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BEM-VINDO/A ao 

primeiro boletim informativo 
eletrónico do Projeto ALGO-
LITTLE. Temos o prazer de 
partilhar informações sobre os 
nossos objetivos e as nossas 
atividades. No mundo atual, as 
competências de pensamento 
computacional e algorítmico 
abrem caminho para  
competências cruciais, exigidas 
pelas profissões 
contemporâneas. 

Estas continuarão a ser as 
competências mais desejadas 
no futuro e darão às próximas 
gerações a oportunidade de 
desenvolver inovações, 
produzir tecnologia e 
trabalhar em prol da 
humanidade. Esperamos que 
goste de ler este boletim 
informativo e encontre 
tópicos interessantes para as 
suas atividades e práticas 
educativas. 
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O QUE É O ALGORITMO? 
  
Um algoritmo é um conjunto de ações 
que envolvem a compreensão dos 
objetivos de outras atividades e a 
realização de uma série de passos para 
resolver problemas práticos e 
educacionais (Veronina, Sergeeva & 
Utyumova, 2016). 
 
A compreensão de algoritmos  
torna possível transferir  
o método de resolução de um problema 
para tarefas semelhantes, uma vez que o 
pensamento algorítmico é uma forma de 
alcançar uma solução através da 
definição clara de etapas (Yıldız, Çiftçi & 
Karal, 2017). 
 
O pensamento algorítmico é a base para 
compreender e aprender a programar, 
mas, acima de tudo, esta competência é 
necessária para cada momento das 
nossas vidas, uma vez que, ao usarmos 
esta competência, podemos criar e 
seguir sequências simples para executar 
uma tarefa. Deste modo, o 
desenvolvimento de competências de 
pensamento algorítmico permitirá às 
gerações futuras dar os passos mais 
adequados para alcançar o objetivo 
desejado. 
 
Uma vez que o pensamento 
computacional, a programação e a 
robótica educativa estão a entrar nas 
escolas europeias como ferramentas 
para o pensamento, os professores e os 
responsáveis pelos currículos das 
escolas procuram fomentar 
competências de pensamento 
algorítmico desde a educação pré-
escolar (Strnad, 2018). Ao proporcionar 
às crianças estas competências, elas 
serão capazes de interpretar dados 
mais facilmente e desenvolver 
estratégias de pensamento para a 
compreensão e resolução de 
problemas. 

 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 

O QUE VAMOS FAZER?  
Seguiremos dois métodos de 
investigação utilizados nas 
ciências sociais para a preparação 
dos resultados  e para testar a 
sua conformidade com os 
objetivos do projeto. 
a- Método Descritivo 
(Preparação, Desenvolvimento 
Curricular, Apresentações com 
Animação Interativa como 
material didático) 
Através de revisões da literatura, 
workshops, trabalhos individuais, 
trabalho de equipa e trabalho 
conjunto dos membros da equipa 
do projeto 
b- Método experimental  
(Processo-piloto que tem lugar 
após a preparação do curso e do 
material didático) 
Através de formação durante o 
semestre da Primavera de 2022, 
serão realizadas avaliações 
sumativas e formativas para 
medir a eficácia do piloto. 
Os resultados serão divulgados 
através dos eventos e atividades 
multiplicadores nas plataformas 
virtuais. 
 
 
 
 
 

O QUE PRETENDEMOS? 
O nosso principal objetivo é preparar um 
curso breve e materiais didáticos para 
ensinar estudantes da formação inicial de 
professores de educação pré-escolar a 
incorporar as competências de 
pensamento algorítmico em todas as 
áreas da educação pré-escolar e a integrá-
lo com música, arte, matemática, teatro, 
ciência, linguagem e formação pessoal e 
social, que são abordadas na primeira 
infância. 
O nosso objetivo é também 
- Colmatar lacunas em termos de 
competências em atividades de 
ensino/aprendizagem orientadas para as 
TIC para um impacto imediato nas 
competências pedagógicas 
contemporâneas dos estudantes de 
formação inicial de professores para 
educação pré-escolar 
- Reforçar a construção de conhecimentos 
e competências dos estudantes da 
formação inicial de professores em 
educação pré-escolar relacionados com a 
utilização de competências de 
pensamento algorítmico através da 
aprendizagem lúdica como uma 
abordagem pedagógica inovadora 
- Requalificar os docentes das 
universidades parceiras visando a 
integração de competências de 
pensamento algorítmico em todas as 
áreas disciplinares da educação pré-

escolar. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

PASSO A PASSO 

A educação recebida na primeira infância 
desempenha um papel importante no 
desenvolvimento das capacidades de 
aprendizagem e especialmente no 
desenvolvimento bem-sucedido.  
 
