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Resumo 

O presente relatório reflecte o trabalho e a experiência obtida durante a prática 

de ensino Supervisionada, respeitante à disciplina de Introdução à Prática Profissional 

IV – Informática, do Mestrado em Ensino de Informática, da Universidade de Lisboa. 

 O trabalho aqui fundamentado baseou-se em aulas devidamente 

supervisionadas na Escola Secundária Camões, situada em Lisboa. No cômputo a 

actividade teve a duração de seis aulas de noventa minutos de onde foram retidas as 

principais conclusões da problemática em estudo. A turma cooperadora deste trabalho 

era constituída por alunos do 12º A, 12º B e 12º C do Curso de Ciências e Tecnologias. 

A prática e observação foram realizadas na área curricular não disciplinar Área de 

Projecto. A escolha da disciplina está intrinsecamente relacionada com a questão da 

problemática em causa que centra-se fundamentalmente na aprendizagem por 

projectos mediada por Robots.  

 É parte aglomerante deste relatório uma breve introdução onde é realizado um 

breve enquadramento do objecto em estudo e das questões que dão base a este 

trabalho. Depois da introdução é, também, feito um enquadramento relativo à prática 

leccionada e orientações curriculares onde foi realizada uma breve descrição da área 

curricular não disciplinar Área de Projecto e o seu surgimento no Ensino Secundário 

no ano lectivo 2004/2005. Neste contexto é descrita uma breve reflexão da 

aprendizagem por projectos mediada por robots e a sua importância. Posteriormente é 

feita a identificação do local de intervenção do estudo com uma breve caracterização 

da escola e identificação e constituição da turma. Também é parte integrante deste 

ponto a identificação do plano de actuação e do módulo temático, com a descrição dos 

principais conteúdos e objectivos a atingir no plano de trabalho. Segue-se uma breve 

explicação das estratégias de intervenção onde são descritas as dinâmicas de 

trabalho e a avaliação dos projectos. É feita a exposição do plano de actividades a 

desenvolver, bem como a sua calendarização de acordo com as normas do Mestrado 

de Ensino em questão.  

 Na finalização deste trabalho de estudo, são explícitos os métodos de 

avaliação das aprendizagens, a descrição do ocorrido nas aulas supervisionadas e os 

métodos utilizados na recolha dos dados necessários para análise e apresentação das 

conclusões que permitem dar resposta à problemática e às questões implícitas no 

objecto de estudo. Este relatório termina com uma breve reflexão de todo o trabalho 

por mim desenvolvido e previamente planeado para o alcance de conclusões 
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concretas e plausíveis que deram respostas às questões que constituíram o meu 

trabalho de estudo.  

 

  



Aprendizagem por Projetos Mediada por Robots Ano lectivo 2010/2011 

 

4 Sónia Gigante 

 

Abstract 

 
The present report reflects the work and the experience during the Teaching 

Practice under supervision, related to the school subject “Introdução à Práctica 

Profissional  IV – Informática”, from the Master Degree in „Ensino de Informática‟, from 

the University of Lisbon. 

The work which is the basis of this summary was based on lessons that occurred 

under supervision and that took place at “Escola Secundária Camões”, in Lisbon. The 

activities went on during six lessons of ninety minutes each, from which the main 

conclusions of what has been studied were taken. 

The group that took part of this study has included students from different 

classes: 12º A, 12º B e 12º C from the Sciences and Technologies Area (Curso de 

Ciências e Tecnologias). 

The practice and the observation of the lessons were done in the school subject 

„Area de Projecto‟. The choice of this subject was closely related to the topic that has 

been developed, centred basically on learning through projects using robots. 

This report includes a short introduction with the study and the questions that are 

the basis of the work. After the introduction, it is also referred the framing related to the 

teaching practice and to the curriculum details of the school subject „Area de Projecto‟ 

which had its beginning in the years 2004/2005. In this context a brief reflexion on the 

topic „Learning by projects through robots and its importance‟ is described. 

Afterwards it is referred the place where the study occurred, a characterization of 

the school and of the class and its students. It is also referred the identification of the 

subject unit with the description of the contents and the main purposes to achieve with 

the working plan. 

The following item focus the strategies of intervention where the activities, the 

working steps and the evaluation of the projects are explained. 

In the last part of this study, the methods used in the evaluation of the students‟ 

learnings, the description of the observed lessons and also the methods which led to 

the conclusions, are explained. 

This report ends up with a short reflection of the work that I have planned and 

developed in order to achieve the conclusions that were the aim of my study.  
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1 Introdução 

 
"A principal meta da educação é criar homens que sejam capazes 

de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o que outras 

gerações já fizeram. Homens que sejam criadores, inventores, 

descobridores. A segunda meta da educação é formar mentes que 

estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo que a 

elas se propõe."  

Piaget 

 
A evolução da sociedade, evidenciada num conjunto de mudanças sociais, 

económicas, politicas e culturais; fortemente relacionada com o rápido 

desenvolvimento tecnológico, legitima a necessidade de alteração das 

práticasdocentes de forma a preparar melhor os alunos para enfrentarem o futuro. 

Proporcionado a aquisição de competências como: maior responsabilidade; maior 

autonomia; maior participação através da implementação de projectos com o intuito de 

estimular o raciocínio e a criatividade dos alunos. 

O governo através do Decreto-Lei n.º 7/2001 de 18 de Janeiro, começa por 

reforçar qual o papel do ensino secundário e a necessidade da sua reformulação. 

Assim, “…ensino secundário ocupa um lugar determinante na construção do futurodos 

indivíduos e das sociedades. Em Portugal, como noutros países da União Europeia 

enão só, tomou-se consciência de que o ensino secundário tem de responder melhor 

àsnecessidades educativas e formativas e às legítimas expectativas pessoais dos 

jovens edas famílias, assim como às necessidades e exigências da sociedade. Num 

país em queo nível de qualificações da população é ainda muito inferior ao dos nossos 

parceiros daUnião Europeia, as formações secundárias têm necessariamente de se 

assumir comorelevantes, permitindo, nomeadamente, a melhoria das aprendizagens, a 

articulação maisestreita entre a educação, a formação e a sociedade, numa 

perspectiva de facilitar atransição para o mercado de trabalho, a obrigatoriedade do 

ensino experimental nasciências, bem como a criação de condições que assegurem o 

acesso à educação e àformação ao longo da vida. 

Essa proposta assume a centralidade da escola, pois é aí que se pode e deve 

desenvolver o essencial das aprendizagens e da educação e formação dos alunos. 

Por isso, as escolas secundárias deverão ser capazes de criar ambientes de 

aprendizagem estimulantes, baseados em projectos claros, coerentes e com real valor 

educativo e formativo. Projetos que articulem o currículo definido a nível nacional com 

o contextosocial, cultural e económico em que estão integradas, devendo, por isso 
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mesmo, assumir-secomoorganizações abertas, capazes de promover 

sistematicamente a sua autoavaliação e de responderem aos desafios da diversidade 

e da heterogeneidade, que hoje fazem parte integrante da vida das escolas. A 

resposta a estes desafios passará também pela oferta de disciplinas ou até de cursos 

tecnológicos próprios que as escolas podempropor, tendo em conta a realidade social, 

cultural e económica em que se inserem. 

É neste sentido que se pensa numa escola rigorosa e exigente. Uma escola 

rigorosa na concepção, desenvolvimento e avaliação do seu projecto educativo, 

exigente e criteriosa na gestão dos seus recursos, na organização das suas ofertas 

educativas e formativas e com uma preocupação central na qualidade do ensino e na 

qualidade das aprendizagens.”Decreto-lei nº 7/2001,Conselho de Ministros, Novembro, 

2000. 

No âmbito da revisão curricular no ensino secundário foi integrado uma nova 

área disciplinar não curricular Área de Projeto “…com uma natureza interdisciplinar 

e transdisciplinar, visando realização de projectos concretos por parte dos alunos, 

com o fim de desenvolver nestes uma visão integradora do saber promovendo a sua 

orientação escolar e profissionais e facilitando a sua aproximação ao mundo do 

trabalho.” (Orientações AP,PT, Ministério Educação, 2006) 

O professor deverá ser o orientador, tentando sempre interagir com os alunos e 

despertando o seu interesse pela aprendizagem. Deste modo, os alunos são 

incentivados a desenvolver o seu senso de responsabilidade, capacidade crítica de 

aprender por si. O aluno deixa de ser um mero receptor da matéria, sendo ele próprio 

quem participa activamente e que procura aprofundar a sua própria aprendizagem 

tendo como iniciativa a busca de mais informação. 

A disciplina área de projecto permitirá que os alunos possam desenvolver de uma 

forma indissociável competências próprias de cidadãos, plenamente capazes de 

assumir as suas responsabilidades numa sociedade, cada vez, mais exigente e 

complexa no mundo do trabalho. 

A intervenção em contexto escolar recaiu sobre a área disciplinar não curricular Área 

de Projecto do 12º ano, no âmbito da robótica, caracterizada como um recurso 

educativo para criar projetos em trabalho colaborativo recorrendo à metodologia de 

trabalho de projeto.    

