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Sol….Sol….
Porque ninguém nos 

tira a motivação e força 
para  continuar a fazer 

mais e melhor 

As nuvens ...As nuvens ...
Pelos processos pouco 
claros e pelas reuniões 

desleais 



----
Concurso 

Kit Robot Anprino
----

Atribuição de 50 Kits 
Pedagógicos Robots Pedagógicos Robots 

Anprino

Candidaturas:
1 de Julho até ao dia 31 de Julho



Quem Datas

Submissão: 1 a 31 de 

Onde

Todos os 
estabelecimentos 

de ensino de 
Portugal 

Continental e 
Regiões 

Autónomas da 
Madeira e dos 

Açores

Submissão: 1 a 31 de 
Julho de 2017

Publicitação dos 
projetos:  7 de 

setembro

Entrega dos Kits: 7 de 
outubro no II CNPI

www.anpri.pt

www.anpri.pt/anprino/



Critérios de 
admissão

No âmbito 
de …

Clube de Programação e 
Robótica

Relevância 
das Propostas 

Iniciar um projeto ou 
clube de robótica e 
programação 

O Projeto ou 
Clube ser 

coordenado por 
um professor de 

informática

Robótica

Projeto nos cursos das vias 
profissionalizantes na área de 

informática, multimédia, 
eletrónica e automação e afins

Projeto nas disciplinas de 
Tecnologias de TIC, Aplicações 

Informáticas B e Oficina 
Multimédia B

Projeto na Iniciação à 
Programação no Ensino Básico

programação 
Ou

Criar  melhores condições 
em projetos e clubes de 
robótica e programação já 
existentes
Realização de PAPs ou 
projetos de curso que 
acrescentem algo de novo 
ao kit Pedagógico Robot 
Anprino
Intervenção Social
Articulação com outros 
projetos



Início : 7 de setembro Durante : 6 semanas

Quem :  Professores que lecionem a disciplina no âmbito da flexibilidade e 
todos os outros que conseguirem aprovar a proposta de disciplina no âmbito 
da oferta de escola

Introdução

• Linhas 
orientadoras

• Pensamento 
computacional

As Linguagens 

• Scracth
• Kodu
• Blokly
• Tynker
• Outras

Cenários de 
aprendizagem

• aprendizagem 
baseada em 
projetos(PBL) 

• aprendizagem 
baseada em 
problemas 

• aprendizagem 
baseada em 
Jogos 

Editar

• Levantamento de 
projetos
existentes

• Elaboração de 
propostas de 
projetos/ 
atividades



6 e 7 de outubro de 2017,

http://www.anpri.pt/cnpi/

Lema

“FROM SOFT SKILLS 
TO HARD SKILLS IN 
THE ICT AREAS”

Hard skills no ensino da informática e gap com o 
mercado de trabalho. Vamos discutir 
estratégias? 6 e 7 de outubro de 2017,

Maia 

Desenvolvimento profissional: 
Quem é o docente de Informática?

Currículo formal e informal, onde 
está o lugar dos projetos?

estratégias?

Controvérsias – Disponibilização de dados 
pessoais de alunos no sítio da Internet dos 
estabelecimentos de educação e ensino e o 
Regulamento Europeu da Proteção de Dados.

Qual o perfil de competências digitais 
essenciais para um aluno ao fim dos 12 anos de 
escolaridade, para este século?



Integração 
Transversal

Disciplina 
de TIC

A Disciplina de TIC

Pertence a um grupo de 
recrutamento criado pela 
Portaria n.º 1141-C/95, de 15 
de setembro.

Há uma lista o elenco das 

Projetos

Há uma lista o elenco das 
disciplinas afetas ao respetivo
grupo de recrutamento.



