativos nos seus
próprios contextos escolares. Os formandos compartilharam a sua experiência de treino com outros
colegas num estudo piloto. O objetivo era implementar e avaliar os recursos do TangIn-TOOLBOX em
diferentes escolas. Para mais informações, aceda o site do projeto: www.tangin.eu.
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O manual de formação de professores da TangIn aparece neste contexto e tem o objetivo de
enriquecer o desenvolvimento profissional dos professores (do treino inicial ao contínuo) nas áreas
de programação tangível, STEM e inclusão.
A filosofia de treino subjacente do manual de treino de professores tem os seguintes princípios e
diretrizes usados para a formação inicial e / ou contínua de professores (com os ajustes necessários)
e o curso de treino de professores da UA explicado acima.

Especificando, os princípios consistem numa abordagem teórica dos temas, tópicos e conceitos mais
relevantes relacionados com a programação e principalmente com a programação tangível nas áreas
do STEAM e da Inclusão. Além disso, também é importante criar experiências práticas para familiarizar
os formandos com as atividades de solução de problemas num ambiente de aprendizagem mais
inclusivo (por exemplo, igualdade de género; questões étnicas), bem como desenvolver atividades
para explorar, integrar e / ou avaliar recursos educativos, como os robôs.
Além disso, as diretrizes envolvem aspetos como atividades práticas que permitem assumir tarefas de
observação e aprendizagem de colaboração entre pares (grupos de trabalho), para lidar com aspetos
técnicos e funcionais relacionados com robôs tangíveis.

Em resumo, este manual é um documento desenvolvido para instrutores de professores primários
(desde o treino inicial e contínuo) que contém diretrizes teóricas e práticas para implementar um
curso - Programação tangível e inclusão no contexto educativo - focado na integração de conceitos
de programação tangíveis e disciplinas STEM em contextos profissionais dos professores primários.
Além disso, o manual pode tornar-se uma ferramenta pedagógica que constitui um guia para a
formação inicial e contínua de professores, a fim de contribuir para o desenvolvimento pessoal e
profissional de professores primários ativos, colaborativos e significativos. Esta poderia ser uma forma
de promover a sustentabilidade da aprendizagem dos alunos, em relação à programação tangível e
aos conceitos STEM, usando interfaces físicas (por exemplo, robôs tangíveis) de uma maneira ativa,
atraente e desafiadora, que também incentive a inclusão de todas as crianças, independentemente
do sexo, condições físicas, linguísticas, intelectuais, raciais e / ou sociais (entre outras).
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3 Curso de Formação de Professores
Este manual, que constitui a base do curso, está organizado em nove seções, a saber: objetivos,
habilidades e competências, conteúdos, plano de formação, metodologia, avaliação, sessões e
recursos detalhados, considerações finais e bibliografia.

3.1 Objetivos
O objetivo deste curso é desenvolver as competências dos formandos (incluindo conhecimentos,
habilidades, atitudes e valores), explorando a caixa de ferramentas TangIn, como recurso mediador,
para explorar conceitos tangíveis de programação e as áreas STEM, para promoção da inclusão e do
pensamento computacional no ensino básico, de maneira agradável e eficaz, considerando as
especificidades dos diferentes contextos educacionais.
Espera-se que este curso tenha repercussões na aprendizagem ativa, colaborativa e significativa dos
formandos, apoiando a inclusão de (futuros) alunos e o desenvolvimento de competências específicas
nas áreas STEM, bem como competências transversais, como criatividade e solução de problemas.

Os objetivos principais do curso são:
i) aprofundar conceitos subjacentes ao pensamento computacional, programação tangível e nãotangível, STEM e inclusão;
ii) refletir com os pares (outros professores) sobre a possibilidade real de implementação de
atividades em contextos educativos reais, sobre os conceitos supra;
iii) avaliar e / ou reformular os planos de caixa de ferramentas Tangin, levando em consideração
os diferentes contextos educativos;
iv) planificar uma integração curricular flexível de programação tangível em áreas relacionadas
com STEM; e
v) refletir sobre o processo de aprendizagem que ocorre no próprio curso.

Estes objetivos serão alcançados através de: a) exploração das atividades e recursos incluídos na caixa
de ferramentas TangIn e b) planeamento, implementação, reformulação e / ou reflexão sobre as
atividades em um contexto escolar real, dependendo da especificidade de cada contexto.
Através deste curso, alunos de e professores primários em formação contínua poderão melhorar as
suas competências em relação ao desenvolvimento de abordagens inovadoras para o ensino de
tópicos STEM, usando conceitos e ferramentas de programação tangíveis, que proporcionarão uma
oportunidade de transformar as suas (futuras) aulas (e as escolas) em ambientes mais inclusivos.
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3.2 Habilidades e competências
 Habilidades profissionais e competências


Gerir o currículo dentro de uma abordagem flexível das áreas STEM;



Observar, planear, implementar e avaliar as atividades de aprendizagem nas áreas STEM,
aproveitando a programação tangível;



Promover a inclusão enquanto trabalha na educação STEM.

