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Projeto / Plano de Ação 
 

Clube da Robótica 
  

A desenvolver na(s) escola(s): 

Agrupamento de Escolas de Briteiros, Guimarães 

 
Coordenador(a): 
Daniela Moura Santos 
 

Ano letivo: 

2021-2022 

 

Apresentação do projeto (breve descrição/objetivos específicos): 

O objetivo deste projeto é a utilização da robótica educativa como meio de introdução/continuação à robótica, por alunos do Agrupamento de Escolas, através da 

realização de atividades de carácter experimental, utilizando Legos e o software de robots da Lego e da MBoot. 

Um dos grandes objetivos, é que os alunos desenvolvam competências sociais e de comunicação, dentro e fora do ambiente sala, em grupo e também na Internet. 

Este clube caracteriza-se por ser um ambiente de trabalho, onde os alunos têm a oportunidade de montar e programar o seu próprio robot, controlando-o através de 

um computador com um software especializado. O aluno torna-se construtor de conhecimento, através da observação, da própria prática e do trabalho colaborativo que 

surge entre professores e alunos.  

O clube irá trabalhar ainda integrado no clube da Ciência Viva na concretização de objetivos comuns. O Clube pretende: promover o gosto pela ciência e tecnologia; 

viabilizar o conhecimento científico-tecnológico;  estimular a criatividade;  estimular a autonomia e a experimentação; entrar em contacto com novas tecnologias com 

aplicações práticas, ligadas a assuntos que fazem parte do quotidiano;  explorar novas ideias; descobrir novos caminhos, na aplicação de conceitos, adquiridos em sala 

de aula; desenvolver a capacidade de elaborar hipóteses, na resolução de problemas; investigar soluções; estabelecer relações e tirar conclusões; desenvolver a 

capacidade de iniciativa e o empreendedorismo e desenvolver competências de trabalho em equipa. O Clube funcionará, na sala 19 e na sala do clube de Ciência 

Viva, às quintas-feiras das 13h:20m às 14h:10m. 
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Contributo para o cumprimento dos objetivos do Projeto Educativo 
 
A. Melhorar os resultados académicos e reforçar a monitorização do processo ensino aprendizagem; 

B. Incrementar a participação democrática dos alunos na melhoria da escola; 

D. Aprofundar o recurso à inovação, às metodologias ativas e à prática experimental no ensino; 

 
Público alvo 
 
Comunidade educativa 
 
 

Contributo para o desenvolvimento dos domínios/temas da Estratégia de Cidadania 

Igualdade de Género: Igualdade/desigualdade no mundo do trabalho, Igualdade/desigualdade na ocupação dos tempos livres (desportos, utilização das tic….) 

Desenvolvimento Sustentável: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. 

Educação Ambiental: Sustentabilidade, Ética e Cidadania; Produção e Consumo Sustentáveis; Biodiversidade e energia. 

Saúde: Comportamentos Aditivos e Dependências (álcool, tabaco, substâncias psicoativas, dependência jogos online…); Prevenção da Violência em Meio Escolar 

(bullying e ciberbullying; competências socioemocionais). 

 

 

Plano Anual de atividades- 

 
 

Estabelecimento: E B 2,3 de Briteiros 

Nº Código 
Objetivos 

PE 
Atividade Objetivos 

Recursos Materiais 
Responsáveis 
Intervenientes 

Destinatários 
Data  
Local Designação 

Custo 
previsível 

Orçamento 

Fonte de 

financiamento 

           

1 
C 
E 

A 
B 

Clube da 
Robótica 

• Estimular a autonomia e a 
experimentação;  

• Descobrir novos caminhos, na aplicação 

Computadores 
Robots LEGO 

Internet 

  
Professora de 

Informática 

Alunos do 2º e 
3º ciclo 

E.B. 2,3 de 
Briteiros 

Ao longo do 
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F D de conceitos, adquiridos em sala de aula;  
• Desenvolver a capacidade de iniciativa e 

o empreendedorismo; 
• Desenvolver competências de trabalho 

em equipa. 

Sala19 ano 

 

 
 
Formas de Divulgação atividades/iniciativas 
Jornal Celtinha online; Website da escola; Redes socais da escola 

 


