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BEM-VINDO/A à
terceira e-newsletter do
Projeto ALGOLITTLE. É com
muito gosto que partilhamos
notícias e novidades sobre as
práticas do projeto. Os
pensamentos algorítmico e
computacional são relevantes
e importantes na vida
contemporânea e abrem
possibilidades de compreensão
da área informática ao mesmo
tempo que são úteis na vida
quotidiana.

Pretendemos promover junto de
futuros e atuais educadores de
infância e professores, pais e
crianças, as ferramentas,
métodos e tecnologias que
permitam responder aos
desafios do mundo
contemporâneo para que, como
cidadãs/os, tenham a capacidade
de melhorar o seu
conhecimento, tornando-se
ativos e participativos,
respondendo a exigências várias
do presente e do futuro.

GALERIA VIRTUAL

SKUPNO
DELO
Educadores de
Infância turcos
utilizaram propostas
do livro
de
SKUPNO
DELO
atividades do projeto. Alguns registos
fotográficos foram publicados numa
galeria virtual disponível em:
www.algolittle.org/algolittle-gallerylearning-activities/

OUTRAS ATIVIDADES

ATIVIDADES DE DISSEMINAÇÃO

CONFERÊNCIA
INTERNACIONAL SOBRE
INVESTIGAÇÃO EM
EDUCAÇÃO
A equipa da IDU apresentou o projeto
durante a Izmir Democracy University
3rd International Conference on
Educational Research (ICCI EPOK - 2021
e ICER) a 4 de novembro de 2021.

Seminário na Turquia

Os oradores discutiram o projeto
(objetivos, necessidades, resultados,...) e
introduziram o tópico do pensamento
algorítmico aos participantes.

LANÇAMENTO DO
CANAL DE YOUTUBE
O canal de Youtube do projeto foi
criado e já disponibiliza os vídeos
de apresentações interativas.
Pode ser consultado em:
https://www.youtube.com/chann
el/UCqXE8W0tAc8zsz-KvazI0Zg

MOODLE
A equipa do projeto estabeleceu
uma plataforma de elearning
alojada no site. Será a base do
processo de pilotagem do curso.
Disponível em:
www.lms.algolittle.org

Erasmus day webinar

APRENDER PELO BRINCAR
Como discutido no knowledge
paper, brincar é uma atividade
significativa para as crianças na
educação pré-escolar e um dos
seus direitos básicos. Quando a
criança brinca, aprende de formas
múltiplas e esse processo pode ser
apoiado por adultos/as que
forneçam espaço, tempo e
interações significativas. O
pensamento algorítmico pode
desenvolvido no contínuo entre
brincar livre e aprendizagem lúdica
estruturada.
O brincar envolve as crianças com
materiais e recursos numa forma
dinâmica e lúdica. O ambiente
educativo de educação pré-escolar
promove aprendizagens ativas com
exploração e resolução de
problemas, de forma inclusiva para
todas as crianças.
Brincar na educação pré-escolar
surge associado a socialização com
pares e adultos/as, aprendizagem
ativa, exploração, desenvolvimento
de competências de comunicação,
superação de desafios cognitivos e
físicos, aprendizagem de novas
competências, alegria e
relaxamento.
Na educação de infância,
privilegiam-se atividades
unplugged para promover o
pensamento algorítmico através do
brincar e de jogos sem o uso do
computador ou de outras
tecnologias digitais, como sugerido
nos documentos orientadores e
currículos de vários países.

INTEGRAÇÃO DE PA NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

EXEMPLO DE ATIVIDADE
Apresentamos um exemplo, retirado do Livro de Atividades
publicado no site do projeto. O livro e o knowledge paper
encontram-se disponíveis em http://www.algolittle.org/curriculum/
Título: Polvos vizinhos
Objetivos: Planear, Sequenciar, Avaliar
Preparação: Tapete de código, imagens de setas, bonecos de polvos
(mudar os bonecos se necessário). Coloque os bonecos no tapete,
lado a lado.
Processo/Instruções:
• Conte uma história. Utilize fantoches ou os bonecos para
contar a história.
• Exemplo: Era uma vez dois polvos (mostre os bonecos no
tapete). Viviam como vizinhos. Um dia, um dos polvos (dê-lhe
um nome) foi passear sozinho e perdeu-se! Precisamos de
ajudar o polvo (nome) a encontrar o seu amigo (dê-lhe um
nome).
• Pergunte às crianças onde foi o polvo, deixando-os mover o
polvo azul para um ponto longe do polvo vermelho.
• As crianças vão usar as setas e criar o código do caminho
para o polvo azul. Um deles vai levar o polvo vermelho e
seguir o caminho criado.
• As crianças observam enquanto a criança caminha e quando
a criança tiver seguido a rota definida, avaliam se os passos
dados foram os previstos.
• Pode-se repetir a atividade com diferentes crianças. Pode
sugerir-se que desenhem as rotas de cada vez. Pode-se,
ainda, mudar os bonecos e repetir o desafio.

CURRÍCULO
Finalizamos o desenvolvimento do currículo. Trata-se de uo currículo para um curso breve de
ensino superior que será utilizado pelos parceiros do projeto no processo de pilotagem. Foi
desenvolvido como se mostra a seguir e encontra-se publicado em
http://www.algolittle.org/curriculum/

Iniciámos o processo com
um knowledge paper que
incluiu uma revisão de
literatura e análise de
projetos. Também
recolhemos comentários e
ideias de professores e de
peritos educativos
durante as oficinas de
formação para definir os
elementos do currículo.

De seguida, delineámos o
currículo e organizámo-lo
em sete módulos diferentes,
focando diferentes áreas de
aprendizagem: introdução
ao PA, ciências, matemática,
línguas e literatura,
educação física, criatividade,
FPS e artes.

O currículo foi então
traduzido nas línguas dos
vários parceiros. Foi
publicado no site do
projeto e será testado
durante o processo de
pilotagem.

ATIVIDADES EM CURSO E PRÓXIMAS
APRESENTAÇÕES
ANIMADAS
Encontramo-nos, agora, a
trabalhar na produção do IO-2:
apresentações interativas
animadas. Estas vão incluir
atividades de aprendizagem e
ensino e oferecer aos
estudantes oportunidades de
escolher opções e articular as
suas ideias com a nova
informação. Desta forma
espera-se envolver os
aprendentes com os
conteúdos das apresentações,
aumentar a sua motivação e
focar o tempo.
Cada parceiro submeteu as
suas apresentações estando a
desenvolver-se a parte técnica
de animação. EDUCLOUD irá
converter os materiais em
animações que serão
publicadas nos canais de
divulgação (imagem à direita).

PILOTAGEM
Depois da finalização do IO, cada parceiro
de ensino superior irá organizar cursos
experimentais para testarem o curso.
Será testada a adequação do curso aos
aprendentes e aos conteúdos durante o
semestre de primavera de 2022.
O processo de pilotagem inclui um préteste e um pós-teste, inclui ainda a recolha
de comentários e de feedback dos
participantes para que se possa organizar a
versão final dos IO de acordo com os
resultados obtidos nos cursos piloto.
Cada parceiro de ensino superior terá 20
participantes, futuros educadores de
infância, que se juntarão numa sala de
aula virtual onde podem interagir entre si
e com os docentes, suando uma
abordagem de aprendizagem invertida.

Siga-nos!
www.algolittle.org
www.twitter.com/Algolittle
www.facebook.com/Algolittle
www.instagram.com/Algolittle