 Skills TIC adquiridos


Desenvolver o pensamento computacional com e sem recursos tecnológicos;



Refletir sobre as vantagens de diferentes tipologias de programação, nomeadamente
programação gráfica e tangível;



Desenvolver habilidades de programação tangíveis.

 Skills organizacionais e competências


Gerir projetos STEM curriculares e didáticos, baseados na programação tangível para
promover a inclusão.

 Skills sociais e competências


Cooperar e colaborar em atividades heterogéneas de grupo;



Promover práticas de colegialidade entre comunidades docentes.

 Outros skills and competências


Desenvolver competências de apresentações orais.

3.3 Conteúdos
Os conteúdos programáticos abordados neste curso estão focados nos aspetos teóricos, curriculares,
tecnológicos e didáticos de inclusão, pensamento computacional e, em particular, programação
tangível. O conteúdo é dividido em quatro tópicos principais:

1. Importância, relevância e conceito de pensamento computacional na educação;
2. Pensamento computacional sem computadores (estratégias e ferramentas);
3. Programação tangível na educação (tipologias, vantagens e desvantagens);
4. Aprendizagem inclusiva nas áreas STEM relacionadas com a programação tangível.
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A seleção do conteúdo programático é elaborada de forma transversal e integradora, para que os
formandos possam desenvolver e mobilizar as suas competências, considerando o contexto escolar
específico (alunos do ensino fundamental e / ou ensino fundamental).
O conteúdo será desenvolvido de maneira mais profunda na secção deste manual dedicada à
metodologia e avaliação, estrutura do curso e sessões detalhadas do curso.

3.4 Metodologia
Este curso de formação é baseado numa perspetiva de aprendizagem ativa e segue uma abordagem
de Aprendizagem Baseada em Projeto (PBL) (por exemplo, Bell, 2010), considerando os objetivos de
aprendizagem e o conteúdo do programa selecionado para o curso de formação, promovendo o
sucesso académico do formando.
É importante sublinhar que este curso corresponde a um nível básico de robótica tangível e nem os
formadores nem os formandos precisam de pré-requisitos e habilidades relacionadas com a
programação e robótica. De facto, o próprio manual é organizado de tal maneira que até os iniciantes
podem seguir com êxito um curso inteiro e / ou conseguir preparar, adaptar e implementar o treino
sobre esse tópico, sem nenhum conhecimento prévio sobre o assunto. Por outras palavras, espera-se
que, com o apoio deste documento, todos os professores possam tornar-se formandos e / ou
formadores no campo da programação tangível.
As principais estratégias para o desenvolvimento do curso são: palestras, observação por pares no
contexto real da escola, oficinas de trabalho em grupo e trabalho individual e autónomo. Não
obstante a natureza dessas estratégias, o ambiente de trabalho deve ser o mais dinâmico e interativo
possível, para facilitar o desenvolvimento das habilidades.
As palestras são focadas nos principais aspetos teóricos do curso de formação. Pretendem ser
dinâmicos, o que significa que o brainstorming com os formandos deve ocorrer no início de cada
sessão, a fim de verificar a existência (ou inexistência) de preconceções. Seguindo essa estratégia, os
formadores devem facilitar a discussão, o debate, a argumentação, a refutação dos formandos, etc.,
a fim de consolidar as principais ideias e conceitos.
Quando se trata de observação por pares na escola real, os formandos também devem ter a
oportunidade de observar experiências didáticas centradas na programação tangível, desenvolvida
em contextos educativos reais, e refletir sobre as suas potencialidades e restrições, tanto do ponto de
vista pedagógico como em relação ao nível de impacto na aprendizagem dos alunos.
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Durante as oficinas, os formandos devem ser organizados em grupos e explorar ativamente conceitos
e recursos e discutir algumas questões sobre a sessão para aprimorar a partilha e o debate. Esperase que os participantes do curso analisem, reflitam e reformulem os planos de aula focados na
programação tangível nas áreas STEM, que estão disponíveis na TANGIN Toolbox. Por fim, os
formandos devem criar e apresentar novos planos de aula, considerando o seu contexto educativo
específico e ter a oportunidade de refletir sobre o processo de aprendizagem que ocorre nas unidades
de treino e no próprio curso.
Dessa forma, durante o curso de formação de professores, os participantes devem envolver-se
ativamente nas discussões sobre os problemas relacionados com a inclusão e com o pensamento
computacional em contextos educativos específicos das áreas STEM. Por outro lado, eles observam,
planeiam, avaliam e reformulam as experiências de aprendizagem usando as ferramentas de
aprendizagem apropriadas. Isso contribuirá, de forma dinâmica, para o desenvolvimento das
competências dos formandos, nomeadamente para promover a inclusão e o pensamento
computacional e, em particular, promover a integração de recursos educativos inovadores que visam
abordar conceitos tangíveis de programação nas áreas STEM.
Em relação ao trabalho autónomo, cada formando deve ser capaz de adaptar e projetar (novos) planos
de aula para as suas práticas e proficiência profissionais e, eventualmente, sustentar e enriquecer a
Caixa de Ferramentas Tangin. Assim, de acordo com o nível de proficiência digital dos formandos,
suas necessidades e interesses, serão capazes, em situações futuras, de: criar propostas didáticas para
intervenção educativa nas áreas STEM, focadas em programação tangível e adaptada à sua própria
escola; implementar o seu plano didático; refletir com seus colegas (outros professores) sobre seu
processo de aprendizagem e reformulá-lo conforme necessário. Portanto, também podem ser
'embaixadores' pelo uso desses recursos educativos nos seus próprios contextos (futuros) de escolas
e, assim, atrair outros colegas para esse objetivo e sustentar os resultados da pesquisa surgidos no
projeto TangIn.
Durante a reflexão individual, os formandos devem elaborar um documento que indique os ganhos
sobre o seu desenvolvimento profissional e avalie as potencialidades, restrições e sugestões para
futuras edições do curso.