Esta área curricular não disciplinar não tem um programa de leccionação, usual nas 

outras disciplinas, mas sim, aprendizagens essenciais que se pretende que todos os 

alunos adquiram no ensino secundário. Assim, sendo e tendo em mente, a 

aprendizagem por projectos mediada por robots, o projecto implementado foi a 

elaboração de um jogo de tabuleiro em que os robots percorressem um percurso com 



Aprendizagem por Projetos Mediada por Robots Ano lectivo 2010/2011 

 

10 Sónia Gigante 

 

alguns obstáculos. Com este jogo pretendi que os alunos colocassem em prática os 

conhecimentos que tinham nesta área e que se sentissem motivados por algo que 

ainda não tivessem feito. O projeto foi pensado de forma a responder algumas 

perguntas tais como: 

- Serão os robots elementos de mediação entre os alunos e aprendizagem, na 

implementação de uma estratégia aprendizagem por projectos? 

- Será a utilização da estratégia aprendizagem por projectos adequada para a 

totalidade dos alunos? 

-A aprendizagem por projectos será adequada para os alunos desenvolverem e 

adquirirem as competências inerentes à Área de Projeto? 

 

. 
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2 Enquadramento relativo à temática leccionada 
e orientações curriculares 

“…Área de Projecto e Projecto Tecnológico como espaço de confluência e integração de 
saberes e competências adquiridas ao longo do curso, em torno do desenvolvimento de 
metodologias de estudo, investigação e trabalho em grupo. O seu carácter terminal tende a 
valorizar a preparação para o prosseguimento de estudos a nível superior, a preparação 
para o ingresso no mercado de trabalho e a avaliar a maturidade intelectual dos alunos.” 
 

 
(Ministério da Educação, 2003, p.15). 

2.1 Área de Projecto 
 

2.1.1 Enquadramento da Área de Projecto na reforma curricular do 
Ensino Secundário 

 
A Área Curricular não disciplinar Área de Projecto no 12º ano surge na versão 

definitiva do Documento Orientador da Revisão Curricular do EnsinoSecundário, de 10 

de Abril de 2003. Esta Área curricular visa a concepção, realização e avaliação de 

projectos, através da articulação de saberes de diversas áreas curriculares, acentuada 

no desenvolvimento de temas ou de projectos que vão de encontro às necessidades e 

interesses dos alunos, bem como do contexto social da escola.  

A Área de Projecto assume assim um papel fundamental na formação do aluno 

enquanto indivíduo ajudando-o a promover capital social e humano através da 

realização de projectos concretos promovendo a sua orientação escolar e profissional 

e facilitando a sua aproximação ao mundo do trabalho. 

Desta forma a integração da área de projeto no currículo secundário começou a 

desenhar-se com a auscultação realizada às escolas e aos professores, assim como 

aos demais parceiros educativos. O aparecimento desta área curricular não disciplinar, 

foi uma oportunidade para promover mudanças no ensino de carácter formal, onde os 

alunos eram meros repositórios de informação, o currículo, pouco flexível, dava pouca 

liberdade aos professores de adoptarem outras estratégias de ensino e aos alunos, de 

expressarem as suas ideias. A área de projecto contempla uma natureza 

interdisciplinar e transdisciplinar, visando a realização de projectos concretos por parte 

dos alunos, com o fim de desenvolver nestes uma visão integradora do saber, 

promovendo a sua orientação escolar e profissional, facilitando a sua aproximação ao 

mundo do trabalho. 
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Podemos, assim, encarar como principais finalidades desta área não disciplinar: 

o desenvolvimento de competências sociais, tais como a comunicação, o trabalho em 

equipa, gestão de conflito; a aprendizagem na resolução de problemas, tendo por 

base as situações e recursos existentes; a promoção da integração de saberes 

através da sua aplicação em contextos específicos e situações reais; o 

desenvolvimento das vertentes de pesquisa e intervenção, sendo capaz de articular as 

diferentes áreas disciplinares sempre que necessário; o aprofundamento do 

significado social das aprendizagens disciplinares.  

Para que estes objectivos e finalidades possam ser bem sucedidos é necessária 

a colaboração de todo o conselho de turma. Os projectos devem ser aprovados e 

articulados com os professores de todas as disciplinas, que devem intervir sempre que 

necessário, apoiando os alunos nas fases que tenham a ver com as suas áreas 

curriculares. Contudo, isto nem sempre acontece, uma vez que apenas um é 

designado como professor de Área de Projecto, os restantes professores da turma 

tendem, por vezes, a “esquecer” que se pretende que os projectos tenham um 

carácter transdisciplinar e que deverão dar o seu contributo na sua execução.  

Tendo como base o documento de orientação do Ministério da Educaçãoforam 

estabelecidas as seguintes finalidades e competências que devem ser desenvolvidas 

pelos alunos na área curricular não disciplinar Área de projecto, que passo a 

transcrever: 

 promover uma cultura de liberdade, participação, reflexão, qualidade e 

avaliação que realce a responsabilidade de cada um nos processos de 

mudança pessoal e social;  

 desenvolver atitudes de responsabilização pessoal e social dos alunos na 

constituição dos seus itinerários e projectos de vida, sob uma perspectiva de 

formação para a cidadania participada, para a aprendizagem ao longo da vida 

e para a promoção de um espírito empreendedor; e 

 promover a orientação Escolar e profissional dos alunos, relacionando os 

projectos desenvolvidos com os seus contextos sociais e, em particular, com 

os contextos de trabalho e as saídas profissionais.  

As competências a adquirir pelos alunos são: 

 

 conceber e desenvolver experiências concretas, de qualidade, relacionadas 

com as suas áreas de interesse pessoal e/ou vocacional;  
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 utilizar a metodologia do trabalho de projecto – recolhendo, analisando, 

seleccionando informação, resolvendo problemas, tomando decisões 

adequadas, justificando essas decisões e comunicando-as, por escrito e 

oralmente, utilizando suportes diversificados, nomeadamente as novas 

tecnologias da informação/comunicação –, articulando, numa dimensão inter e 

transdisciplinar, os saberes teóricos e práticos;  

 desenvolver projectos em grupo, nomeadamente cooperando com e 

respeitando o outro, organizando o trabalho e responsabilizando-se 

individualmente pelas tarefas atribuídas; e 

 desenvolver ou aprofundar individualmente projectos.  

2.2 Aprendizagem por projectos mediada por Robots 
 

Na sociedade em que vivemos, os indivíduos têm cada vez mais necessidade de 

formação e aquisição de novos conhecimentos, devido às características cada vez 

mais exigentes do mercado de trabalho, deste modo, a obtenção de competência no 

uso da tecnologia e desenvolvimento de actividades em grupo são elementos 

fundamentais para o sucesso. Neste contexto a robótica vem contribuir de forma eficaz 

no desenvolvimento destas competências, não só por ser um espaço rico de 

possibilidades na aplicação da criatividade e de conhecimentos já adquiridos pelos 

alunos nas diversas áreas, mas também, porque contribui para uma aprendizagem 

mais completa por parte dos alunos, através da inclusão de uma investigação e 

criação de projectos que reflectem o conhecimento de cada um e o modo de trabalhar 

de forma colaborativa. 

Actualmente, em Portugal, não existe ao nível educacional do ensino obrigatório 

nenhuma estrutura preocupada com o ensino da Robótica. Esta área acaba por ser 

trabalhada, em algumas escolas, no tempo extracurricular ou na área disciplinar não 

curricular Área de Projecto.  

A robótica pedagógica envolve os alunos em seus interesses, suas criatividades 

e nos seus desenvolvimentos. De acordo com um estudo realizado na Finlândia, esta 

área tem vindo a assumir um papel extremamente importante no trabalho com alunos 

de Necessidades Educativas Especiais. Esse estudo refere que através da Robótica 

Educacional agregada à programação, os alunos aprenderam habilidades que são 

essenciais para a aprendizagem de acções na vida quotidiana, que muitas das vezes 

são escassas em alunos com estas características. Na Finlândia, no Ensino Básico, o 

currículo faz prevalecer a importância dos alunos não só possuírem conhecimentos 

sobre a tecnologia mas também sobre o seu desenvolvimento.  
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Esse caso de estudo baseava-se essencialmente num projecto que visava 

descobrir e desenvolver soluções tecnológicas adequadas para apoiar no processo de 

aprendizagem dos alunos com estas necessidades. Também era objectivo estudar o 

impacto que esta área, a Robótica, teria na Educação Especial. As ferramentas 

utilizadas no trabalho com os alunos foram LEGOs2 e ELEKIT3 que possibilitaram dar 

resposta a este caso de estudo. (Karna-Lin, E.; Pihlainen-Bednarik, K.; Sutinen, 

E.; Virnes, M.)   

Em Portugal, foi implementado um estudo qualitativo sobre a Robótica Educativa 

no 1º ciclo do Ensino Básico designado de “RobôCarochinha”. Este caso de estudo 

tinha como principais objectivos saber se esta área se enquadrava com alunos desta 

faixa etária, se os motivava para a aprendizagem e se promove a aquisição de 

competências neste nível de ensino. A autora refere que apesar de algumas 

dificuldades de adaptação dos alunos a este tipo de trabalho, que naturalmente foram 

ultrapassadas, esta área assumiu um papel fundamental na medida em que ajudou os 

alunos a adquirirem as competências de uma forma mais concreta, nomeadamente ao 

nível da Matemática. Também foi sem qualquer dúvida um projecto que motivou os 

alunos para o trabalho em grupo e para a utilização das tecnologias. (Ribeiro, 2006)  

O trabalho com projectos em sala de aula amplia as possibilidades de 

construção de conhecimento de forma mais global, tendo como eixo a aprendizagem 

significativa. Possibilita ainda, o diálogo com a realidade dos alunos ampliando seus 

conhecimentos, com as diversas áreas de conhecimento e fomenta a perspectiva de 

trabalho colectivo entre professores, alunos e comunidade escolar. 

