
Cronograma  

Oficina de Formação 

Situações de aprendizagem 

com programação em Scratch 

e Kodu no Pré-escolar e no 1º 

ciclo do ensino básico 

Destinatários: Docentes dos Grupos 100 e 110 

Formadora: 
 

Ilda Maria Marinho Moreira Teles Braga 

Organização 

Centro de Formação de Associação de Escolas de Amarante e Baião – 

Sede Esc. Sec. de Amarante Av. General Vitorino Laranjeira, nº 592 –  

4600-018 AMARANTE  
Telef. 255410190 – Fax 255432149. 

e-mail: cfamarantebaiao@gmail.com 
Skype: cfaeab 
Web:  http://www.cf-ab.com/ 
Facebook: Centro de Formação de Associação de Escolas de Amarante e 

Baião - Cfaeab 

Inscrições até 04 de novembro 2020, em  

 

https://forms.gle/oVWfXwjqpVsY92oY7 
  

  

Acreditação 

A Oficina de formação “Situações de 

aprendizagem com programação em 

Scratch e Kodu no Pré-escolar e no 1º 

ciclo do ensino básico”, 30horas (15h 

presenciais mais 15h trabalho autónomo), 

foi acreditada, na modalidade de Oficina de 

Formação, pelo CCPFC ao abrigo do 

RJFC, com o n.º de registo CCPFC/ACC–

106471/19 

Local 

Escola Básica Amadeo de Souza-Cardoso 

N.º 

Sessões 
Data Horário 

N.º de 

Horas 

1 03-12-2020 17h30-20h30 3 

2 17-12-2020 17h30-20h30 3 

3 07-01-2021 17h30-20h30 3 

4 14-01-2021 17h30-20h30 3 

5 21-02-2021 17h30-20h30 3 

Total de horas 15h 

Para os efeitos previstos no artigo 8.º, do Regime 

Jurídico da Formação Contínua de Professores, a 

presente ação releva para efeitos de progressão em 

carreira de Docentes dos Grupos 100 e 110. 

 
Para efeitos de aplicação do artigo  9.º do Regime 
Jurídico da Formação Continua de Professores 
(dimensão científica e pedagógica), a presente ação   
releva para a progressão em carreira de Docentes 
dos Grupos 100 e 110. 

Efeitos para progressão 

 



. 

 

 Esta oficina de formação baseada na iden-

tificação das necessidades de formação as-

sim como nos interesses dos formandos, 

pretende-se que os formandos:  

 Modifiquem e inovem práticas pedagó-

gicas; 

•   Conheçam e utilizem programas e 

softwares promotores de atividades inova-

doras; 

 Planifiquem atividades que desenvol-

vam o pensamento computacional em 

contexto sala de atividades. 

 Planifiquem atividades utilizando ferra-

mentas Scratch e Kodu para crianças 

aplicadas em contexto sala de ativida-

des refletindo e avaliando sobre as 

práticas. 

 Realizem atividades de partilha e cola-

boração. 

Objetivos da ação Conteúdos da ação 
Regime de avaliação dos formandos 
 do CFAE de Amarante e Baião.  
 
É necessária a frequência de, pelo menos, 2/3 das 

sessões previstas. Em cada sessão, serão passadas 

folhas de presença, para assinatura dos inscritos.  

A avaliação dos formandos será realizada em obedi-

ência ao disposto no Regime Jurídico da Formação 

Contínua tendo em conta: 

Avaliação dos formandos 

A avaliação será expressa numa escala de 1 a 10, a que 

corresponde a menção qualitativa de:  

  

PARTICIPAÇÃO 

(2 VALORES) 

  

Rigor das interven-

ções 

  

Envolvimento nas 

tarefas 

1 Valor 1 Valor 

  

TRABALHO  

AUTÓNOMO 

Qualidade das refle-

xões ou materiais 

produzidos 

Aplicação dos mate-

riais em contexto 

educativo 

2 Valores 2 Valores 

 

TRABALHO FINAL 

INDIVIDUAL (Sob 

forma de relatório ou 

portefólio) 

(4 VALORES) 

  

Estrutura 

  

Rigor 

científico 

e peda 

gógico 

  

Reflexão do 

impacto 

1 Valor 1,5 Valores 1,5 Valores 

 

 A. Enquadramento e informação sobre os conteú-

dos da formação e contextualização da oficina 

“Situações de aprendizagem com programação 

Scratch e Kodu no Pré-escolar e no 1º ciclo do ensi-

no básico” (1 hora) 

 

B. Ferramenta de Programação Scratch (6 horas) 

a) Iniciação à ferramenta de programação por 

blocos Scratch 

b) Comandos da linguagem de programação 

Scratch 

c) Exploração da ferramenta Scratch e constru-

ção de projetos com potencial educativo. 

d) Recursos do Scratch no processo de ensino/

aprendizagem inovador e estratégias de utili-

zação desta ferramenta em contexto escolar. 

 

C. Ambiente de programação Kodu (5 horas) 

a)      Iniciação ao software Kodu  

b)     Potencialidades do kodu no processo de ensi-

no/aprendizagem. 

 

D. Projeto (3 horas) 

a) Análise de exemplos de planificações de ativi-

dades. 

b) Estratégias e modalidades de avaliação. 


