Exmo./a Senhor/a
Diretor/a de Escola/Agrupamento de Escolas

Assunto: Movimento Código Portugal#3 – de 3 a 7 Dezembro de 2018

Após o sucesso das edições anteriores, o Movimento Código Portugal, promove mais uma ação
global de familiarização com a programação e o código.
Trata-se de uma iniciativa conjunta da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, da Secretaria de Estado da Educação, da Secretaria de Estado do Trabalho, Solidariedade
e Segurança Social, da Secretaria de Estado da Economia, da Ciência Viva, da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA de Lisboa e da Direção-Geral da Educação.
O Movimento Código Portugal é uma campanha de mobilização nacional de consciencialização
para a importância da literacia digital e da computação como fatores de realização individual e
coletiva nas sociedades modernas. Esta ação acompanha a Iniciativa INCoDe.2030 e pretende
contribuir para incentivar alunos, professores e restantes atores do sistema educativo a refletir
sobre a temática da programação a partir de uma atividade lúdica. Além disso, constitui ainda
uma oportunidade de colocar os alunos em situações de aprendizagem desafiantes, permitindolhes, entre outros, participar em atividades que promovam a cooperação e a resolução de
problemas.
Entre 3 e 7 de dezembro todas as escolas, instituições de investigação e de ensino superior,
estudantes e público em geral poderão participar em atividades de programação em todo o país.
Pretende-se aproximar os jovens, os estudantes, as escolas, as universidades, os politécnicos, as
unidades de investigação e a sociedade em torno do universo científico e tecnológico da
informática e da computação, das competências associadas ao pensamento e mais concretamente
do desenvolvimento de código, que se configura como uma nova literacia para o século XXI.
Não deixe de envolver os alunos e professores do Agrupamento/Escola que dirige, nesta iniciativa
e, deste modo, proporcionar-lhes uma série de desafios que dificilmente esquecerão.

Informação adicional disponível em https://www.codemove.pt/693/edicao-2018
Ligação para a página web da iniciativa disponível em http://codemove.pt
Siga a iniciativa no Facebook em: https://www.facebook.com/codemove/
Serão enviadas brevemente mais informações sobre como participar.

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor-Geral da Educação,
José Vítor dos Santos
Duarte Pedroso
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