A utilização da robótica no contexto escolar veio reforçar não só a importância 

dos projectos, implementando nos alunos a responsabilidade de serem autónomos, 

através da investigação e da procura de soluções para os problemas que se vão 

deparando ao longo da realização dos projectos, (Prol, Lyselene). Os alunos têm a 

oportunidade de poder explorar suas ideias sozinhos, experimentando materiais 

diversos, mas deve ser sério o bastante para que eles não percam o sentido da 

exploração, colocando em prática alguns dos seus conhecimentos sobre a diversa 

tecnologia utilizada. 

A aprendizagem por projetos começa sempre pela apresentação de um projeto a 

ser desenvolvido pelos alunos. O projeto deve ser um desafio para todos os 

intervenientes, devem ser bem planeados, controlados e avaliados não só pelo 

professor, mas também, pelos alunos para poderem tirar conclusões de como 

decorreu o projeto. 
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O modelo da estratégia Aprendizagem por Projectos que adoptámos foi 

desenvolvido no BuckInstituteofEducation1. Este modelo explica que a aprendizagem 

por projectos deve ser orientada em torno dos seguintes aspectos: 

 Inicia-se em torno de um problema, pergunta ou por um desafio–os 

alunos trabalham e aprofundam as suas aprendizagens centrando-se em 

dar resposta ao que foi proposto. 

 Aplicação de conhecimentos já adquiridos pelos alunos – os 

projectos são apresentados de forma a requerer que os alunos apliquem 

os conhecimentos adquiridos.  

 Aprender e/ou criar algo novo - os alunos devem aprofundar os seus 

conhecimentos para darem resposta aos problemas que surgem ou 

simplesmente para criarem algo de novo, para que possam manifestar o 

que aprenderam. 

 Trabalho colaborativo em que todos pensam para atingir o mesmo 

objectivo – os alunos necessitam de fazer mais do que aplicar os 

conhecimentos, eles precisam de aprender a trabalhar em equipa e 

contribuir com o seu esforço para o bem da equipa. Devem saber ouvir e 

aceitar e discutir ideias entre todos para que o resultado seja o conjunto 

de todos os esforços. 

 O aluno têm o papel principal – todos os alunos aprendem a ser 

autónomos e a fazer as suas escolhas para melhorar as suas próprias 

aprendizagens. 

 O produto aprendido é o resultado do empenho e dedicação dos 

alunos – o resultado final é o conjunto dos conhecimentos que todos os 

alunos já tinham, mas também aplicação dos conhecimentos que foram 

adquirindo ao longo de todo o projecto. 

 

Através da aprendizagem por projetos os alunos ganham uma compreensão 

mais profunda dos conceitos e das normas para o desenvolvimento de um projeto. 

Os projetos podem permitir que os alunos tenham a capacidade de resolver 

problemas que surjam no dia-a-dia, explorar melhor o que querem fazer no futuro, 

pensarem por eles próprios, usarem a diversa tecnologia que dispõem, apresentarem 

os seus trabalhos ao público além da sala de aula. Esta aprendizagem veio alterar o 

conceito que a escola era algo estanque, em que não dava qualquer visibilidade aos 

alunos, para demonstrarem o que aprenderam ao longo do seu percurso escolar. 

                                                
1
http://www.bie.org/about/what_is_pbl 

http://www.bie.org/about/what_is_pbl
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Robótica 
 

“A robótica é a ciência dos mecanismos engenhosos genéricos, de extrema 

precisão, movidos por uma fonte constante de energia, e flexíveis, isto é, abertos a 

ideias, estimulando à imaginação. Um incentivo tão atraente que arrebatou grande 

parte dos maiores pensadores da história universal, isto é, daqueles cujo trabalho 

constitui o fundamento da sociedade humana, o legado da humanidade para o 

futuro.”2 

A palavra “Robótica” define-se como “conjunto de técnicas respeitantes ao 

funcionamento e utilização de autómatos (robôs) na execução de múltiplas tarefas em 

substituição do homem”, Dicionário de língua Portuguesa. 

Podemos dizer que a palavra “robótica” refere-se ao estudo e à utilização de 

robots, sendo uma área multidisciplinar, que integra disciplinas como a Matemática, a 

Engenharia Mecânica, a Engenharia eletrotécnica, a Inteligência Artificial, entre outras. 

(Ribeiro, 2006) 

“A robótica é uma das ciências mais desafiantes. A perfeita fusão harmoniosa 

entre um sem fim número de ciências faz da robótica um excelente desafio, que nos 

convida a imergir neste grandioso mundo da tecnologia, e utilizar a construção de 

robots como uma forma única de explorar todas as ideias que nos surgem no dia-a-

dia.”. (LusoRobótica – Comunidade Portuguesa de Robótica)
3
 

Com o aparecimento dos robots foram aparecendo várias definições, tais como: 

“Um robot é uma máquina projectada para imitar algumas acções humanas. 

Não precisa se parecer com o ser humano, mas tem que executar as tarefas 

automaticamente.” (Souza, 2005, cap.9,p.258)  

“O robot é um braço mecânico que possui vários eixos de deslocamento e que é 

capaz de reproduzir diversos movimentos humanos graças ao recurso a um 

computador programado com essa finalidade. 

O robot é um engenho que pode ser programado, destinado a manipular peças 

ou utensílios, e cujos movimentos são determinados com vista a completar tarefas 

específicas. 

O robot é um manipulador de múltiplas funções e que é programável. 

                                                
2
http://analgesi.co.cc/html/t15431.html 

3 http://lusorobotica.com 

http://analgesi.co.cc/html/t15431.html
http://lusorobotica.com/
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O robot é um utensílio de trabalho capaz de perceber o ambiente no qual se 

movimenta e se adapta a ele, a fim de realizar de um modo autónomas manutenções 

pré-determinadas.”Robot Institute of America, 1979.4 

  

                                                
4
http://www.citi.pt/citi_2005_trabs/ia/robots.html 

 

http://www.citi.pt/citi_2005_trabs/ia/robots.html
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2.3 A Robótica Educacional em Portugal  

Em Portugal, o ensino da robótica, ou o primeiro contacto de forma directa e 

especializada surge numa primeira instância no ensino universitário, em áreas da 

engenharia.  

Actualmente, o paradigma mudou e a Robótica Educacional já é uma realidade 

nas escolas portuguesas, nomeadamente em clubes e também tornou-se numa opção 

de trabalho na área curricular não disciplinar Área de Projecto. 

Para incentivar docentes e alunos nesta área, vários são os eventos que levam 

escolas de todo o país a concorreram e mostrarem as suas habilidades neste âmbito.  

Destaca-se de seguida algumas das competições mais conhecidas: 

 RoboParty® 

 ROBOCUP - Campeonato Mundial de Robótica 

 ROBOTOP - Campeonato Nacional de Robótica 

Dado que a Robótica Educacional visa levar o aluno a pensar, questionar e 

procurar soluções, ou seja, a sair da teoria para a prática, deveria ser considerada 

uma área a implementar com mais frequência nas escolas em qualquer área 

disciplinar.  
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3 A Unidade ou Subunidade de Ensino 

3.1 Identificação do Local de Intervenção e da Turma 
 

3.1.1 Caracterização da Escola e do Contexto de Intervenção 
 

No âmbito do Mestrado em Ensino de Informática foi realizado um protocolo com 

a Escola Secundária de Camões para a realização de uma intervenção em contexto 

escolar. A intervenção foi na área curricular não disciplinar Área de projecto do 12º 

ano de escolaridade do Curso Ciências e Tecnologias do curso Científico – 

Humanístico. 

“A Escola Secundária de Camões, antigo Liceu de Camões é uma das mais 

antigas e prestigiadas escolas de Lisboa. Está situada na Freguesia de São Jorge de 

Arroios, uma parte da cidade que integra a “Lisboa do Estado Novo”, presentemente 

uma zona habitacional e de serviços, cujo fácil acesso permite uma população escolar 

muito diversificada. 

A história da escola, apenas oito anos mais velha que a República, está marcada 

desde o início pelo impacto cultural, científico e revolucionário imprimido por aqueles 

que a frequentaram. O movimento associativo estudantil despertou também com a 

escola, destacando-se nos primeiros tempos o nome de Mário de Sá-Carneiro. 

Está, desde 1909/10, instalada num edifício da autoria do arquitecto Miguel 

Ventura Terra (1866- 1919), o primeiro liceu moderno de Lisboa, construído para o 

efeito de acordo com critérios de funcionalidade, sobriedade, segurança e higiene. 

