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Apresentação da ANPRI: 
 

A Associação Nacional dos Professores de Informática (ANPRI) é uma associação sem fins 

lucrativos, com o número de identificação fiscal nº 504493949. 

 

São objetivos da Associação:  

a) estreitar e incentivar o relacionamento e a solidariedade pessoal e profissional entre os 
associados;   

b) promover a formação pedagógica e científica dos associados;  

c) fomentar o desenvolvimento de encontros, conferências, seminários de índole 
tecnológica que contribua para a atualização dos associados;  

d) dinamizar e apoiar a realização de estudos a propósito da problemática do ensino da 
informática refletindo a realidade nacional e integrando-os numa perspetiva 
internacional;  

e) criar um sistema de interação entre os associados, utilizando as tecnologias da 
informação e da comunicação no sentido de contribuir para o seu desempenho 
profissional;  

f) desenvolver atividades de mérito no sentido de proporcionar a inovação do ato educativo 
e de ser reconhecida junto de outras entidades como interlocutor válido na complexidade 
da vida profissional dos seus associados;  

g) recolher, tratar e divulgar informação relacionada com os objetivos da Associação;  

h) cooperar com outras entidades que promovam objetivos idênticos aos da Associação;  

i) formulação de pareceres e recomendações, por iniciativa própria ou por solicitação 
externa, relativamente à problemática educativa e profissional. 

 

Âmbito de intervenção geral: 
 

A nossa ação desenvolve-se em torno de três conceitos chave: i) informação; ii) formação e iii) 
colaboração. Em nosso entender, estes conceitos, sintetizados no esquema que se segue, 
interligam de forma transversal a todas as áreas de atuação da Associação Nacional de 
Professores de Informática (ANPRI).   
 



 

 

Associação Nacional de 

 
i) Informação 
Manter a informação, sobre 
fator determinante para os professores
adequado.  

 
ii) Formação 
Identificamos a formação e
necessidade de atuação. Pelo
formação específica na área
conhecimentos, em regime 
mais docentes do grupo de infor
 
 
iii) Colaboração 
A ANPRI assume-se como uma organização que fomenta a criação de espaços e momentos para 
debate de ideias e práticas que permitam abordar e aprofundar a diversidade tecnológica e 
pedagógica dos professores de informática, tem por isso como objetivo desenvolver e alimentar 
uma cultura colaborativa, entre os mesmos. 

A colaboração e a construção
a realização de iniciativas, eventos,
informática e por outro o estabelecer
forma mais sólida e sustentada,
intervenientes na sociedade da

O trabalho colaborativo é necessário,
recursos educativos e partilha
dinamizar projetos, atividades
parcerias que nos ajudem a concretizar
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Figura 1. Conceitos chave 

 todas as áreas de atuação, disponível, acessível
professores poderem atuar nas suas escolas em 

e o desenvolvimento profissional, como uma
Pelo que umas das nossas linhas de atuação é continuar
área de informática, necessária para atualizar, 

 presencial, b-learning ou e-learning, que permita
informática, estabelecendo parcerias com diversas

uma organização que fomenta a criação de espaços e momentos para 
debate de ideias e práticas que permitam abordar e aprofundar a diversidade tecnológica e 
pedagógica dos professores de informática, tem por isso como objetivo desenvolver e alimentar 

ltura colaborativa, entre os mesmos.  

construção de redes é um conceito imprescindível na nossa
eventos, atividades que promovam a colaboração 
estabelecer de parcerias que nos ajudem a concretizar

sustentada, integrando as diferentes perspetivas
da informação.   

necessário, quer ao nível de criação de instrumentos
partilha de práticas. Para isso, temos vindo e pretendemos

atividades e desafios que envolvam os docentes, bem
concretizar os objetivos propostos. 