Uma das características mais importantes 
das atividades realizadas em cada momento 
da vida é que estas processam-se passo a 
passo, consistem em processos repetitivos, 
incluem escolhas e classificações.  
 
Por exemplo, enquanto dobramos as 
roupas, classificamo-las antes de mais como 
calças, camisolas, roupa interior. Depois, 
dobramos cada uma de forma adequada e, 
de seguida, colocamo-la no seu lugar. Ou, 
quando vamos a algum lado, antes de 
sairmos de casa, vestimo-nos de acordo com 
as condições meteorológicas. Escolhemos 
um veículo (ou vamos a pé), dependendo da 
distância, até ao nosso destino. Depois, 
chegamos lá, percorrendo a estrada. 
 
O pensamento algorítmico é a capacidade 
de pensar em termos de sequências claras, 
simples e curtas e de regras repetitivas para 
resolver um problema ou compreender uma 
situação (Csizmadia & et al., 2015; Beykoz, 
2019). 
 
Pode haver mais do que um método 
(algoritmo) para resolver um problema. Por 
exemplo, uma camisola pode ser dobrada 
de várias maneiras diferentes. Ou pode 
haver mais do que uma forma de chegar a 
um restaurante. As escolhas podem variar 
de acordo com os objetivos que as pessoas 
têm quando executam estas tarefas. Por 
exemplo, alguém que não quer ficar preso 
no semáforo vermelho durante a condução 
pode escolher uma trajetória sem 
semáforos, ou alguém que quer chegar 
rapidamente ao destino pode escolher o 
caminho mais curto. 
Uma criança que aprende os passos do 
processo de divisão (em Matemática) 
divide os números de cada vez usando o 
mesmo algoritmo. Portanto, os algoritmos 
são utilizados não só no campo das TIC, mas 
também em muitos campos, incluindo a 
produção, serviços, educação, transportes, 
etc. 

 

 

PORQUÊ UMA 
APRENDIZAGEM 
LÚDICA?  
A motivação para a aprendizagem 
aumenta com o ensino lúdico. As 
atividades são interessantes, 
mantêm o aprendente ativo e 
permitem-lhe aprender através da 
experiência. 
 
As atividades pedagógicas 
desenvolvidas com esta 
abordagem de ensino prolongam 
o tempo de concentração dos 
alunos e facilitam o feedback 
contínuo. Assim, os erros são 
corrigidos sem demora. 
 
Além disso, o esforço para 
alcançar os objetivos 
estabelecidos através dos jogos 
também ajuda a repetir processos 
de aprendizagem de uma forma 
divertida e a reforçar a 
aprendizagem. 
 
Por conseguinte, exemplos de 
atividades pedagógicas que serão 
desenvolvidas no âmbito do 
projeto serão consideradas 
seguindo uma abordagem da 
aprendizagem lúdica. 
 
 

QUAL O NOSSO FOCO? 

No domínio das TIC, a principal 
aposta dos representantes do 
setor não são programas 
informáticos, mas sim algoritmos 
incluídos nesses programas 
(Beykoz, 2019). 
 
É necessário compreender o 
funcionamento destes algoritmos 
que encontramos em cada 
momento e em cada aspeto da 
nossa vida e organizar as nossas 
atividades diárias em 
conformidade, resolver os 
problemas que encontramos 
decompondo-os em partes 
simples, obter os resultados que 
pretendemos seguindo as formas 
mais adequadas e poder agir 
sistematicamente. A correta 
compreensão de um algoritmo 
também permite que este seja 
expresso de diferentes formas. 
 
Se conseguirmos aplicar e seguir 
facilmente um algoritmo de cada 
vez, quando nos deparamos com 
ele, e se conseguirmos conceber 
versões mais eficazes desse 
algoritmo, isto pode ser a prova 
de que as capacidades de 
pensamento e aprendizagem 
algorítmica estão construídas. 

ÂMBITO 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Educloud é uma empresa fundada 
recentemente. A área de 
especialização da Educloud centra-
se no desenvolvimento de soluções 
tecnológicas para satisfazer as 
necessidades das empresas e 
grupos alvo. A Educloud 
desenvolve plataformas de 
educação interativas que incluem 
participantes nos processos de 
aprendizagem. Os membros da 
equipa são experientes em 
tecnologias TIC relacionadas com 
"Web-based software". 