3.5 Estrutura
O curso está estruturado em quarto eixos contribuindo para um processo ativo, colaborativo e
significativo, nomeadamente:
1. Abordagem teórica - compreensão conceitual sobre a importância da programação tangível,
educação STEM e educação inclusiva;
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2. Showcases - demonstração, manipulação e experimentação de recursos de pensamento
computacional (com e sem computadores) para promover a educação das crianças nos
contextos STEM e inclusão
3. Atividades práticas - análise e produção de (novas) atividades (a serem) incluídas na TangInTOOLBOX para explorar as potencialidades do robô MI-GO;
4. Avaliação - reflexão sobre desenvolvimento profissional e análise sobre as potencialidades,
constrangimentos e sugestões para futuras edições do curso.
Embora os quatro eixos tenham sido apresentados de forma segmentada, as sessões podem cruzar
e combinar os componentes teóricos e práticos do curso. A flexibilidade e adaptabilidade do
treinamento são palavras-chave na educação. O plano inclui palestras, workshops, atividades de
observação por pares, trabalho em grupo e individual (Tabela 2).

Tabela 2 – Skills de pensamento digital e computacional

Time

Day 1

Day 2

Day 3

Day 4

Day 5

Talk/Workshop
Tangible robotics
in
children’s
education
in
STEM
and
inclusion
contexts

Peer-observation in
real school context
Tangible robotics in
real-contexts
activities with children

Group work
Analysis
and
adaptation of
the
TangIn
plans

Group work
Creation
of
contents/
activities
to
enrichen
the
TangIn Toolbox

Talk/Workshop
Tangible robotics
in
children’s
education
in
STEM
and
inclusion
contexts

Peer-observation in
real school context
Tangible robotics in
real-contexts
activities with children

Group work
Analysis
and
adaptation of
the
TangIn
plans

Autonomous
work
Analysis,
adaptation
and/or creation
of
contents/
activities
to
enrich
the
TangIn Toolbox

2:30 pm- Talk/Workshop Workshop
4:30 pm
Computational
Hands-on
thinking without activities
with
computers: an tangible robots.
approach to the

Peer-observation in
real school context
Tangible robotics in
real-contexts
activities with children

Group work
Group work
Creation
of Oral
contents/
presentation of
activities
to the
contents/
activities created

10:00 am- Talk
11:00 am From Tangible
Programming to
STEM
and
Inclusion

11:00 am- Break
11:20 am
11:20 am- Talk
1:20 pm
From Tangible
Programming to
STEM
and
Inclusion

1:20 pm- Lunch
2:30 pm
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Time

Day 1

Day 2

Day 3

development of The example of
algorithmics
Mi-Go
and problemsolving
competences

Day 4

Day 5

enrich
the
TangIn Toolbox

4:30 pm- Break
4:50 pm
4:50 pm- Talk/Workshop Workshop
6:30 pm
Computational
Hands-on
thinking without activities
with
computers: an tangible robots.
approach to the The example of
development of Mi-Go
algorithmics
and problemsolving
competences

Peer-observation in
real school context
Tangible robotics in
real-contexts
activities with children

Group work
Individual
Creation
of reflection about
contents/
the course
activities
to
enrich
the
TangIn
Toolbox)

