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Computação nas escolas 
inglesas: lições aprendidas



Para os Açores



Arranjar um emprego



Pergunto-me como é 
que isto funciona?



Uma educação 
liberal no terceiro 

milénio

Herts Music Service



Um futuro incerto

2001



Ferramentas para 
pensar com

Papert, Mindstorms



Inclusão



qbmaze



qbmaze



Fundações

Candidaturas

Implicações

CS, IT, DL



Pensamento 
computacional Criatividade

Compreender o 
mundo Mudar o mundo



Pensamento computacional

Lógica
Algoritmos

Decomposição
Padrões

Abstração

Retoque
Criação

Depurando
Perseverar

Colaboração





Para fazer...

Objetivos e âmbito
Objetivos globais de 
aprendizagem por vertente e 
nota
Planeamento e recursos para o 
Grau 1
Desenvolvimento profissional
Avaliação

CS IT DL
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Da Inglaterra



Oates, 2010

Coerência Curricular
O termo «coerência» é um termo técnico 
muito preciso: um currículo nacional deve 
dispor de conteúdos organizados por uma 
ordem que se baseie em elementos de 
prova associados à progressão 
relacionada com a idade, e todos os 
elementos do sistema (conteúdo, 
avaliação, pedagogia, formação de 
professores, materiais pedagógicos, 
incentivos e motoristas, etc.) devem 
alinhar-se e agir de forma concertada para 
a entrega de bens públicos.



Conteúdo



O currículo de computação

"Substituímos o antigo 
currículo de tecnologias de 
informação e comunicação 
por um novo currículo de 
computação, com a ajuda 
do Google, Facebook e 
alguns dos mais brilhantes 
cientistas de computação 
da Grã-Bretanha."

Gove, 2013



Quatro objetivos
pode compreender e aplicar os princípios e conceitos fundamentais da ciência 
da computação, incluindo abstração, lógica, algoritmos e representação de 
dados

pode analisar problemas em termos computacionais, e ter experiência prática 
repetida de escrever programas de computador, a fim de resolver tais 
problemas

pode avaliar e aplicar tecnologias de informação, incluindo novas ou 
desconhecidas, analíticas para resolver problemas

são responsáveis, competentes, confiantes e criativos utilizadores de 
tecnologias de informação e comunicação



Antes das 5
Brincar e explorar

Percebam que as suas ações têm um efeito no 
mundo

Planeie e pense com antecedência sobre como eles 
vão explorar ou brincar com objetos

Aprendizagem ativa

Começam a prever sequências porque conhecem 
rotinas

Mostrar comportamento direcionado para o 
objetivo

Use uma série de estratégias para alcançar um 
objetivo que eles próprios definiram

Começar a corrigir os seus próprios erros.

Continua a tentar quando as coisas ficam difíceis.

Criar e pensar criticamente

Participe de uma simples peça de fingimento

Reveja os progressos enquanto tentam atingir 
um objetivo. Vê se estão a sair-se bem.

Resolver problemas do mundo real

Use a peça de fingimento para pensar além do 
"aqui e agora"

Concentre-se em alcançar algo que seja 
importante para eles.

Development Matters, 2020



De 5 a 16

DfE, 2013



Avaliação



Alvo de realização

DfE, 2013

Até ao final de cada fase-
chave, espera-se que os 
alunos conheçam, apliquem 
e compreendam as matérias, 
competências e processos 
especificados no programa 
de estudo relevante.



Berry and Kemp, 2014



Perguntas de teste
A Comissão recomenda a criação de um 
banco nacional de perguntas de 
avaliação a utilizar, tanto para avaliação 
formativa em sala de aula, para ajudar os 
professores a avaliar a compreensão de 
um tópico ou conceito, e para uma 
avaliação sumária, permitindo aos 
professores criarem testes 
personalizados para avaliação no final de 
um período de tópico ou de ensino. 

McIntosh et al 2015



Pedagogia



programação = algoritmos + código



O professor pragmático?
Os instrutores de Ciências da 
Computação confiam principalmente na 
intuição e na evidência anedótica para 
tomar decisões sobre mudanças na sua 
prática diária de ensino... os instrutores 
usaram poucos dados empíricos para 
decidir fazer uma mudança, e para 
decidir se uma mudança foi bem 
sucedida ou uma falha.

Fossati and Guzdial, 2011 





Formação de professores



Questões de ensino

A qualidade de um 
sistema educativo não 
pode exceder a 
qualidade dos seus 
professores

Interview South Korea 2007, cited in Barber and Mourshed 2007



Computação excecional?

Pedagogia

Competências 
em TIC

CS 
knowledge

Ensino 
excecional 

da 
computação

+ =Conhecimento 
cs



Formação, apoio e acreditação





Materiais pedagógicos





Computação descalça





Incentivos e motoristas



DfE, 2020



Kemp and Berry, 2019







Observações finais
Escrever uma estrutura curricular não é suficiente
Plano de coerência
A formação e os recursos são vitais para o sucesso
A pedagogia?
Tente fazer a transição certa
CS para todos



m.berry@roehampton.ac.uk
@mberry
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Perguntas?