Tem uma arquitectura de ferro e tijolo, classicista, simétrica, imponente e fechada ao 

exterior. No último andar, o espaço que servia de habitação independente para o reitor 

deu lugar a pequenas salas de trabalho. Do lado de dentro, a construção é aberta e os 

espaços distribuídos por áreas especializadas. Formatada em tridente, as varandas e 

os pátios são dois aspectos característicos e interessantes do edifício, construído para 

captar o ar e a luz. Para além do edifício principal, integram a escola vários edifícios 

autónomos: os laboratórios de Física e Química (1927), as antigas instalações da 

Escola de Artes Decorativas António Arroio, projetada pelo arquiteto Joaquim Norte 

Júnior (1878-1962), com a sua fachada Arte Nova, e os novos espaços inaugurados 

em 2003: o Auditório Camões, o novo refeitório e o Pavilhão Gimnodesportivo 

Professor Moniz Pereira. Plátanos e tílias, estas formando uma pequena alameda ao 

longo dos laboratórios, são outra faceta característica da sua paisagem. Os espaços 
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verdes contam ainda com a presença de uma espécie protegida, a coralina.” (Projeto 

Educativo, 2010/2013). 

 

3.1.2 Identificação e Caracterização da Turma 
 

Na escola de intervenção, a área curricular não disciplinar Área de Projecto 

oferece aos alunos a possibilidade de trabalho em diversas áreas (Robótica, Cinema, 

Fotografia, etc). Com base nesta oferta os alunos têm a possibilidade de escolher a 

área de projecto que mais se aproxima dos seus gostos pessoais, dando-lhes assim a 

oportunidade de desenvolver as suas aptidões na sua área predilecta. As turmas desta 

área curricular são assim constituídas com base nas escolhas dos discentes.  

Esta forma de organizar as turmas desta área curricular motiva os alunos para o 

trabalho de projecto e em grupo, dado que todos os membros da equipa estão a 

desenvolver o conhecimento em prol de uma área que lhes é comum a nível de 

interesse.  

O projecto implementado na área da “Robótica” aglomerou alunos das turmas do 

12º A, 12º B e 12º C do Curso de Ciências e Tecnologias, com a seguinte distribuição: 

 12º A – 4 elementos do sexo masculino; 

 12º B – 1 elemento do sexo masculino; 

 12º C – 2 elementos do sexo feminino e 11 do sexo masculino; 

 

3.2 Identificação da Disciplina/ Plano de Actuação 
 

A intervençãofoi realizada na unidade curricular não disciplinar Área de Projecto, 

que tem como objectivos a concepção, realização e avaliação de projectos, através da 

articulação das aprendizagens adquiridas nas diversas áreas curriculares, em torno de 

problemas ou temas de pesquisa de acordo com as necessidades e interesses dos 

alunos. 

Deste modo, todos os proponentes devem convergir numa preocupação de 

formação pessoal e social e no enfoque dos projectos como instrumentos de 

operacionalização: projectos exigentes, por si, de uma corporização concreta e, logo 

portanto, de uma articulação entre a escola e o meio envolvente e potenciadores de 

articulação e concretização de saberes. 

Tendo em conta o que foi referido, expliquei aos alunos quais os objectivos 

relativos ao projeto e o que pretendia que eles desenvolvessem, os alunos mostraram 

entusiasmo pelo projeto, por isso aceitaram sem quaisquer reservas. Alguns alunos 

mostraram alguma preocupação relativamente à concretização do mesmo, 
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começaram por questionar-me sobre como chegar ao pretendido. Assim foi dito para 

investigar e pesquisarem porque tinham toda a autonomia de chegarem a um 

resultado. 

 

3.3 Identificação da Unidade Didáctica/Módulo e da 
Temática 

 

“A implementação da Área de Projecto na Escola foi objecto de alguma 

preocupação e discussão dos órgãos de gestão e dos professores da Escola. Tendo 

como princípio o interesse dos alunos, o Conselho Pedagógico concluiu que a melhor 

forma de implementar a AP seria definir, a priorium conjunto de áreas nas quais os 

professores gostariam de trabalhar com os seus alunos e transformá-las numa opção. 

Ou seja, o aluno escolheria a área de trabalho cujo tema principal se adequasse mais 

aos seus interesses pessoais. Neste sentido, surgiram várias áreas de projecto, com 

objectivos e princípios definidos. Entre elas a AP-Robots.” (Abrantes, 2009) 

Nesta área não existe um programa específico para cumprir, então os alunos 

aprendem com a especificidade de cada projeto. Aprendizagem acontece de uma 

forma autónoma em que os alunos através da elaboração de pesquisa e investigação, 

conseguem construir e programar robots que podem simular situações da vida real. 

Os projetos visam assim, despertar o interesse dos jovens para as actividades 

na área das ciências, em particular, para as engenharias e tecnologias de informação.  

 

A utilização dos robots móveis em sala de aula veio reforçar o gosto pela 

tecnologia e o interesse em criar e construir algo novo, a motivação dos alunos 

aumenta à medida que estes se apropriam dos robots. 

O desenvolvimento dos projectos na área da Robótica tiveram como eixo central  

a construção e programação de robots com recurso à programação em NXT-G. 

A proposta feita aos alunos foi o desenvolvimentode um projecto intitulado 

“Glória Robótica” cujo objectivo centrou-se na construção de um jogo da glória em que 

os elementos do jogo são robots devidamente programados para o efeito.  

A Glória Robótica implicou as seguintes tarefas: 

 Construção de um jogo de tabuleiro; 

 Construção dos robots com recurso kit Lego Mindstorms; 

 Programação dos robots com o software de aplicação NXT-G.; 
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A concretização deste projecto decorreu ao longo do 2º período tendo no 

cômputo geral uma duração de 3 semanas constituídas por 2 blocos de 90 minutos. 

Este projecto foi criado com a finalidade de melhorar a motivação dos alunos com 

base na criação de algo mais arrojado do que vinham a fazer até ao momento com os 

robots, dado que a construção dos mesmos já não lhes era algo totalmente 

desconhecido. 

Tendo como base os saberes dos alunos e o objectivo do projecto aplicado, 

pretendeu-se fazer uma análise do comportamento dos alunos face à aprendizagem 

por projectos e a aquisição das diversas competências que estão associadas a esta 

área curricular. 

Na proposta deste projecto foi tido não só em atenção os recursos existentes 

bem como o tempo necessário para a concretização e conclusão viável do mesmo. 

Foram também definidos alguns critérios de trabalho para a viabilidade dos trabalhos, 

tais como:  

 definição clara do produto pretendido e dos objectivos prosseguidos 

pelo projecto; 

 levantamento dos recursos necessários à realização do produto; 

 identificação dos saberes e dos saberes-fazer de que se necessita 

e dispõe para obter a realização do produto pretendido; 

 o projecto deverá estar adequado aos recursos existentes e 

disponíveis na escola; 

 identificação e formulação clara dos objectivos parcelares a atingir; 

 elaboração de uma estratégia de realização adequado ao produto e 

aos objectivos pretendidos, explicitando as fases do trabalho e as tarefas a 

levar a cabo, bem como os locais onde terão lugar e os recursos necessários, 

os elementos do grupo que as cumprirão e a sua calendarização; 

 fundamentar cientificamente e tecnicamente as opções tomadas; 

 analisar, individualmente e em grupo, os objectivos e a estratégia 

propostos, tendo em conta, respectivamente, a sua viabilidade e adequação e 

proceder aos ajustamentos considerados necessários. 

 

4 Estratégias de Intervenção 

Antes da intervenção foi realizada uma visita à escola com a finalidade de 

conhecer não só a escola, mas também os alunos. O objectivo foi perceber como os 

alunos estavam familiarizados com a robótica, que tipo de projecto se adequava mais 
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ao perfil da turma e que fosse exequível no tempo estabelecido. Deste modo foi 

elaborado um Cenário de Aprendizagem(Anexo A) que foi proposto à turma no 

primeiro dia da intervenção. 

Com a presentação dos projectos os alunos começaram por pesquisar que tipo 

de robot iriam construir, e como programá-lo para percorrer um percurso com alguns 

obstáculos. 

 

4.1 Dinâmicas de Trabalho 
 

O trabalho foi organizado da seguinte forma: 

1. Elaboração de grupos (4-5 elementos);  

2. Cada grupo elege um líder e porta-voz representativo do grupo. Este 

elemento é fundamental na medida em que é nele que se reflecte a 

responsabilidade da gestão e coordenação dos trabalhos do grupo. Assume o 

papel de gestor de projeto. 

3. Cada elemento do grupo deverá ter as tarefas bem delineadas e 

definidas. Cada um assume uma responsabilidade acordada com o grupo, 

gerida e acompanhada por todos os elementos do grupo e especialmente pelo 

gestor de projecto. 

4. Um dos elementos de cada grupo assume a responsabilidade da 

construção do tabuleiro de jogo. 

5. O trabalho deve desenrolar-se de forma autónoma. 

6. Cada equipa estabelece metas e objectivos. Posteriormente servirão 

de report e/ou feedback quer para o grupo de trabalho quer para os docentes. 

 

Conforme já foi referido a dinâmica de trabalho deve-se desenrolar em equipa e 

com a partilha de tarefas, as actividades são desenvolvidas numa sala mais pequena 

dedicada às actividades da robótica móvel. 

A escolha dos grupos e a disposições das mesas já estavam pré-estabelecidas 

desde o início do ano lectivo, assim como cada grupo já tinha o seu kit. 