3.6 Sessões
3.6.1 Palestra e discussão de grupo: da programação tangível ao STEM e
inclusão
 Sumário
Esta palestra aborda as tecnologias emergentes na sociedade de hoje e os principais desafios das
escolas para preparar os alunos para a nova revolução tecnológica. Perguntas como: O que está
a acontecer no contexto europeu no que diz respeito às políticas educativas atuais? Quais são os
fundamentos e diferenças comuns das políticas educativas na Europa? Os professores estão
preparados para essas novas exigências? A formação oferecida é apropriada para essas
mudanças? As escolas estão a preparar os alunos para novos empregos? deve ser discutido por
todos os participantes num processo coletivo reflexivo.
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 Estratégias
Esta sessão deve começar por uma discussão em grupo com todos os participantes, sem exceção,
sobre as suas pré-representações, preconceções e pré-requisitos sobre programação e robótica.
Em seguida, deve haver um debate de ideias com os participantes sobre os principais conteúdos
programáticos do curso (apresentado acima) e uma reflexão sobre a necessidade de integrar uma
perspetiva transcurricular sobre o uso de tecnologias (robôs) em diferentes contextos educativos (por
exemplo, STEM), tendo em vista a inclusão de todas as crianças e a igualdade de género, como
princípio fundamental da educação. Como sugestão, o grupo pode responder brevemente a três
perguntas principais: O que é programação tangível?; Por que é importante na educação STEM ?; e
Como pode ser implementado para promover a educação inclusiva?
Posteriormente, durante a palestra, o formador deve orientar a sessão, não apenas para discutir
conceitos, mas também para ilustrar e discutir tópicos-chave, a saber: Programação tangível; STEM e
Inclusão. Além disso, deve ser discutida a perspetiva transcurricular do uso de tecnologias em
diferentes contextos educacionais (por exemplo, STEM), tendo também em mente a igualdade de
género e a inclusão de todas as crianças.
Considerando as estratégias, o ambiente de trabalho deve ser o mais dinâmico e interativo possível
(entre os formadores e formandos e entre os próprios formandos), a fim de facilitar o
desenvolvimento das habilidades dos professores primários, como colaboração, pensamento crítico,
autorreflexão profissional, autoexposição.

 Cenários
As imagens que se seguem ilustram um possível cenário de formação desta sessão.
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Figura 1 – Possível cenário de uma palestra e de discussão de grupo

 Recomendações
Para apoiar a preparação desta sessão, o treinador pode analisar:
-

a revisão de literatura sugerida;

-

a estrutura para o uso de conceitos tangíveis de programação para estimular a aprendizagem de
disciplinas STEM na escola primária (projeto TangIn - resultado IO1).

-

os exemplos de apresentações sobre os tópicos (projeto TangIn - resultado da IO3) dados por:


António Manuel Silva - “TIC no currículo” - António Manuel Silva, Direção Geral de Educação,
Equipa de Recursos Portugueses e Tecnologias Educativas.



Maria José Loureiro - “Usando conceitos tangíveis de programação para estimular a
aprendizagem de assuntos STEAM na escola primária” Maria José Loureiro (Centro de
Competência em TIC da Universidade de Aveiro (Portugal)



Pedro Beça - “Da Programação Tangível à Internet das Coisas. Computação física na
educação ”(assistente da Universidade de Aveiro (Portugal).

3.6.2 Palestras/Workshops
No âmbito deste Curso de Formação, sugere-se um conjunto de três workshops.
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i)

Pensamento Computacional sem computadores: uma abordagem para o
desenvolvimento de algoritmos e competências de resolução de
problemas;

 Sumário
Neste workshop serão exploradas algumas atividades que estabelecem uma relação muito próxima
entre matemática e ciência da computação (desafios e problemas). Cada tarefa será contextualizada
dentro da lógica da computação, a fim de ajudar na compreensão da maneira como a máquina
interpreta os dados.
 Estratégias
Primeiro, os formandos devem explorar a maneira algorítmica de pensar, que significa a
decomposição de um problema específico em todas as suas partes, a fim de resolvê-lo passo a passo.
Esse tipo de raciocínio pode ser baseado em tarefas quotidianas como, por exemplo, o algoritmo da
“Máquina de lavar roupa”. Outro exemplo específico diz respeito aos “truques de cartas mágicas”, que
são um algoritmo que dá a impressão de adivinhar onde está a carta escolhida oculta. A literatura
fornece uma diversidade de exemplos para treinar a capacidade de resolução de problemas, sendo a
maioria deles relacionada com a matemática e a gamificação.
No TangIn Toolbox, o primeiro plano de aula refere-se à exploração de uma atividade muito
interessante e comum, desafiando o formando a programar um "robô humano". O objetivo da
atividade de "robô humano" é fazer itinerários específicos na sala de aula, usando comandos simples
como "avançar", "número de etapas", "virar à direita e à esquerda". A atividade deve ser resolvida em
pares: um desempenha o papel de programador e o outro o papel de um "robô humano".
Grande parte das atividades sugeridas neste manual está disponível na TangIn Toolbox e deve ser
implementada neste workshop para enriquecê-lo e consciencializar os participantes sobre as
semelhanças entre alguns desafios diários, algoritmos e solução de problemas.
 Cenários
As imagens que se seguem ilustram um possível cenário de formação desta sessão.
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Figura 2 – Possível cenário de palestra/workshop