Disciplina de TIC continua a ser o único espaço/tempo
obrigatório e garantido na escola para “assegurar a todos os
jovens o acesso às tecnologias da informação e da
comunicação como condição indispensável para a melhoriacomunicação como condição indispensável para a melhoria
da qualidade e da eficácia da educação e formação à luz das
exigências da sociedade da informação e do conhecimento”

TEM  SIDO O OBJETIVO PRINCIPAL DA ANPRI
Não Mudamos de ideias,



Disciplina do 5º ao 9º ano

TIC
Ciências da 

ComputaçãoTIC Computação



CONFIANÇA
foi o que o Ministério NÃO foi o que o Ministério NÃO 
teve nos professores de 
INFORMÁTICA para fazer o 
currículo da sua disciplina



Mas os Parceiros…

Há 1 ano (18 de junho) atrás neste
mesmo evento que se realizou na Escola
Vasco da Gama o Senhor Secretário de
Estado referia que este projeto era para
ter continuidade para o 5º ano

Hoje,

Integraram a equipa de um 
currículo obrigatório com o 
com não concordavam;

Nenhum elemento tem 
• CONTRA o alargamento a todos os
alunos

• CONTRA a continuidade da programação 
para o 5º ano

Há um vídeo da sessão

Nenhum elemento tem 
habilitações para lecionar a 
disciplina, podiam ter sido 
integrados nas suas 
disciplinas, mas não foram nas 
TIC.



45 horas = 60 
tempos de 45 min



"Não se começa a casa pelo telhado"

O alicerce 
está na está na 
escola



Desde que o 
MINISTÉRIO DE 

EDUCAÇÃO CUMPRA 
A SUA FUNÇÃO e 

GARANTA o acesso a 
todos os alunos às 

competências digitais  

Projeto 1

Projeto 2Projeto N

PODE HAVER OS PROJETOS QUE QUISEREM
Não Mudamos de ideias, Não pedimos nada 

pessoal

competências digitais  
essenciais 

Projeto 3



DESENGANEM-SE …

Venham os projetos, que vierem, seja lá, quem quer que
sejam os promotores, a ANPRI vai incentivar os professores
de informática a aderir.de informática a aderir.
A darem o seu melhor, em prol de um melhor ensino e
aprendizagem….
Porque os especialistas somos nós “PROFESSORES DE
INFORMÁTICA”



TIC
Integradas transversalmente garantem o
desenvolvimento de competências digitais essenciais
a todos os alunos …a todos os alunos …

Alguém conhece algum estudo 
que comprove esta situação ?



São mais de 100 000 
professores

São mais de 20 grupos de 
recrutamento 

A precisar de apoio e 

Ainda, assim… todos os dias
Em cada escola, em cada sala do 
professores, em cada intervalo, que 
muitas vezes não temos.
É com o professor de Informática ou 
outro com habilidades  -
O tal “Ainda bem que te vejo” com o 
qual os colegas contamA precisar de apoio e 

formação adequada

Há um espaço imenso 
para atuarem todos os 

especialistas

qual os colegas contam



|12 Cidades 

O que defendemos como situação  ideal é o 
PAR PEDAGÓGICO

Professor do 1º ciclo
Professor de Informática 

|12 Cidades 

|14 Encontros 

|52 oficinas ANPRI 

| 516 professores de Informática



Professores de 
Informática Total

% de professores de 
Informática

57 91 63%



Colegas,
O caminho faz-se caminhando e faz-se em frente, 
temos de continuar a trabalhar, a empenhar-nos,  a 
fazer diferente, em cada aula, em cada curso, pois,  fazer diferente, em cada aula, em cada curso, pois,  
diminuirmos o fosso entre o ensino e aprendizagem 
com (das) tecnologias está nas nossas mãos e temos 
faze-lo pelos nossos alunos.

Fernanda Ledesma, 
30/06/2017, Rio Tinto



 Fernanda Ledesma

 Professora de Informática

Obrigado!Obrigado!

 Professora de Informática
 Presidente da Direção da ANPRI
 Diretora do Centro de Formação
 Membro do Conselho Científico do IAVE
 Formadora Acreditada em Didática de Informática
 Coautora de manuais escolares da ASA Edições
 Professora Inovadora Microsoft 

info@anpri.ptinfo@anpri.pt 912496336912496336