Formação

Colaboração

Informação

 

acessível e atualizada é um 
 tempo útil, de modo 

uma área, com grande 
continuar a apostar na 

 reciclar ou alargar 
permita chegar junto de 

diversas organizações. 

uma organização que fomenta a criação de espaços e momentos para 
debate de ideias e práticas que permitam abordar e aprofundar a diversidade tecnológica e 
pedagógica dos professores de informática, tem por isso como objetivo desenvolver e alimentar 

nossa ação. Por um lado, 
 entre professores de 

concretizar os objetivos de 
perspetivas dos diferentes 

instrumentos pedagógicos, 
pretendemos continuar a 

bem como estabelecer 
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O exercício desta missão percorre a atividade docente em todas as suas fases, desde a formação 
inicial de professores, enquanto estudantes, na profissionalização em exercício, na formação 
contínua, uma vez que temos o nosso próprio Centro de Formação de Professores (CF-ANPRI) 
acreditado pelo Conselho Científico, e ainda no desempenho da atividade docente nas suas 
múltiplas atividades e percursos educativos. 

 

Áreas de atuação: 
 
Os três conceitos anteriormente referidos atravessam as áreas de atuação que constam no 
esquema seguinte. A ação sobre as áreas de atuação tem de se desenvolver de uma forma 
articulada, pois é a via para um crescimento global, integrado e sólido.  
 

 

 
A ação sobre as áreas de atuação desenvolve-se de forma articulada, pois, só assim se consegue 
um crescimento global, integrado e sólido.  

Projetos e Atividades: 
 

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES: 

O  Centro de Formação da Associação Nacional de Professores de Informática (CF-ANPRI), é uma 
entidade formadora acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua. O 
Centro de Formação inclui ainda uma Academia Cisco e uma academia Microsoft. 

Áreas de 
Atuação

Currículo

Desenvolvimen
to Profissional

Parcerias

Carreira
Docente

Recursos 
Educativos 

Digitais

Projetos e 
Atividades

Figura 2. Áreas de atuação 
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São objetivos do CF-ANPRI: 

1. Contribuir para a promoção da formação contínua dos professores. 

2. Atualizar conhecimentos que contribuem para a melhoria das práticas profissionais. 

3. Promover e aperfeiçoar práticas pedagógicas que contribuem para a qualidade do 
processo ensino e aprendizagem. 

4. Promover a aquisição de competências, saberes e atitudes profissionais com vista a uma 
maior autonomia profissional. 

5. Promover o intercâmbio e a divulgação de experiências pedagógicas. 

6. Promover a identificação das necessidades de formação tanto numa perspetiva individual 
como organizacional. 

7. Dar resposta às necessidades de formação identificadas, adequando a oferta à procura de 
formação. 

8. Desenvolver ações de formação conjuntas com associações similares e outras entidades 
que exerçam atividades no campo da educação, quer sejam nacionais ou internacionais. 

9. Incentivar a autoformação, a inovação, a reflexão, a criatividade e a prática de 
investigação como atitudes de suporte ao crescimento profissional e à melhoria de práticas 
pedagógicas, técnicas e científicas. 

 

E-TECH PORTUGAL 

A E-TECH PORTUGAL é o maior evento tecnológico realizado a sul do Tejo e decorre durante 2 
dias, este ano a 5 e 6 de maio, sob o lema “indústria 4.0 e a internet das coisas”.  
Evento único na área das TICE, dirigido ao público em geral, empresários, professores, 
investigadores e profissionais da área, organizado pela ANPRI (Associação Nacional de Professores 
de Informática e pela E-CODE {escola de programação} , com o apoio da Câmara Municipal de 
Setúbal. 
 A E-TECH PORTUGAL afirmou-se como um evento de referência na área digital, analisando as 
perspetivas para o futuro, centrando-se em dimensões emergentes como a empregabilidade na 
área do digital e as TICE como motor de desenvolvimento da economia e do setor empresarial, da 
educação, da formação e também do lazer. Por isso, juntamos no mesmo evento a Feira 
Tecnológica, a Robotech (área da educação com projetos de robótica e programação), A Lantech 
(área de lanpartys e game) e uma Conferencia.  