 Recomendações
Para apoiar a preparação desta sessão, o formador pode analisar:
- a revisão de literatura sugerida;
- o exemplo de apresentação (projeto TangIn - resultado de IO3) sobre o tópico fornecido
por:
- Rui Gonçalo Espadeiro - “Computação sem computadores. Uma abordagem para
o desenvolvimento do pensamento computacional ”(Centro de Competência em
TIC da Universidade de Évora (Portugal)

ii)

Robótica tangível na educação STEM de crianças e contextos inclusivos

 Sumário
Neste workshop, vários robôs tangíveis serão explorados num ambiente prático. Existe uma
quantidade razoável de recursos fornecidos com jogos educativos e instruções didáticas que são
muito adequadas para crianças desde tenra idade, adaptados a todos os contextos educativos,
culturais, étnicos, de género e sociais.
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 Estratégias
Os formandos devem ser divididos em vários grupos heterogêneos de género, região (origem rural /
urbana e profissional). Os grupos devem programar os robôs (veja as figuras abaixo), tendo em mente
exemplos de aprendizagem reais e práticos, para serem usados num contexto educativo formal e
informal. Espera-se que esta estratégia enriqueça cada participante com outros contextos,
conhecimentos, experiências profissionais e pessoais.
Deve-se ter sempre em mente, durante toda a implementação do curso, que a inclusão de crianças
com necessidades especiais é uma das principais preocupações. Portanto, várias atividades específicas
devem ser projetadas para esses grupos de trabalho, para que conclusões sejam tiradas sobre a sua
aplicabilidade prática e viabilidade em contextos educativos.

 Cenários
As imagens que se seguem ilustram um possível cenário de formação desta sessão.

Figura 3 – Possível cenário de Formação da palestra/workshop
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 Recomendações
Para apoiar a preparação desta sessão, o formador pode analisar:
- a revisão de literatura sugerida;
-

A palestra apresentada por:
o

Carlos Alberto Silva -“Robótica Tangível na educação e inclusão de crianças”
(Agrupamento de Escolas de Porto de Mós(Portugal)

iii)

Atividades práticas com robôs tangíveis. O exemplo do Mi-Go

 Sumário
Este workshop tem como objetivo explorar o robô MI-GO, usado no contexto do Projeto Tangin.
Como foi mencionado na introdução, este objeto físico permite programar instruções de forma mais
direta e acessível. Portanto, é mais estimulante para todos os alunos, também graças aos blocos
conectados por Bluetooth, que permitem programar e visualizar todos os movimentos que o robô
fará.
 Estratégias
O formador inicia o workshop demonstrando as principais funcionalidades técnicas do robô MI-GO,
programável de maneira tangível através de blocos que, depois de conectados a um bloco central,
comunicam com o robô via Bluetooth.
O robô está equipado com blocos que permitem avançar e virar à esquerda e à direita. Além de fazer
ângulos de 90º, o robô também pode realizar ângulos de outro intervalo específico entre 1º e 360º
definido pelo usuário, sendo este um dos valores agregados que o MI-GO apresenta. Além dos
comandos mencionados, também é possível usar repetições de um bloco específico ou criar ciclos de
ação. Essas potencialidades são reconhecidas por todos os participantes de Tangin, quando
comparadas a outros robôs semelhantes.
Em seguida, os formandos exploram autonomamente as potencialidades técnicas deste robô, ou seja,
usando comandos simples como "avançar", "número de etapas", "vire à direita e à esquerda".
Finalmente, em grupo, devem tentar programar comandos mais avançados e complexos, como os
que permitem fazer o rascunho de figuras geométricas complexas (por exemplo, pentágonos ou
hexágonos) com uma caneta acoplada ao robô. Além disso, eles podem tentar realizar medições
complexas (por exemplo, para determinar o perímetro de um trapézio) ou outras tarefas complexas
previstas por eles.
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 Cenários
As imagens que se seguem ilustram um possível cenário de formação desta sessão.

Figura 4 – Possível cenário de Formação do workshop

 Recomendações
Para apoiar a preparação desta sessão, o formador pode analisar:
-

A revisão da literatura sugerida;

-

O guia técnico do robô MI-GO (TangIn project – IO2 result).

3.6.3 Observação de pares em context escolar real – Robótica tangível em
contextos reais de aprendizagem com crianças
 Sumário
Esta sessão ao ar livre, no sentido de ser frequentada numa escola, deve permitir a observação por
pares de atividades de programação tangíveis, principalmente no contexto da exploração de temas /
tópicos de áreas articuladas STEM, de acordo com uma gestão curricular flexível , de acordo com as
últimas indicações do Ministério da Educação de Portugal.