No início de cada aula um elemento de cada grupo desloca-se à sala (11) onde 

os kits estão guardados e trazem para a sala de aula. No final repõem tudo no armário. 

Os alunos para poderem iniciar o projecto tiveram que adquirir alguns materiais, 

para a construção do tabuleiro de jogo(Anexo B). Todos os materiais foram 

requisitados anteriormente à professora cooperante, de forma, a possibilitar a que 

todos os alunos pudessem começar logo a trabalhar no projecto. 
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4.1.1 Avaliação da competição 
 

A avaliação da competição baseou-se no preenchimento de uma grelha a ser 

construída pelos alunos, tendo por base,as regras estipuladas para o tabuleiro de jogo 

apresentado no projecto (Anexo C). 

 

4.2 Explicitação do Plano de Actividades e 
Calendarização 

 
4.2.1 Organização dos Espaços e do Tempo 
 

Devido á natureza do projecto a ser implementado e de acordo comas normas 

do Mestrado em Ensino, o inicio da intervenção foi no dia 28 de Fevereiro de 2011 

(Segunda-feira), das 15 horas e 15 minutos até às 18 horas e 30 minutos (2 blocos de 

90 minutos), apresentação do projecto aos alunos. 

A segunda aula presencial foi no dia 28 de Março de 2011 (Segunda-feira), das 

15 horas e 15 minutos até às 18 horas e 30 minutos (2 blocos de 90 minutos), primeiro 

contacto com os projetos desenvolvidos pelos alunos, conhecimento das dificuldades 

sentidas pelos mesmos. 

No dia 4 de Abril de 2011 (segunda-feira), das 15 horas e 15 minutos até às 18 

horas e 30 minutos (2 blocos de 90 minutos), foi realizada a ultima aula e procedeu-se 

á competição no tabuleiro de jogo com os robots construídos pelos alunos.  

 

5 Avaliação das aprendizagens 

Para a avaliação das aprendizagens dos alunos e dos projectos desenvolvidos 

foram tidos em conta os seguintes critérios de avaliação: 

 Pesquisa / Selecção / Organização da Informação (realização de 

trabalhos, recolha de informação necessária à construção do projecto, 

utiliza instrumentos diferenciados para acesso à informação, organiza a 

informação seleccionada); 

 Planificação e Métodos de trabalho (planifica e organiza o trabalho, 

exprime dúvidas e dificuldades, contribui com opiniões para a resolução 

do problema, revela iniciativa, constrói instrumentos de trabalho); 

 Relações interpessoais; 

 Comunicação oral e escrita; 

 Utilização das ferramentas de construção do Robot e programação. 
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6 Descrição sumária das aulas realizadas 

O início da minha intervenção na Escola Secundária de Camões começou com 

uma breve apresentação minha e dos alunos da turma.  

Nesta aula foi apresentado o cenário do projectoonde foi focado o principal 

objectivo do mesmo e onde foram dadas algumas indicações da sua realização. Este 

cenário foi apresentado com o auxílio de uma apresentação em PowerPoint que foi 

devidamente impressa e dada em suporte digital a cada grupo, pois serviu de suporte 

à planificação do projeto. 

Esta aula contou com bastante interacção dos discentes que demonstraram 

bastante interesse e motivação pelo projecto a desenvolver. 

Após a apresentação do cenário os alunos questionaram o desenvolvimento de 

certas tarefas tendo em conta a matéria-prima disponível para a concretização do 

pretendido. Visto que os materiais existentes eram insuficientes para darsuporte ao 

cenário apresentado, os alunos começaram por colocar questões entre eles, como por 

exemplo: quantos robots a construir; como fazer o robot gerar um número aleatório e 

que todos os robots tivessem acesso a esse número;  

Uma vez, discutidos todos os pontos essenciais para a realização do Projecto, 

ficou acordado entre todos quais as alterações que deveriam ser feitas.Posteriormente 

foram acordadas as tarefas de cada grupo da seguinte forma (Figura.1): 
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Figura 1 – Distribuição das tarefas pelos grupos 

A partir daqui os grupos estipularam as diversas tarefas a serem executadas 

pelos diversos elementos de cada grupo (Figura.2).  

 

 

 

JOGO 
DA 

GLÓRIA

GRUPO I

Construção e 
programação 

do Robot 
"Lançador de 

Dados" GRUPO II

Construção e 
programação 

do Robot 
jogador

GRUPO III

Construção e 
programação 

do Robot 
jogadorGRUPO IV

Construção e 
programação 

do Robot 
jogador

GRUPO V

Construção e 
programação 

do Robot 
jogador

GRUPO VI

Construção do 
tabuleiro do 

jogo

GRUPO I (Constituido por 4 elementos):

- Construção do robot gerador dos números aleatórios entre 1 
a 6, como se fosse um dado;

- Pesquisa de informação.

GRUPO II (Constituido por 4 elementos):

- Montagem do Robot;

- Programação;

- Pesquisa de informação.
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Figura 2 – Descrição das tarefas pelos elementos de cada grupo 

 

Foi transmitido a todos os alunos que tinham a liberdade para encontrar a 

solução para a realização deste projecto. 

A construção da página na rede social Facebook5teve como principal objectivo 

apoiar a implementação do projecto através da troca de mensagens. Esta serviu 

também de acompanhamento ao trabalho dos alunos.  

Após a apresentação do projecto e a realização de algumas tarefas, houve um 

espaço reservado para a reflexão, sobre a percepção dos alunos relativamente ao que 

tinha sido apresentado, se o projecto teria ido de encontro das suas expectativas 

iniciais e se o mesmo, teria alguma semelhança com algo já desenvolvido 

anteriormente. Este diálogo favoreceu a relação professor-aluno e vice-versa. 

Após algum trabalho por parte dos alunos no desenvolvimento do projecto, 

comecei por perguntar aos alunos em que ponto estavam no projecto, quais os 

problemas com que se depararam e como tinham resolvido.  

                                                
5
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002253341057 

GRUPO III (Constituido por 4 elementos):

- Montagem do Robot;

- Programação;

- Pesquisa de informação.

GRUPO IV (Constituido por 4 elementos):

- Montagem do Robot;

- Programação;

- Pesquisa de informação.

GRUPO V (Constituido por 5 elementos):

- Montagem do Robot;

- Programação;

- Pesquisa de informação.

GRUPO VI (Constituido por 2 elementos):

- Criação do tabuleiro do jogo;

- Estipulação das regras e objectivo do jogo;

- Criação e manutenção da página do facebook.

Nota: A construção do tabuleiro foi baseada na opinião e
auscultação dos elementos de todos os grupos.

http://www.facebook.com/profile.php?id=100002253341057
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De seguida abordei cada grupo, para analisar o robot, já construído e tentar 

perceber qual o critério que aplicaram para a construção do mesmo.Outro aspecto foi 

verificar como funcionava e questionar como tinham desenvolvido a parte da 

programação. Com o feedback dado pelos alunos percebi que tiveram algumas 

dificuldades na programação. 

As dificuldades sentidas pelos alunos na programação deveu-se a não haver 

sensores de cor para todos os robots, desta forma, houve a necessidade de pesquisar 

uma solução. Os alunos disseram que a programação tornava-se muito complexa, 

então, após alguma pesquisa os grupos optaram por utilizar um software instalando-o 

nos telemóveis para controlar remotamente o robot na realização do percurso. 

Após alguma pesquisa na procura de um software que fosse compatível com o 

telemóvel e que com os robots da NXT. Através do site da “androidzoom.com” 6 os 

alunos fizeram o download do software “Simple Remote Control” utilizado em robots 

com as seguintes características: “Min. Android 2.1; LEGO Mindstorms NXT; 

Bluetooth; - Ports A,B and C; No NXT Program required. “ Com o uso do Bluetooth do 

telemóvel ligado ao bluetooth dos robots, os alunos puderam controlar remotamente 

os robots. 7 

Os alunos responsáveis pela elaboração do tabuleiro mostraram como o tinham 

construído e começaram por explicar quais as alterações feitas ao tabuleiro, aquando 

da apresentação do projecto. 

 

                                                
6 http://www.androidzoom.com/android_applications/communication/nxt-simple-remote_lczw.html 
7
 http://sonic-info.blogspot.com/ 

 

http://www.androidzoom.com/android_applications/communication/nxt-simple-remote_lczw.html
http://sonic-info.blogspot.com/
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Figura 3 - Tabuleiro antes das alterações 

 

 

Figura 4 - Primeira fase do tabuleiro do jogo da glória 

 

Como podemosverificar pelas figuras 1 e 2 os alunos alteraram o percurso do 

tabuleiro acrescentando mais casas, ao verificaremque só com duas jogadas o 

tabuleiro era percorrido, decidiram complicar um pouco mais,colocando uma casa 

amarela de bónus (volta a jogar) e mais uma casa vermelha em que o jogador recua 2 

casas. O objectivo desta alteração é proporcionar maior competição entre os grupos. 