 

ROBOT ANPRINO 

A Associação Nacional de Professores de Informática (ANPRI) tem vindo a desenvolver ações de 
formação para professores e workshops para alunos, em todo o país, na área da programação e 
robótica, juntando as placas de prototipagem eletrónica, a arduino/genuino, raspberry pi, exp 
8266, entre outras, usadas por artistas, designers, makers e pessoas não familiarizadas com o 
desenvolvimento de software, que permitem criar objetos e ambientes interativos recorrendo a 
diversos sensores e atuadores. Também, a área das aplicações e impressão 3D tem sido uma 
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aposta, no âmbito da qual temos realizado algumas ações de formação. Até então, a formação 
que existia nestas áreas era quase inacessível para professores e alunos das escolas básicas e 
secundárias, pois era desenvolvida por empresas e com custos muitos elevados para este público-
alvo.    

Ao desenvolvermos esta formação, no Centro de Formação ANPRI, a custos acessíveis para 
professores e disponibilizando um package de workshops para alunos, que as escolas, professores 
e associações de pais solicitam, fomos formando professores e desenvolvendo projetos, 
simultaneamente fomentando o gosto por estas áreas e incentivando a implementação de 
metodologias que proporcionem ambientes de aprendizagem, nos quais se aprende – fazendo. 
Pois, aliar a programação à robótica permite-nos fazer uma abordagem mais profunda da 
tecnologia, proporcionando momentos para “aprender fazendo”, de forma táctil e tangível, para 
lá do ecrã do computador, durante os quais os alunos obtêm e visualizam resultados imediatos, 
desenvolvendo assim, uma cultura “maker”.  

A ANPRI é um dos parceiros do Projeto Piloto de Iniciação à programação no 1º Ciclo1 da 
responsabilidade da Direção Geral de Educação do Ministério da Educação. Neste sentido, 
colaboramos sempre que oportuno e solicitado pela mesma, quer na formação e apoio aos 
professores e também nos eventos, mas para além disso desenvolvemos as nossas próprias 
iniciativas. 

Assim, quando surgiu a oportunidade de integrar a robótica no projeto, contribuímos para a 
elaboração de um documento orientador nesta área que já está disponível2.   

As linhas orientadoras são um documento essencial para uma introdução da robótica de forma 
organizada. No entanto, em nosso entender, precisávamos de algo mais para criar oportunidade e 
dar uma resposta mais completa para que todos os professores que entendessem optar por esta 
via o pudessem fazer nas suas escolas. Por isso, identificamos alguns constrangimentos que era e 
é necessário superar. 

A saber, 

(i) A necessidade de continuar a formar os professores; 
(ii) A maioria das escolas não possui, ainda, o equipamento necessário para poder 

incluir a robótica; 
(iii) A importância de promover a articulação da programação e da robótica com 

as áreas curriculares, áreas transversais e projetos de escola/contexto. 

  

Então, simultaneamente constituímos mais dois grupos de professores para elaboração de um Kit 
Pedagógico “Robots ANPRINO” e de cenários de aprendizagem para os Robots. Estas equipas são 

                                                           
1 Disponível em http://www.erte.dge.mec.pt/iniciacao-programacao-no-1o-ciclo-do-ensino-basico, acedido em 15 de 
julho de 2016. 

2 Disponíveis em http://www.erte.dge.mec.pt/sites/default/files/linhas_orientadoras_para_a_robotica.pdf, acedido 27 
de julho de 2016. 



 

 

Associação Nacional de 

constituídas por professores que desenvolvem projetos de robótica nas suas escolas, a maioria 
são formadores do Centro de Formação ANPRI e alguns também desenvolveram as suas teses de 
mestrado nesta área.  

Consideramos, que estes três são os ingredientes necessários para o sucesso da integração da 
robótica de forma mais generalizada nas escolas. 

Passo seguinte ... 

 

Identificados os constrangimentos é necessário passar à ação, de modo a miti
precisamos de reunir apoios e parcerias.

 

(i) Formação de Professores 
professores 

Quanto à formação contínua, temos os referenciais acreditados pelo Conselho Científico
Pedagógico da Formação Contínua
proporciona-la, mediante as nossas possibilidades. 