 Estratégias
Nesta sessão, os formandos terão a oportunidade de observar e interagir diretamente com os alunos
em contextos de aprendizagem. Simultaneamente, os formandos também estarão em contacto direto
com: i) os planos do curso; ii) facilidades / dificuldades no manuseamento dos robôs; iii) os desafios
que o trabalho em grupo exige dos jovens, entusiasmados por terem um novo recurso educativo; iv)
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a adequação do plano às competências e antecedentes das crianças; v) a necessidade (ou não) de
adaptar os planos, as funcionalidades especiais do robô, a organização dos cenários de
aprendizagem; e vi) a necessidade de treino específico para trabalhar em colaboração.

 Cenários
As imagens que se seguem ilustram um possível cenário de formação desta sessão.

Figura 5– Possível cenário de observação de pares em contexto escolar real

 Recomendações
Para apoiar a preparação desta sessão, o formador pode analisar:
-

A revisão de literatura sugerida;

-

A matriz curricular TangIn (TangIn project – IO1 result);

-

O guia técnico do robô MI-GO (TangIn project – IO2 result).

-

O TangIn toolbox (TangIn project – IO3 result).

3.6.4 Group/Autonomous work and oral presentation
 Sumário
Essas duas sessões devem ter como objetivo desenvolver o trabalho em grupo e o trabalho
autónomo. A primeira dessas modalidades deve concentrar-se na análise colaborativa, reformulação
e elaboração de (novas) atividades / planos didáticos a serem integrados na caixa de ferramentas
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TangIn. A segunda modalidade tem o mesmo objetivo, mas será realizada num trabalho individual, a
fim de desenvolver competências autónomas.

 Estratégias
Em primeiro lugar, os formandos devem ser organizados em grupos heterogêneos (por exemplo,
sexo; formação profissional variada; níveis de competência diversos). O trabalho do grupo deve ser
focado na apropriação e enriquecimento da Caixa de Ferramentas TangIn. O processo de trabalho
colaborativo deve incluir ciclos de reformulação, implementação, avaliação e reformulação dos planos
TangIn-TOOLBOX. Simultaneamente, eles também refletirão e adaptarão / modificarão os planos,
como um trabalho individual.
Os planos estão estruturados da seguinte forma: i) resumo da atividade; ii) duração esperada (cerca
de 50-90 min), adaptada de acordo com quaisquer necessidades específicas; iii) resultados de
aprendizagem; iv) identificação de tópicos curriculares a serem explorados de forma articulada; v)
anotações para professores; vi) descrição ilustrada e detalhada da atividade e vii) lista de recursos e
material de apoio.

Titulo do plano/lição

Intervalo de idades ideal para

Temas principais tratados

este plano

Figura 6 – Exemplo de capa nos planos de aula da Toolbox Tangin

A tabela seguinte apresenta o resumo de todos os planos de aula na Toolbox e respectivos links:
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Tabela 3 – Planos de aula Tangin

Planos de aula na Caixa de ferramentas Tangin
Plano de Aula

Sumário

01_Intro à
Programação

Introdução
ao
Pensamento
Computacional,
Programação e Robótica, usando comandos e
dinâmicas de role play. Simulação de inputs e
resultados previsíveis. Exemplos de programação e
algoritmos do dia-a-dia. Idade: Todas.

02_Introdução ao
MI-GO

MI-GO é uma ferramenta que abarca os conceitos de
programação tangível. Esta sessão é direcionada para
a introdução à história do MI-GO e a explicação de
como é programado.
Esta primeira parte da sessão é dedicada à
costumização do MI-GO, em que os alunos usam a sua
imaginação e capacidades artísticas para criarem uma
personagem.
Os alunos também aprenderão que o robot é
programado com o auxílio de blocos e a função de
cada bloco. No final da sessão, os alunos serão capazes
de executar instruções simples. Idade do grupo: todos.

03_Caraterísticas
animais

Cartas de animais espalhadas na grelha. Uso do robot
para viajar até elas segundo características específicas.
Idade do Grupo: 6-10 anos.

Disciplinas






Pensamento
Computacional
Robótica &
Algoristmos

Robótica &
Algoristmos
Expressão Artística



Biologia e Ciências
da Natureza

04_O Quadrado
Mágico

Usando o robot para ir a todos os quadrados sem
repetir num Quadro de xadrês, usando apenas o
movimento da torre, ao mesmo tempo que cria
quadrados mágicos. Idade do Grupo: 9-12 anos.




Matemática
Operações

05_Mapas e sinais
de trânsito

Aprender que os mapas são representações da
realidade numa escala diferente. Uso de coordenadas
para encontrar a correta correpondência entre escalas
mais pequenas e maiores. Identificar sinais de trânsito
e o seu significado. Idade do Grupo: 6-10 anos.




Geografia
Matemática

06_Minecraft

Usar o robot para minerar minérios numa sequência
correta de acordo com as suas propriedades. Idade do
Grupo: 8-12 anos.




