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Rosto do Ano 2022 – Área da Educação
Centro de Ciências da Computação da ANPRI

A Associação Nacional de Professores de Informática, inaugurou o Centro de Ciência da Computação, no
Parque Empresarial do Barreiro da Baía do Tejo. Um centro de conhecimento da ciência informática que
vai receber alunos das escolas de todo o país.

O Centro Ciência da Computação da ANPRI é um verdadeiro espaço de sensibilização e promoção da
ciência, um projecto que colocou o Barreiro e a margem sul como referência por todas as escolas do país.

Na Academia de Programação e Robótica - Centro de Ciências da Computação- há aulas semanais de
Programação e Robótica para crianças e jovens dos 6 aos 15 anos. Nestas sessões os alunos, dos 6 aos 15
anos, aprendem a montar e programar com robots adequados à sua idade. As sessões são presenciais no
Centro de Ciência da Computação da ANPRI, na Baía do Tejo, Barreiro.

A ANPRI - Associação Nacional de Professores de Informática - é uma comunidade de professores com
atividades dirigidas para o ensino das tecnologias da informação e da comunicação.
A ANPRI nasceu exactamente com a perspectiva de proporcionar apoio ao ensino da informática e ao
desenvolvimento dando resposta a desafios que se colocam no mundo moderno, com transformações
tecnológicas permanentes que desencadeiam fortes impactos sociais.

O Centro Ciência da Computação da ANPRI é um verdadeiro espaço de sensibilização e promoção da
ciência que valoriza o o ensino e aprendizagem da informática, é distinguido como Rosto do Ano 2022, na
área da Educação.

Recorde-se que, a distinção «Rostos do Ano» é atribuida anualmente pelo jornal «Rostos», sendo
resultado de uma decisão colegial assumida por um colectivo composto por : António Oliveira, jornalista
da Lusa; Ana Lourenço Monteiro, ex-Directora do Jornal do Barreiro e António Sousa Pereira, Director do
jornal «Rostos».
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COPYRIGHT Todos os elementos deste site são da propriedade do Rostos e estão protegidos pela lei
portuguesa, ao abrigo do Código dos Direitos de Autor e do Código da Propriedade Industrial, não sendo
atendível a invocação do desconhecimento dessa protecção legal. A utilização dos mesmos apenas é
permitida para fins não comerciais e informativos ou para utilização pessoal e não deverão ser copiados,
modificados, reproduzidos, publicados ou divulgados sob qualquer forma sem autorização do seu
proprietário. Exceptuam-se a esta interdição os usos livres autorizados por lei, nomeadamente o direito
de citação, desde que claramente identificada a origem.
A cópia, reprodução e redistribuição deste website para qualquer servidor que não seja o escolhido pelo
seu propietário é expressamente proibida.
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