 

(ii) Equipamento Kit pedagógico “Robots Anprino”
possui, ainda, o equipamento necessário para poder incluir a robótica

De forma a dar resposta a este constrangimento criamos o 
projeto baseado em afetos, de forma que nenhum aluno fique para trás e nenhum professor que 
pretenda integrar a robótica deixe de o fazer por falta de equipamento.

Neste projeto juntamos a programação por blocos (no caso dos alunos do ensino básico), a 
impressão 3D, as placas eletrónicas e os sensores. 
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Pedagógico da Formação Contínua, formadores experientes, por isso, vamos continuar a 

la, mediante as nossas possibilidades.  
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A necessidade de continuar a formar os 

Quanto à formação contínua, temos os referenciais acreditados pelo Conselho Científico-
, formadores experientes, por isso, vamos continuar a 

A maioria das escolas não 
possui, ainda, o equipamento necessário para poder incluir a robótica 

Kit Pedagógico “Robot Anprino” um 
projeto baseado em afetos, de forma que nenhum aluno fique para trás e nenhum professor que 

este projeto juntamos a programação por blocos (no caso dos alunos do ensino básico), a 
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Estes componentes permitem contruir vários modelos de robots e com objetivos diversos, 
conforme os sensores utilizados. 

Um dos modelos “o carrinho” pode ser visualizado na imagem seguinte. 

 

Para disponibilizar o Kit pedagógico “Robot Anprino” definimos duas linhas de atuação. 

1. “Do it yourself” - disponibilizar o modelo e guiões numa plataforma aberta, de 
forma que todos os professores e alunos imprimir as peças em 3D e o possam 
construir. 

Esta linha de atuação é importante, mas apenas, serve para as escolas que já possuem 
impressoras 3D.  Neste momento a maioria ainda não possuem este equipamento, embora se 
preveja um aumento gradual, mas ainda, moroso. 

Assim, temos de definir a segunda linha de atuação.  

2. Produzir exemplares para disponibilizar às escolas a custo simbólico “low 
cost”.  
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA GEOGRÁFICA DO DISTRITO DE LISBOA A PARTIR 
DE ANO LETIVO 2015-2016 

WORKSHOPS PARA ALUNOS: 

LOCAL ESCOLA/AGRUPAMENTO Nº DE PARTICIPANTES 

WORKSHOPS 

PARA ALUNOS 

Alverca do 
Ribatejo Escola Secundária de Gago Coutinho 81 

Mem Martins Escola Secundária Mem Martins 89 

Loures IPTRANS - Escola Profissional de 
Transporte 23 

Oeiras Escola Secundária Luís de Freitas 
Branco 40 

Lisboa Escola Básica Pintor Almada 
Negreiros 36 

 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

LOCAL ESCOLA/AGRUPAMENTO DESCRIÇÃO 
Nº DE 

PARTICIPANTES 

FORMAÇÃO 

PARA 

PROFESSORES 

Lisboa 
Fundação Portuguesa 
das Comunicações 

Introdução à Impressão 
3D 

8 

Olivais 
(Chelas) 

Agrupamento de Escolas 
D. Dinis 

Comunicar em 
Segurança 

28 

Lisboa 
Fundação Portuguesa 
das Comunicações 

Arduino - Programação 
para todos - Robôs 
autónomos interativos 

17 

Lisboa 
Escola Secundária 
Fonseca Benevides 

Quizfaber para 
elaboração de 
questionários em 
contexto educativo 

21 

Olivais 
(Chelas) 

Agrupamento de Escolas 
D. Dinis 

Projetos Transversais 
com Robótica Educativa 

10 

Lisboa 
Fundação Portuguesa 
das Comunicações 

Introdução à Impressão 
3D 

21  
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ENCONTROS E EVENTOS ANPRI 