Ciências Naturais
Geologia/Minerais

07_Multiplicação

Tabelas de Multiplicação não são apenas sobre a
memorização, há uma lógica nelas, e pode ser
divertido. Com a ajuda do robot vamos construí-las,
contado as áreas dos quadrados. Idade do Grupo: 7-9
anos.



Matemática
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Tabela 3 – Planos de Aula TangIn

Planos de aula na Caixa de Ferramentas Tangin
Plano de Aula

Sumário

Disciplinas

08_Reciclagem

Aprender acerca dos diversos tipos de lixo e onde
devem ser depositados. Plástico, metal, vidro e restos
orgânicos são recursos vaaliosos que devem ser
reciclados e reutilizados.
Com a ajuda do robot, os alunos separam os diferentes
tipos de resíduos e colocam-nos nos recicipentes
adequados. Idade do Grupo: 6-10 anos.




Meio Ambiente
Sociedade

09_Simetria

Procurar o plano simétrico de figuras geométricas
desenhadas pelo MI-GO e dividí-las a meio. Idade do
Grupo: 7-10 anos



Geometria

10_Trângulos

Localizar e agrupar diferentes triângulos numa figura
geométrica desenhada pelo MI-GO. Age group: 9-12
years old.



Geometria

11_Patchwork

Puzzle de áreas. Rodando figuras tipo tetris para ver
onde cabem. O mesmo puzzle exige trabalho de
equipa de diferentes grupos para o resolver. Idade do
Grupo: 9-12 anos.




Matemática
Áreas

12_Sistema
Circulatório

Desenhar o mapa do Sistema circulatório, ligando os
órgãos, separando o sangue venoso do arterial. Idade
do Grupo: 7-9 anos.




Biologia
Corpo Humano

13_Ângulos

Primeira abordagem aos ângulos, e distinção entre
ângulo reto, agudo e obtuso. Idade do Grupo: 6-10
anos.



Geometria

14_Ligando Pontos

O mesmo puzzle treina e introduz ciclos que
gradualmente aumenta o nível de complexidade. Idela
para avaliar o nível de proficiência. Idade do Grupo: 812+ anos.



Progrmação/Ciclos

15_Comboio do
Espaço

Atividade para criar circuitos e horários usando o
Sistema solar como tema. Idade do Grupo: 6-10 anos.




Sistema Solar
Logística (Horários)

16_Ciclo da Água

Jogo competitivo com o ciclo da água como tema.
Idade do Grupo: 6-12 anos.



Meio Ambiente

17_Palavras

Jogo tipo “Scabble” usando o MI-GO pra criar palavras
com um tema à escola. Idade do Grupo: 6-12 anos.



Sujeitos Múltiplos
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Tabela 3 – Planos de Aula TangIn

Planos de aula na Caixa de Ferramentas Tangin
Plano de Aula

Sumário

Disciplinas

18_Constelações

Desenhar constelações com o MI-GO usando cartas e
mapas à escala para medir ângulos e comprimentos e
converter às dimensões definidas. Idade do Grupo: 912 anos.




Espaço
Geometria

19_Cálculos

Emparelhar cartas com operações artiméticas básicas e
números na grelha como soluções possíveis. Idade do
Grupo: 8-10 anos.




Matemática
Operações

20_Países e
Bandeiras

Emparelhar cartas com bandeiras com países e
capitais. Idade do Grupo: 6-10 anos.




Sociedade
Geografia

21_Unidades de
medida

Usar o MI-GO para medir a sala de aula e usar os dados
para criar mapas à escala. Idade do Grupo: 8-10 anos.



Física

A análise, reformulação dos planos será feita de acordo com o exemplo dado e eles se tornarão planos
didáticos a serem integrados na caixa de ferramentas TangIn. Eles devem ser registados no modelo
de avaliação do plano TangIn-TOOLBOX. Este instrumento permitirá analisar criticamente os recursos
educativos e os respetivos materiais incluídos no TangIn-TOOLBOX, visando a melhoria e / ou
extensão de tais propostas, adaptadas a cada realidade educativa.
Este modelo também servirá de base para a elaboração de planos originais, promovendo práticas de
colegialidade, a fim de envolver os professores primários como “desenvolvedores de currículo” de
atividades criativas sobre programação tangível nas áreas STEM. Esses planos devem ter princípios
subjacentes, tais como: integração curricular de programação tangível nas áreas STEM, em articulação
com a matriz curricular desenvolvida no projeto TangIn, mencionado anteriormente.
O trabalho em grupo deve ser organizado nos seguintes pontos:
1. Análise de, pelo menos, dois planos de sessões piloto apresentados;
2. Elaboração de um plano original de acordo com o exemplo dado;
3. Apresentação oral do plano elaborado na última sessão e sua reformulação integrando as
sugestões dadas.
Outra estratégia pode consistir em convidar os outros grupos a resolver os desafios sugeridos nos
(novos) planos elaborados por cada grupo. Essa estratégia pode levar a uma participação mais
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proactiva e interativa e também pode promover mais discussão e conhecimento mais profundo sobre
programação tangível.
O trabalho autónomo poderia integrar um portfólio eletrónico individual com os documentos de
aprendizagem produzidos pelos formandos durante todo o curso.
Durante a última sessão do curso, os formandos devem apresentar o seu trabalho oralmente, discutilo e refletir sobre o trabalho desenvolvido durante a formação.
 Recomendações
Para apoiar a preparação desta sessão, o formador pode analisar:
-

A revisão de literatura sugerida;

-

A matriz curricular TangIn (TangIn project – IO1 result);

-

O guia técnico do robô MI-GO (TangIn project – IO2 result).