Nas figuras 3 e 4apresentam os alunos na construção dos robots. 
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Figura5 - Grupo “A Mãe dele” 

 

 

Figura 6 - Grupo "Sem Folga" 

Nas imagens abaixo apresento mais alguns exemplares de robots já construídos: 

 

 
Figura7 - Robot que faz o lançamento do dado 
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Figura 8 - Robot do Grupo "Pistáchio" 

 

 

 
Figura 9 - Robot do Grupo "1º lugar...5Fail" 

 

 
Figura 10 - Robot do Grupo "Sem Folga" 
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Antes de dar inicio à competição foi dado aos alunos algum tempo para a 

realização dos últimos ajustes nos robots. Relativamente ao cenário os elementos 

responsáveisfinalizaram-no, com a colocação das bandeirinhas e com o número de 

cada casa, Figura 9. 

 

 

Figura 11 - Conclusão do tabuleiro de jogo para a competição 

 
Os elementos que elaboraram o tabuleiro ficaram responsáveis pela definição 

dos objectivos e das regras do jogo de acordo com o novo desenho do 

tabuleiro(Anexo D). 

Com os objectivos definidos deu-se inicio ao inicio á competição conforme está 

exemplificado na figura 10. 

 

 

 
Figura 12 - Robot de um dos grupos em competição 

 
O júri do jogo durante a competição fez as anotações das jogadas de cada 

grupo, tendo em conta os objectivos pretendidos e as regras definidas para o 
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jogo.Com os dados recolhidos durante a competição foi elaborada uma tabela (Anexo 

E),com os registos e pontuação final de cada grupo, de forma a encontrar os 

vencedores do jogo. 

 

 

7 Métodos e procedimentos de recolha de dados 

Com o objectivo de dar resposta à problemática a analisar, utilizei como método 

de recolha de dados, a entrevista. Por ser a implementação de um projecto, a 

entrevista em profundidade8, foi o método que mais se adequou, para conseguir as 

informações desejadas qualitativamente. Com a conclusão do projecto o objectivo foi 

perceber se os alunos se adaptavam a novos desafios e se, conseguem através da 

construção de robots e sua programação adquirir novos conhecimentos e 

aprendizagens para aplicarem no futuro. 

A análise qualitativa é uma técnica que visa conhecer estilo de vida, 

comportamento, perfile opiniões dos entrevistados sobre o assunto. Para uma análise 

deste tipo a entrevista em profundidadeé uma técnica que não utiliza um questionário 

estruturado, mas sim, um roteiro com tópicos a serem abordados conforme os 

objectivos pretendidos com a entrevista. 

O método da entrevista é considerado por muitos autores como a técnica de 

investigação social por excelência, uma técnica adequada para obtenção de 

informação precisa. As vantagens da utilização deste método são: 

 Possibilidade de obtenção de dados referentes aos mais diversos 

aspectos da vida social; 

 É eficiente para a obtenção de dados em profundidade; 

 Possibilita um maior número de resposta, pois é mais fácil se negar a 

responder a um questionário do que a ser entrevistado; 

 Oferece maior flexibilidade ao pesquisador; 

 

Após a competição do jogo da glória com os robots e a conclusão do projecto, foi 

reservado meia hora para a realização de uma pequena entrevista, isto é, a colocação 

de algumas questões sobre o projecto para serem abordados por cada grupo. 

Sendo assim, fui chamando cada grupo individualmente para me acompanhar a 

uma sala onde fosse possível a captação da entrevista através do registo em vídeo 

                                                
8

“A entrevista em profundidade é um recurso metodológico que busca, com base em teorias e 

pressupostos definidos pelo investigador, recolher respostas a partir da experiência subjectiva de uma 

fonte, seleccionada por deter informações que se deseja conhecer” (DUARTE, 2008 P.62) 



Aprendizagem por Projetos Mediada por Robots Ano lectivo 2010/2011 

 

34 Sónia Gigante 

 

/áudio, já devidamente autorizado pelos participantes, encarregados de educação e 

direcção da escola (Anexo F). 

As questões colocadas aos elementos de cada grupo, tiveram como objectivo 

obter as opiniões dos alunos sobre os seguintes temas: autonomia dos projectos; será 

ou não, a aprendizagem por projectos mediada por robots adequada a todos os 

alunos, e se estes conseguem desenvolver competências inerentes à Área de 

Projecto. 

 

8 Apresentação e análise dos dados 

Após aplicado o método da entrevista em profundidade apresento de seguida 

algumas respostas que foram dadas pelos grupos de trabalho das quais retirei 

algumas conclusões que vão de encontro à problemática em estudo. Realço que a 

entrevista efectuada teve uma duração de 15 minutos por cada grupo de trabalho 

(Anexo G). 

 

Aprimeira questãoestava intrinsecamenterelacionada com o desenvolvimento do 

projecto ser um jogo, da qual foi solicitado para comentarem se” Aprende-se mais com 

a derrota ou com a vitória!”.  

De um modo geral os alunos referiram que aprende-se das duas maneiras, 

“…aprende-se das duas maneiras porque acho que vamos evoluindo à medida que 

vamos descobrindo melhor o robot, melhor a programação que vamos fazendo, vamos 

nos apercebendo o que temos que fazer e os erros que estamos a cometer…”, no 

entanto a opinião geral reflectiu que a derrota implica/exige a procura de uma solução 

para alcançar o objectivo esperado, “…todas as aprendizagens quando resultam em 

derrota são um incentivo para fazer melhor para a próxima.”. 

 Portanto concluo que para os alunos foi perceptível que algumas das falhas 

cometidas não podem jamais serem consideradas derrotas, mas sim meros erros que 

são fundamentais para o crescimento da aprendizagem e ajudam o aluno a evoluir e 

tornar-se num ser mais capaz.  

 

Asegunda questão prendia-se essencialmente com a autonomia que é dada aos 

alunos no desenvolvimento dos projectos, visto que pode ser uma valência ou um 

perigo. Um perigo na medida em que os alunos podem não aproveitar o tempo 

disponívelpara construçãodo trabalho, de forma a aumentarem os seus saberes e 

aplicá-los correctamente no prazo estipulado.  
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Após analisadas as respostas é possível deduzir que a aprendizagem por projectos é 

uma grande valência dado que os alunos vão pesquisando à medida que sentem 

necessidade de adquirir novos conhecimentos por iniciativa própria,“…ao depararmos 

com projectos com esta autonomia é o que nos garante apresentar num projecto 

mediante um período mais curto ou longo e planificar o nosso trabalho.”. 

 

O grande contra (perigo) deste tipo de aprendizagem é a autonomia e a 

responsabilidade que é incutida nos alunos e que muitas vezes se traduz em trabalho 

realizado à última da hora o designado “deixa andar”, “…eu sei que com a autonomia 

que eu tenho certas alturas não me apetece trabalhar e desleixo-me um pouco, e isso 

é um perigo, mas também sei que adquirimos alguns conhecimentos porque estamos 

a cair nos nossos próprios erros e vamos estar a aprender por iniciativa própria 

quando queremos descobrir as coisas…”. 

 

Na questão seguinte pretendia saber se a mediação por robots é adequada à 

aprendizagem por projectos. 

Através do feedback dos alunos deu para perceber que a mediação por robots é 

um excelente incentivo na aprendizagem dos alunos, “…sim, porque nesta área 

aprendemos a trabalhar em grupo e com objectivos definidos através dos projectos.”. 

Este tipo de projectos suscita o “despique” saudável entre os diversos grupos de 

trabalho e o entusiasmo pelo saber e aprender mais, para que o produto final se 

traduza no melhor robot, “…sim, os projectos funcionam mesmo, tenho falado com 

colegas de outras áreas e os projectos são muito pobrezinhos, porque nós temos 

sempre um objectivo concreto e conseguimos trabalhar rápido.”. Para eles foi bastante 

enriquecedor produzir e construir algo que tem movimento e que reage consoante as 

instruções criadas e dadas por eles.   

 

Noutra das questões tentei perceber se a aplicação da aprendizagem por 

projectos abrange a totalidade dos alunos.  

Com as opiniões recolhidas pelos diversos elementos pude constatar que este 

tipo de aprendizagem afecta os alunos de maneira diferente, mas, de um modo geral, 

todos acabam por conseguir uma adaptação a este novo método de aprendizagem 

através do qual adquirem novos conhecimentos,“…não afecta todos de igual maneira 

há pessoas que desenvolvem mais competências do que outras, há pessoas que se 

esforçam mais do que outras, mas de certa forma, acho que todos acabam por ter um 

leque de conhecimentos que é bastante razoável…”. O facto de eles trabalharem em 

grupo acaba por existir uma relação de entreajuda que facilita no alcance dos 
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objectivos definidos logo no inicio do projecto, “…alguns fazem parte da construção 

porque se sentem mais à vontade com isso, enquanto outros preferem a parte da 

programação, dividimos as tarefas de modo a toda gente tenha trabalho…”. 

 

Com a última pergunta tentei perceber em que medida eles conseguem adquirir 

as competências desta área curricular não disciplinar através da aprendizagem por 

projectos.  

