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Introdução 

 

Este documento fornece as linhas orientadoras para o desenvolvimento da disciplina 

de Iniciação à Programação no 1.º Ciclo do Ensino Básico, Oferta Complementar para 

os alunos do 4.º ano de escolaridade. 

A iniciação à programação deverá ser entendida como mais uma ferramenta ao 

serviço e em articulação com as restantes áreas curriculares e não como mais uma 

área disciplinar. O trabalho a desenvolver será articulado com o professor titular da 

turma.  

A principal finalidade é a de que os alunos não só aprendam a programar mas, ao 

mesmo tempo, aprendam programando. A programação, para além de desenvolver 

nos alunos a sua criatividade em ciências da computação, promove uma visão mais 

alargada dos diferentes usos do computador e contribui para o desenvolvimento do 

pensamento computacional.  

 

Objetivos 

Com a disciplina Iniciação à Programação no 1.º Ciclo do Ensino Básico pretende-se 

que os alunos sejam capazes de:  

 entender e aplicar princípios e conceitos fundamentais das Ciências da Computação;  

 descrever e representar simbolicamente sequências de ações de atividades do 

quotidiano;  

 planificar sequências de instruções que permitam a realização de uma dada tarefa; 

 utilizar diferentes tipos de dados (textos, números, entre outros);  

 criar sequências de instruções que envolvam seleção e repetição;  

 analisar algoritmos, identificando o seu resultado;  

 reconhecer que um algoritmo pode ser reutilizado em diferentes situações;  

 identificar um problema e decompô-lo em subproblemas;  



 planificar e criar um projeto de forma estruturada; 

  identificar e corrigir erros existentes na programação de um projeto;  

 otimizar a programação da solução encontrada;  

 resolver problemas, criar histórias animadas e construir jogos com recurso ao 

desenvolvimento de programas informáticos;  

 usar as Tecnologias de Informação e Comunicação de forma responsável, 

competente, segura e criativa;  

 desenvolver competências nas diferentes áreas das componentes do currículo, bem 

como nas áreas transversais, por exemplo, no âmbito da Educação para a Cidadania, 

em articulação com o professor titular da turma;  

 apresentar um projeto e partilhá-lo com outros;  

 analisar e comentar projetos desenvolvidos pelos pares. 

 

Metodologias 

Os alunos deverão, tão cedo quanto possível, realizar os seus próprios projetos, 

apelando à criatividade e à imaginação. Deverá também ser privilegiada a articulação 

com os conteúdos que os alunos estejam a estudar e o envolvimento do professor 

titular de turma no acompanhamento dos projetos elaborados, de forma a contribuir 

com a articulação referida.  

Assim, considera-se adequado:  

1) Que sejam desenvolvidos projetos em articulação com as diferentes componentes 

do currículo. Os trabalhos devem ser desenvolvidos integrando, tanto quanto possível, 

os temas e conteúdos das diferentes componentes do currículo do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, bem como das áreas transversais.  

2) Que os alunos trabalhem na construção dos seus próprios projectos individualmente 

ou a pares, de acordo com a disponibilidade dos equipamentos em cada escola.  

3) Que seja incentivada a criatividade e a diversidade de projetos. Embora numa 

primeira fase de adaptação dos alunos à(s) linguagem(s) de programação utilizada(s) 

sejam propostas tarefas exemplificativas que permitam aprender a trabalhar com o 



software, será importante que cada aluno/par defina os projetos em que deseja 

trabalhar dando liberdade para os alunos serem criativos e colocarem em prática as 

suas ideias, Os alunos devem, no entanto, perceber as limitações do software 

utilizado, cabendo ao(s) professor(es) a tarefa de os aconselhar de modo a que os 

projetos sejam passíveis de finalização em tempo útil.  

4) Que os alunos partilhem os projetos elaborados. Os alunos devem ter oportunidade 

de partilhar os seus projetos, explicando o modo como os elaboraram e as ideias 

subjacentes à sua conceção.  

 

Avaliação 

Os critérios de avaliação estão definidos em documento próprio. 

 

 

 

 

Figueira da Foz, setembro de 2021 

O Professor responsável 

Óscar Fonseca 