ATIVIDADE DESCRIÇÃO LOCAL 

Seminário I Congresso Nacional de Professores de 
Informática 

Microsoft Portugal, Parque 
das Nações 

Seminário Encontros: Disciplina de TIC - Competências 
para a vida 

Fundação Portuguesa das 
Comunicações 

Encontro de alunos Talking About Code Microsoft 

Encontro de 
professores do 
ensino profissional 
na Área das TIC 

Práticas no Ensino Profissional na área das 
TI 

Escola Secundária D. Dinis 

 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E ENCONTROS EM PARCERIA 

ATIVIDADE DESCRIÇÃO LOCAL 

Parceria no projeto Evento Final do Projeto Apps for Good 
Fundação Calouste 
Gulbenkian 

Stand com 
apresentação dos 
projetos de várias 
escolas 

Maker Faire Lisbon 2015 
Pavilhão do Conhecimento, 
Parque das Nações 

Seminário  1º Encontro da Rede TIC e Sociedade 
Centro de Congressos de 
Lisboa 

Apresentação dos 
projetos de várias 
escolas 

Evento Linux 2015 LISPOLIS, Lumiar 

Seminário 
I Congresso Nacional de Professores de 
Informática 

Microsoft Portugal, Parque 
das Nações 

Seminário Dia da Programação e Robótica 
Agrupamento de Escolas D. 
Dinis (Olivais-Chelas) 

Formação de 
Professores 

Ação de formação do projeto Apps for Good 
– Região Sul 

Escola Secundária Eça de 
Queirós (Olivais) 

Seminário Ciclo de Debates de Consumo Dedicado à CITEFORMA 
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Internet das Coisas 

Seminário Monitor da Educação e da Formação 2015 Centro Jean Monnet 

Seminário 
comemorativo 

"Dia da Internet mais Segura 2016” Fórum Picoas 

Stand com 
apresentação dos 
projetos de várias 
escolas 

Futurália 2016 Parque das Nações 

Stand com 
apresentação dos 
projetos de várias 
escolas 

Arduino Day 2016 
Microsoft Portugal, Parque 
das Nações 

Seminário Girls in ICT @Ciências.Ulisboa 
Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa 

Seminário Conferência Currículo para o Século XXI 
Fundação Calouste 
Gulbenkian 

Seminário 
Tecnologias e Metodologias da 
Programação no Ensino Básico 

Instituto de Educação da 
Universidade de Lisboa 

Parceria no Projeto Apps for Good (pré-seleção) 
Microsoft Portugal, Parque 
das Nações 

Parceria no Projeto Evento Regional do projeto Apps for Good 
Agrupamento de Escolas D. 
Dinis (Olivais-Chelas) 

Stand com 
apresentação dos 
projetos de várias 
escolas 

Maker Faire Lisbon 2016 
Pavilhão do Conhecimento, 
Parque das Nações 

Parceria no Projeto Concurso Site Star 3 
Deco - Associação 
Portuguesa para a Defesa 
do Consumidor 

Concurso LAN PARTY EDUGA 2016 
Escola Secundária de 
Sacavém 

Seminário 
CDI – 3 Anos a Transformar Vidas Pela 
Tecnologia 

Sociedade de Advogados 
Rebelo de Sousa 

Seminário Designing the Future School Instituo de Educação da 
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Universidade de Lisboa 

Concurso FIRST LEGO League – Portugal 
Instituto Superior Técnico 
de Lisboa 

Seminário 
III Congresso Nacional da Formação 
Profissional 

ISCTE-IUL 

Concurso Torneio de programação - TOPAS Lx 
Universidade Nova de 
Lisboa 

Seminário Conferência EDULOG 
Fundação Belmiro de 
Azevedo, Convento do 
Beato 

Concurso Robô Oeste 2016 
Agrupamento de Escolas de 
S. Gonçalo, Torres Vedras 

Membro do júri Provas de Aptidão Profissional 
Agrupamento de Escolas 4 
de outubro, Loures 

Stand e realização 
de 3 oficinas de 
formação 

TICEDUCA2016 
Instituto da Educação da 
Universidade de Lisboa 

 

 

P’la Direção da ANPRI 

 
Fernanda Maria Pires Ledesma 