 
A Universidade Demokrasi de 
İzmir foi criada em 2016. Apesar 
de ser recente, a universidade 
tem 10 faculdades, 3 institutos e 
3 escolas superiores que dispõem 
de docentes competentes na sua 
área. A Universidade Demokrasi 
de İzmir conta com 13 programas 
de graduação e 5 de 
doutoramento e mantém a sua 
formação na Turquia, 
trabalhando com os mais 
elevados padrões. 

A Universidade de Maribor (UM) 
é a segunda maior universidade 
pública eslovena, com mais de 20 
000 estudantes e cerca de 1000 
docentes. Está empenhada numa 
educação de excelência e no 
aumento do conhecimento com a 
ajuda de investigação básica e 
aplicada. A UM desenvolve planos 
de estudo em vários níveis: 
graduação, pós-graduação e 
doutoramento. 

A Escola de Robótica (Scuola di 
Robotica) é um Centro Educativo e 
de Formação certificado pelo 
Ministério da Educação italiano e 
membro da Plataforma Europeia 
de Robótica. Tem uma vasta 
experiência no uso da robótica 
para apoiar as necessidades 
educativas. Uma comissão 
composta por cientistas da 
robótica e académicos da área das 
Humanidades instituiu a Escola de 
Robótica, desempenhando 
funções de Comissão 
Científica.Scientific Committee. 

 

A Universidade de Rijeka (UNIRI) 
é a instituição principal de ensino 
e investigação na parte ocidental 
da Croácia. Fundada em 1973, 
seguindo uma longa tradição de 
instituições de ensino superior, a 
UNIRI tem 16 componentes: uma 
academia de artes aplicadas, 10 
faculdades e 4 departamentos 
universitários, com mais de 161 
planos de estudo. A UNIRI conta 
com 16 500 estudantes, mais de 
1700 funcionários e quase 1000 
investigadores. 
 

A criação do Instituto 
Politécnico de Viseu (IPV), a 26 
de Dezembro de 1979, é 
enquadrada numa filosofia mais 
ampla que contribuiu para o 
sucesso da implementação do 
ensino superior politécnico 
público em Portugal. O Instituto 
Politécnico de Viseu tem 413 
docentes, 5000 alunos a 
frequentar licenciaturas, 
mestrados, pós-graduações e 
cursos superiores técnico-
profissionais. 

 

CONSÓRCIO 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

REUNIÃO DE ABERTURA 
DOS TRABALHOS 

Realizámos a reunião de abertura 
dos trabalhos em formato online a 
30 de Novembro de 2020, com a 
participação de todos os parceiros. 
Na reunião, discutimos as 
atividades do projeto e discutimos, 
em pormenor, a preparação do 
“Knowledge Paper”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

WORKSHOPS ONLINE 
Organizaremos workshops locais 
online após as revisões de 
literatura. Nestas workshops, 
iremos recolher experiências, 
práticas e sugestões dos 
educadores participantes. 
 
A SDR reunir-se-á com especialistas 
em robótica e professores de 
programação, que trabalham em 
jardins de infância, durante o 
workshop em Génova. 
 
As universidades parceiras reunir-
se-ão com professores, peritos em 
TIC na educação e especialistas em 
educação pré-escolar. 
 
Todos os parceiros farão esforços 
para envolver professores de 
programação que trabalhem nos 
jardins de infância. A IDU realizará 
o workshop em conjunto com a 
EDUCLOUD. 
 
Os parceiros utilizarão os 
resultados dos workshops online 
para definir o conteúdo do 
programa de estudos. 
 
 
 

KNOWLEDGE PAPER 
Começámos por levar a cabo uma 
revisão de literatura para clarificar 
os pontos centrais do programa. A 
EDUCLOUD preparou um modelo de 
relatório para que os parceiros 
pudessem fazer as revisões de 
literatura seguindo os mesmos 
tópicos. O relatório foi 
disponibilizado na cloud com vista 
ao trabalho colaborativo dos 
parceiros. 
 
Os títulos do relatório incluem 
competências de pensamento 
algorítmico, áreas de aprendizagem 
nas quais estas competências 
podem ser utilizadas na educação 
pré-escolar, a importância das 
competências algorítmicas na 
educação pré-escolar, benefícios 
futuros, e também estudos 
específicos sobre este tópico em 
cada país. 
 
Os parceiros decidirão que áreas de 
aprendizagem são as melhores para 
a integração de competências de 
pensamento algorítmico na 
educação pré-escolar, de acordo 
com as evidências recolhidas no 
“knowledge paper”. 

EVENTOS EM CURSO E OUTROS A REALIZAR 
 

Visite nos: www.algolittle.org  
 
Contacte nos: ilke.evingencel@idu.edu.tr  

http://www.algolittle.org/
mailto:ilke.evingencel@idu.edu.tr

