
 

 

 
 Lisboa, 10 de julho de 2017 

  
 
Assunto: “Programação e Robótica no Ensino Básico” 

Exmos/as. Srs/as. Diretores/as, 

No decorrer do biénio letivo 2015/17, a Direção-Geral da Educação dinamizou em 
muitas escolas portuguesas o projeto-piloto “Iniciação à Programação no 1.º Ciclo do 
Ensino Básico”.  

Foi uma iniciativa de sucesso que gostaríamos de alargar a outros ciclos de ensino. 

Assim, e com o apoio da Universidade de Évora, do Instituto Politécnico de Setúbal, 
da Associação Nacional dos Professores de Informática e da Microsoft Portugal a 
Direção-Geral da Educação irá promover no próximo ano letivo 2017/18, a iniciativa 
“Programação e Robótica no Ensino Básico”. 

As atividades de “Programação e Robótica no Ensino Básico”, dirigidas a alunos do 
1.º ao 9.º ano de escolaridade, poderão ser dinamizadas, na Oferta Complementar, 
nas Atividades de Enriquecimento Curricular ou na Oferta de Escola, ficando esta 
opção ao critério dos órgãos internos do Agrupamento, nos termos do estabelecido 
nos respetivos diplomas legais. 

Os estabelecimentos de ensino interessados em participar nesta iniciativa deverão 
registar-se através do formulário disponível em: http://area.dge.mec.pt/dspe1cip 
utilizando as credenciais fornecidas pela DGEEC, até ao dia 15 de agosto de 2017. 

No formulário, os Diretores deverão indicar os professores que pretendem envolver 
na iniciativa, para posterior participação na formação promovida no âmbito do 
projeto. Os professores indicados poderão pertencer a qualquer Grupo de 
Recrutamento, desde que possuam o perfil adequado ao desenvolvimento da 
atividade.  

Os estabelecimentos de ensino envolvidos nesta iniciativa terão acesso a um sistema 
de acompanhamento e apoio presencial e online, através da realização de diversos 
eventos regionais, e de uma comunidade de prática que disponibilizará um conjunto 
de recursos educativos digitais.  

Caso pretenda obter informações adicionais poderá contactar-nos através do seguinte 
endereço de correio eletrónico: probotica@dge.mec.pt 

Com os nossos melhores cumprimentos, 

O Diretor-Geral da Direção-Geral da Educação 
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