Todos foram unânimes nas suas opiniões, acham que esta disciplina curricular 

não disciplinar Área de Projecto é uma mais-valia num currículo secundário, porque é 

nesta disciplina que lhes é dado o tempo necessário para trabalhar em grupo para a 

concretização de um objectivo em comum, “…sim, é uma disciplina em que nós num 

determinado espaço-tempo temos que planificar, de sermos autónomos, aprendermos 

novas coisas e funcionarmos todos como grupos, porque é uma área de projecto que 

nos dá a capacidade para distribuirmos tarefas diversificadas pelos diferentes 

elementos…”. É uma disciplina onde se aprende a gerir o tempo, a partilhar tarefas e 

saberes, o respeitar a opinião dos outros e estimula a aprendizagem em grupo, “… o 

trabalho em grupo ajuda-nos em todas as áreas, apesar de ser robótica e este tipo de 

tecnologia, acho que, esta área de projecto prepara-nos para os trabalhos em 

grupo…”. É extremamente importante que alunos do secundário tomem contacto com 

este tipo de trabalho dado que é um reforço para o mundo do trabalho, onde o saber 

trabalhar em equipa é fundamental, ou para o prosseguimento de estudos,“…os 

trabalhos não só nos preparam para a universidade, mas também, para o nosso futuro, 

para o nosso trabalho porque se calhar não vamos trabalhar sozinhos, assim já nos 

estamos a habituar a trabalhar em grupo e a saber dividir as tarefas…”. 
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Reflexão sobre o trabalho realizado 

 
A disciplina eleita para a minha intervenção foi a área disciplinar não curricular 

Área de Projecto. A escolha incidiu sobre esta área devido à problemática em causa 

“A aprendizagem por projectos mediada por robots”. Nos dois últimos anos tive 

oportunidade de leccionar esta área a alunos do 8º ano de escolaridade e foi 

fascinante poder obter experiência nesta disciplina no 12º ano, na medida em que os 

alunos são expressamente mais autónomos, mais abertos à realização de projectos e 

com um potencial de criatividade mais presente.  

Independentemente do ano de escolaridade, esta área detém como principais 

objectivos os alunos aprofundarem e adquirirem novos conhecimentos e aplicá-los no 

desenvolvimento de projectos, apelando sempre à interdisciplinaridade.  

Para mim também foi um desafio, não só por estar a trabalhar com alunos do 

secundário mas essencialmente pelo projecto em questão. Nunca tinha sugerido a 

implementação de um projecto no âmbito da Robótica e foi uma experiência desafiante 

da qual exigiu trabalho e pesquisa da minha parte para melhor apoiar e ajudar os 

alunos. Foi acima de tudo bastante gratificante. 

No que concerne ao projecto, propriamente dito, tentei que esse não fosse só 

um desafio para mim mas também para os alunos e que particularmente estimulasse 

as capacidades, a criatividade, o espírito de entreajuda, o espírito crítico e acima de 

tudo que os preparasse para a resolução de problemas que fossem surgindo ao longo 

do projecto. A concretização destes objectivos são a chave para um futuro de sucesso 

que se lhes avizinha, seja no prosseguimento de estudos ou no mundo do trabalho.  

A utilização da robótica nos projectos implicou ter objectivos bem delineados 

para que traduzisse significado para os alunos de modo a que estes tivessem a plena 

noção do que era pretendido com o resultado final. A robótica possibilitou ainda aos 

alunos aplicarem os conhecimentos que foram adquirindo ao longo do seu percurso 

académico, com a utilização da tecnologia em problemas reais. 

Através da implementação de um jogo de tabuleiro “Glória Robótica” pretendi 

que os alunos desenvolvessem algo que ainda não tivessem realizado, de forma que 

fosse aliciante e envolvesse todos os alunos. Quando foi feita a apresentação do jogo 

foi transmitido o que era pretendido com o projecto, para que todos pudessem 

trabalhar para um objectivo concreto. 

Relativamente ao envolvimento dos alunos no projecto posso considerar que foi 

de encontro às minhas expectativas, de acordo com algumas opiniões recolhidas 
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durante o seu desenvolvimento e na entrevista realizada com os grupos. Passo a 

descrever alguns dos comentários: 

-“…foi um projecto interessante desafiante, porque até em termos de 

programação se nós não pudéssemos utilizar o bluetooth do NXT, teria sido muito 

complicado e complexo, seria ainda mais desafiante. Já foi desafiante assim, porque 

nós por exemplo: demorámos 2 aulas a colocar o programa n telemóvel em 

combinação como executá-lo no NXT e depois ainda temos que fazer uma 

aprendizagem de condução do NXT, nenhum de nós sabia como conduzi-lo…” 

-…“não estávamos nada á espera de um projecto deste um jogo de tabuleiro, foi 

muito giro..” 

-…”quando foi apresentado achei que não era possível fazer, mas depois, 

conseguimos dar a volta ao projecto e concretizá-lo…” 

 

Relativamente á investigação teria que ser algo que fosse possível dar resposta 

fiável e credível num curto espaço-tempo e com uma pequena amostra. Como a área 

disciplinar de intervenção foi a Área de projecto, sendo caracterizada pelo trabalho em 

projectos, achei interessante tentar perceber se a aprendizagem por projectos 

mediada por robots, potenciava aos alunos novos conhecimentos e a capacidade de 

realizarem experiências com base na implementação de projectos que requerem que 

os robots tenham um determinado comportamento e que são controlados pelos 

alunos. 

Com a Área de Projecto no âmbito da robótica os projectos tendem sempre a ir 

de encontro com as expectativas dos alunos, a escolha do que fazer, deverá ser fruto 

das decisões que são tomadas entre os grupos. O objectivo é que todos aprendam no 

desenvolvimento dos projectos, porque é com a descoberta de soluções para os 

problemas que a aprendizagem acontece. Os alunos ao definirem o caminho que irão 

percorrer para concretizar o objectivo pretendido, aprendem por si, de uma forma 

consciente. É no desenvolvimento do projecto que os alunos tem a oportunidade de 

experimentar, testar e errar, todos trabalham para um único objectivo, desta forma, 

aprendem uns com os outros, através da partilha de ideias e saberes que vão 

adquirindo ao longo da pesquisa. 

No final da intervenção todos os alunos foram unânimes e comentaram que a 

Área de Projecto com utilização dos robots foi uma mais-valia para a escola, porque 

através desta área, os projectos têm sempre objectivos concretos e sentem que estão 

preparados não só para trabalharem em grupo e de uma forma autónoma, mas 

também com as ferramentas necessárias para uma melhor integração no mundo do 

trabalho. 
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Anexos 
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AnexoA – Cenário de Aprendizagem 
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Glória Robótica 

“Zeus e os deuses do Olimpo riem-se dos humanos e divertem-se a criar desafios para 

os fazer sofrer sabendo da sua fraca condição humana. Prova que superas o desafio 

do Olimpo e atinge a tua glória!” 

 
Tabuleiro de Jogo 

O tabuleiro de jogo pode ser construído em cartolinas de cor (consoante a casa, 

ver legenda). As dimensões das cartolinas são 30 cm x 30 cm. Preferencialmente 

deverá ser colocada e colada no chão da sala para usufruto de todos e obviamente 

para a competição. 

 

Recursos 
a) Cartolinas de cor; 

b) Computadores; 

c) Internet; 

d) Kits robot Lego NXT Education. 

Legenda das casas do tabuleiro de jogo 

 
a) P – Casa inicial. Aqui os jogadores colocam o seu robot previamente 

construído e programado para dar início à prova. 

b) 1 – Casa normal. Conta uma casa por cada ponto dos dados. 

c) 2- Casa normal. Conta uma casa por cada ponto dos dados. 

d) 3 - Casa normal. Conta uma casa por cada ponto dos dados. 

e) 4 – Casa azul. Esta é uma casa de bonificação. O jogador que conclua aqui a 

sua jogada tem a oportunidade de avançar 3 casas. 

f) 5 - Casa normal. Conta uma casa por cada ponto dos dados. 

g) 6 – Casa preta. Esta é uma casa de mudança de direcção. O jogador que 

conclua aqui a sua jogada tem de realizar uma mudança de direcção em 45 

graus à esquerda. 

h) 7 - Casa normal. Conta uma casa por cada ponto dos dados. 
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i) 8 – Casa cinzenta. Esta é uma casa de mudança de direcção. O jogador que 

conclua aqui a sua jogada tem de realizar uma mudança de direcção em 45 

graus à direita. 

j) 9 - Casa normal. Conta uma casa por cada ponto dos dados. 

k) 10 - Casa normal. Conta uma casa por cada ponto dos dados. 

l) 11 – Casa vermelha. Esta é uma casa de penalização. O jogador que conclua 

aqui a sua jogada tem a penalização de recuar 2 casas. 

m) 12 - Casa normal. Conta uma casa por cada ponto dos dados. 

n) F – Casa final. Esta é a casa de fim de jogo. Aqui o jogo finaliza. Esta casa tem 

no seu limite superior um obstáculo vertical que pode ser uma parede, uma 

casa em tamanho semelhante ou outra qualquer alternativa que os alunos 

encontrem para recriar um obstáculo vertical válido para que os robots o 

reconheçam e reajam em conformidade. 

Regras do Jogo (joga uma equipa de cada vez) 

 
a) Início – cada robot gera um número aleatório entre 1 e 6. Jogam por ordem 

decrescente do resultado da ordenação da saída dos dados. 

b) Progressão – cada robot gera um número aleatório entre 1 e 6. Avança o 

número de casas do tabuleiro em concordância com o número gerado. Este 

processo assemelha-se ao lançamento de um dado. 

c) Paragem – cada robot deve parar dentro da casa correspondente e o mais 

perto possível do centro geométrico. 

d) Fim – o robot deve detectar a casa final e finalizar o seu algoritmo de jogo. 

e) Vitória – ganha a equipa que acabar o jogo em menor número de jogadas. 