-

O TangIn toolbox (TangIn project – IO3 result).

-

O modelo de avaliação dos planos do TangIn toolbox (TangIn project – IO3 result).

-

A elaboração do modelo de planos do TangIn-TOOLBOX plans (TangIn project – IO3 result).

3.6.5 Reflexão individual sobre o curso
 Sumário
Reflexão individual sobre o curso de acordo com um modelo específico, visualizado na caixa de
ferramentas e respondendo a um questionário de avaliação sobre a formação.
 Estratégias
Os formandos devem elaborar um documento reflexivo sobre os efeitos de sua formação em suas
práticas profissionais, com foco nos seguintes tópicos:
- Potencialidades e restrições do curso;
- Implicações do curso em sua atividade profissional;
- Sugestões para edições futuras do curso.
Por fim, os formandos podem preencher um questionário eletrónico opcional que visa obter suas
perceções sobre o uso dos planos de aula / exercícios da caixa de ferramentas TangIn. Ao preencher
o questionário eletrónico, os professores deverão selecionar, no início, o nome do plano de aula /
exercício implementado. Recomenda-se aos professores que o preencham imediatamente após cada
implementação do plano no contexto real de aprendizado, a fim de obter feedback relevante.
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 Recomendações
Para apoiar a preparação desta sessão, o formador pode analisar:
-

A revisão de literatura sugerida;

-

O modelo de avaliação Tangin do curso do professor (TangIn project – IO3 result).

-

O

e-questionário

Tangin

(TangIn

project

–

IO2

result);

(available

at

https://tangin.typeform.com/to/QVqC1Yhttps://tangin.typeform.com/to/QVqC1Y

3.7 Avaliação
Os formandos devem ser avaliados dentro de uma estrutura de "Avaliação contínua", o que significa
que ele dirá respeito a todo o processo de formação que envolve as suas produções e participação
ativa no trabalho em grupo e autónomo, mas também na sua auto e avaliação por pares.
A percentagem da avaliação sumativa é dividida em:
- trabalho em grupo (70%)
- reflexão escrita individual (30%).
 Recomendações
Para apoiar a preparação desta sessão, o formador pode analisar:
-

4

A grelha Tangin de avaliação dos professors (TangIn project – IO3 result).

Considerações finais

Atualmente, no contexto europeu e nacional, uma das principais preocupações da educação diz
respeito à adequada preparação profissional dos agentes educativos, especificamente dos
professores. Além disso, a escola deve seguir os desafios digitais presentes na sociedade para
preparar os alunos para os desafios de seu futuro trabalho profissional.
Essa realidade realmente exige que todos os cidadãos desenvolvam habilidades eletrónicas, mas
particularmente os professores. De facto, eles são um dos elementos-chave dos ambientes
educativos.
Ao mesmo tempo, eles devem tornar-se cada vez mais autónomos, reflexivos e devem possuir
habilidades metacognitivas para poder observar as suas práticas, como se se estivessem a observar
de fora, para poder ver os seus pontos fortes e fortes e fragilidades em suas ações diárias. Assim, os
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professores podem reconhecer suas carências e inseguranças profissionais e, portanto, buscar
treinamento e mais conhecimento profissional.
Por outro lado, cada professor é único, o que significa que os professores precisam criar
conhecimentos e procedimentos próprios, de acordo com as suas necessidades e motivações, para
que se tornem facilitadores confiantes, autênticos e cativantes ddo processo de ensinoaprendizagem dos seus alunos.
Este manual fornece um conjunto de recomendações e sugestões para a implementação de
programação tangível nas áreas STEM, num contexto mais inclusivo, na aprendizagem de todas as
crianças pequenas.
No entanto, é preciso estar ciente de que ensinar, facilitar e promover a aprendizagem não pode ser
desenvolvido seguindo um manual de prescrição. O ensino tem princípios pedagógicos e didáticos,
mas também significa ser criativo, de maneira inovadora, para ganhar a confiança das crianças, para
que os professores possam apoiá-las e ajudá-las a tornarem-se as melhores pessoas que podem ser,
para que se tornem cidadãos críticos, capazes de usar e exercitar seus direitos e deveres numa prática
de cidadania plena.
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