
Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho – Barcelinhos -150940 

Escola Básica Rosa Ramalho – Barcelinhos - 343675 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ano letivo 2019/2020 

Página 1 de 2                                 Aprovado em reunião de C.P de __/__/20__ 

 

 

 

PLANIFICAÇÃO ANUAL 
(Anos de escolaridade abrangidos pelo D.L n.º 55/2018 de 6 de julho: 5.º, 6.º, 7.º e 8.º ano) 

 
 

Oferta Complementar: Oficina de Programação e Robótica 6.º Ano 
 

Áreas / Conteúdos 
Objetivos de Aprendizagem 

(Conhecimentos, capacidades e atitudes) 

Ações Estratégicas de Ensino 
(Orientadas para o Perfil dos Alunos à saída 

da escolaridade obrigatória) 

Áreas de 
competências 
a desenvolver 

Calendarização 

 Programação/Robótica 

 Linguagem de programação 
em blocos; 

 Lógica de programação; 
 

 Compreender e aplicar os princípios e 
conceitos fundamentais da programação 
(lógica, tipos de dados, variáveis, estruturas 
condicionais e repetitivas, entre outros;  

 analisar programas, identificando o seu 
resultado, erros e respetiva correção; 

 otimizar a programação da solução 
encontrada para determinado problema; 

 desenhar programas com diversos níveis de 
blocos complexidade na resolução de 
problemas específicos; 

 criar programas para resolver problemas e 
animar robots utilizando um ambiente de 
programação por blocos;  

 No âmbito dos domínios da Programação 

Robótica, o professor promove a 

exploração, interação de algoritmia e 

lógica de diferentes linguagens de 

programação, pelos alunos.  

 O professor promove a criação e criação  

de programas que possibilitem a 

exploração e autonomia, pelos alunos, de 

uma programação, através da robótica.  

 O professor poderá propor aos alunos a 
instalação e configuração de linguagens 
de programação a serem utilizadas em 
sala de aula, no contexto de atividades e 
projetos, reforçando a importância da 
robótica. 

A, 
B,C,D,F,G,

H,J 
32 

 

N.º total de aulas previstas: 32 a 33 
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Áreas de competências elencadas no “Perfil dos Alunos à saída da escolaridade obrigatória”:  
 

(A) Linguagens e textos (F) Desenvolvimento pessoal e autonomia 

(B) Informação e comunicação (G) Bem-estar, saúde e ambiente 

(C) Raciocínio e resolução de problemas (H) Sensibilidade estética e artística 

(D) Pensamento crítico e pensamento criativo (I) Saber científico, técnico e tecnológico 

(E) Relacionamento interpessoal (J) Consciência e domínio do corpo. 

 
 
 

 
Barcelinhos,15 de julho de 2019. 

 