A ordenação das equipas será pela ordem crescente da ordenação do 

número de jogadas. Os desempates serão pelo critério do tempo, 

considerando a sua ordenação por ordem crescente. Ganha tem consumir 

menos tempo. 
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Anexo B – Materiais de construção do tabuleiro do 
jogo 
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-Cartolinas de cor 

- Cola; 

- Papel de cenário; 

- Tesoura; 

- Plasticina 

- Palitos (bandeiras); 
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Anexo C – Grelha de avaliação do jogo 
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i) robot gera correctamente números aleatórios entre 1 e 6; 

ii) robot posiciona-se dentro do quadrado; 

iii) robot posiciona-se no centro geométrico do quadrado; 

iv) robot avança o número de casas em número igual ao saído pela geração do 

número aleatório entre 1 e 6. 

v) robot reconhece-se e casa azul; 

vi) robot avança 3 casas; 

vii) robot reconhece a casa azul e avança 3 casas; 

viii) robot reconhece a casa preta; 

ix) robot vira 45 graus à esquerda; 

x) robot reconhece a casa preta e vira 45 graus à esquerda; 

xi) robot reconhece a casa cinzenta; 

xii) robot vira 45 graus à direita; 

xiii) robot reconhece a casa cinzenta e vira 45 graus à direita;; 

xiv) robot reconhece a casa vermelha; 

xv) robot recua 2 casas; 

xvi) robot reconhece a casa vermelha e recua 2 casas; 

xvii) robot reconhece a casa final e cessa o seu algoritmo de jogo. 
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Anexo D – Objectivos e regras definidas com o novo 
tabuleiro de jogo 
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Assim os objectivos definidos foram: 

 

 Chegar à casa final com o menor número de jogadas; 

 Chegar à casa final com o maior número de pontos; 

 

As regras definidas para o jogo foram: 

 

 Se o robot não respeitar os limites, perde 2 pontos; 

 Se o robot não virar correctamente, perde 2 pontos; 

 Se um robot de desmontar, ou perder alguma peça a meio da prova, 

perde 2 pontos; 

 Todos os grupos começam o jogo com 20 pontos, cabe ao júri verificar 

as infracções e avaliar a performance de cada grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Aprendizagem por Projetos Mediada por Robots Ano lectivo 2010/2011 

 

51 Sónia Gigante 

 

 

Anexo E – Tabela das jogadas 
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Grupo:” a mãe 

dele” 
 

Jogadas: 

 

1º casa 3- casa8 
2º casa 14 

3º 6 (dados) 

4º 6 (dados) 
5º 5 (dados) 
6º casa 15 
7º 6 (dados) 
8º casa 16 - casa 14 
9º casa 15 
10º casa 16-14 
11º 5 (dados) 
12º casa 15 
13º 5 (dados) 
14º 4 (dados) 
15º 5 (dados) 
16º casa 17 
17º 3 (dados) 
18º 2 (dados) 
19º 4 (dados) 
20º 6 (dados) 
21º 5 (dados) 
22º Final 
 
Faltas:7 ; Jogadas:22 
Pontos finais:6 

Grupo: “Pistachio” 

 
Jogadas: 

 

1º Casa6 

2º Casa 8- casa 12 
3º Casa 14 

4º Final 

 
 

Faltas:1; Jogadas: 4 

 
Pontos finais 18 

Grupo:” 

1ºLugar…5Fail!” 
 

Jogadas: 

 

1º casa 6 
2º casa 8 

3º casa 13 

4ºcasa16- casa14 
5º 5(dados) 

6º Final 

 
Faltas:1; Jogadas:6 

Pontos finais 18 

Grupo “Sem Folga” 

 
1º casa3- casa4-casa2 

2º casa3 –casa8 

3º casa11 

4º casa15 
5º 4(dados) 

6º Final 

 
Faltas:7; Jogadas:6 

 

Pontos finais:6 
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Anexo F – Autorizações do Director, Direcção de 
turma e Encarregados de Educação 
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Exmo. Senhor Director da 

Escola Secundária de Camões 
 

 
 

Sónia Alexandra Jerónimo Gigante, aluno do Mestrado em Ensino de Informática, do Instituto de 

Educação da Universidade de Lisboa, vem requer a V. Ex.ª autorização para proceder à recolha de 

dados, nomeadamente resposta a inquéritos, questionários ou entrevistas e de filmagens e/ou gravação 

de algumas aulas de AP_Robots,no ínicio do 2º período, das turmas do 12º ano.  

 

Os referidos registos visam a obtenção de dados num estudo relacionado com a utilização de 

estratégias baseadas nas novas tecnologias, nomeadamente a utilização de robots na sala de aula, 

que promovam melhores aprendizagens. O estudo surge no âmbito da elaboração doprojecto de 

intervenção do Mestrado em Ensino de Informática, do Instituto de Educação, da Universidade de 

Lisboa. 

 

Os respectivos Directores de Turma serão informados por intermédio da Professora Cooperante, 

Drª Mónica Batista. Da mesma forma serão solicitadas aos Encarregados de Educação as devidas 

autorizações para a participação dos seus educandos neste estudo. 

 
 
 
 
Lisboa,  
 
Pede deferimento 

 
_______________________________________ 

( Sónia Gigante) 
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Exma. Senhora  

Directora da Turma _, do 12º ano 

 

 

 

 

Pretendo realizar um estudo relacionado com a utilização de estratégias de ensino/aprendizagem baseadas 

nas novas tecnologias, nomeadamente a utilização de robots na sala de aula, que promovam melhores 

aprendizagens.  

 

O estudo insere-se no projecto de intervenção do Mestrado em Ensino de Informática, do Instituto de 

Educação, da Universidade de Lisboa. 

 

Para a realização do estudo e elaboração desta intervenção, necessito do contributo dos alunos da AP-

Robots, nomeadamente na resposta a inquéritos, questionários ou entrevistas e de filmagens e/ou 

gravação de aulas. 

 

Por esse motivo, venho informar V. Exa. que irei fazer a recolha dos dados acima referidos nas aulas de 

AP-Robots. 

 

Os dados recolhidos terão um carácter confidencial, servindo apenas para a fundamentação da parte de 

investigação da intervenção, pelo que não serão difundidos. 

 

Informo, ainda, que já pedi autorização ao Director desta Escola. 

 

Agradeço desde já a atenção dispensada, 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

(Sónia Gigante) 
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Pedido de autorização aos pais: 

Exmo(a). Senhor(a) Encarregado(a) de Educação 

 

 

 

Chamo-me Sónia Alexandra Jerónimo Gigante e sou aluna do Curso de Mestrado em Ensino de 

Informática, do Instituto de Educação, da Universidade de Lisboa e esta intervenção será realizada na aula 

de AP-Robots do seu educando na sequência do protocolo assinado entre a Escola Secundária de Camões 

e o Instituto de Educação. Pretendo realizar um estudo relacionado com a utilização de estratégias de 

ensino/aprendizagem baseadas nas novas tecnologias, nomeadamente a robótica, que promovam melhores 

aprendizagens.  
 

O estudo insere-se na elaboração de um projecto de intervenção do Mestrado em  Ensino de Informática, 

doInstituto de Educação da Universidade de Lisboa. 

 

Para a realização do estudo e elaboração do relatório final do projecto de intervenção, necessito do 

contributo do seu educando, nomeadamente na resposta a inquéritos, questionários ou entrevistas e de 

filmagens e/ou gravação de aulas. 

 

Por esse motivo, venho pedir a sua autorização para a participação do seu educando nesta investigação e 

dos contributos acima referidos.  

Os dados recolhidos terão um carácter confidencial, servindo apenas para a fundamentação da parte 

empírica da dissertação, pelo que não serão difundidos. 
 

Agradeço desde já a atenção dispensada, 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

_____________________________ 

(Sónia Gigante) 

Lisboa,  

 

Tomei conhecimento: 
 

 A Presidente do Conselho Executivo A Directora de Turma 

 

___________________________________ ___________________________ 

 () () 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Eu, __________________________________________________ Encarregado(a) de Educação do(a) 

aluno(a) _________________________________________, n.º ____, da turma    , do 12º ano, autorizo o 
meu educando a contribuir com a sua participação para a realização do relatório final da referida 

intervenção. 

Lisboa,  

Assinatura do Encarregado de Educação 

_______________________________ 
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Anexo G – Guião da entrevista 
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Questão 1 

 

- Comentar a frase: “Aprende-se mais com a derrota do que com a vitória!” 

 

Questão 2 

 

- A autonomia pode ser um perigo ou uma valência? 

 

Questão 3 

 

- Será a mediação por robots adequada à aprendizagem por projectos? 

 

Questão 3 

 

-Conseguirá a aplicação da aprendizagem por objectos abranger a totalidade dos 

alunos? 

 

Questão 4 

 

-A aprendizagem por projectos será adequada para os alunos desenvolverem e 

adquirirem as competências inerentes à Área de Projecto? 

 
 


