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1. PREÂMBULO 

“Os vários tipos de linguagem de programação e robótica estão a ganhar uma importância 
crescente no mundo atual, sendo fundamentais, não só na área das CTEM (Ciências, 
Tecnologia, Engenharia e Matemática), mas também em outras áreas, por auxiliarem no 
desenvolvimento de capacidades transversais, tais como o pensamento analítico, a resolução 
de problemas, o trabalho colaborativo e a criatividade.” 
 

2. LINHAS ORIENTADORAS 

O Clube de Robótica, é um espaço aberto de trabalho e partilha em equipa, para criar e 
programar robots de modo a desenvolver competências num ambiente multidisciplinar, em 
que são relacionados os conceitos de diversas áreas, numa perspetiva de resolução de 
problemas.  
3. OBJETIVOS GERAIS 

O clube pretende promover e valorizar: 

 O interesse pela Ciência e Tecnologia 

 Inovar, criar e produzir soluções, promovendo a autonomia 

 Promover o espírito de equipa e cooperação 

  Motivar a aprendizagem; 

 Desenvolver o pensamento computacional; 

 Desenvolver o pensamento crítico; 

  Desenvolver competências interdisciplinares; 

4. ATIVIDADES  

 Aprender a montar uma placa eletrónica capaz de controlar um robô 

 Aprender a soldar os componentes 

 Aprender os comandos básicos de programação de robôs e computadores 

 Construir a mecânica de uma plataforma móvel (robô) 

 Leitura de vários sensores (aquisição de dados) 

 Atuação de motores e outros dispositivos (para mover o robô) 

 Conhecer as competições robóticas nacionais e internacionais (regras, vídeos de 
demonstração, como participar) 

 Programar microcontroladores – Arduíno. 

 Programar Raspberry PI. 

 Linguagens de programação de alto nível, como o Scratch. 

 

5. INSCRIÇÃO 

O clube está aberto a todos os alunos, em regime de voluntariado, que deverão efetuar a sua 

inscrição através do e-mail  robotica@infante.pt ou junto de um professor responsável no local 

e horário de funcionamento do clube. 
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6. COORDENAÇÃO 

O clube é coordenado pelo professor Manuel Ângelo e   pelos professores responsáveis 
Osvaldo Ribeiro, e António Gomes. 
O clube está aberto à colaboração de todos os professores interessados. 
 

7. LOCAL E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

O Clube de Robótica decorre todas as quartas-feiras do calendário escolar, das 15:30 às 17:20 
e às sextas-feiras das 13:20 às 14:20 na sala 61 A. O horário poderá ser flexível, dependendo 
da disponibilidade dos professores. 
 

8. ORGANIZAÇÃO 

As atividades serão desenvolvidas ao longo do ano letivo. Cada grupo é constituído no máximo 
por quatro alunos, acompanhados por um ou mais professores responsáveis. 
As atividades serão desenvolvidas no horário de funcionamento do clube ou em horário a 
combinar pelo grupo, mediante disponibilidade da sala e do professor acompanhante. Serão 
colocadas na página da escola informações sobre as atividades do Clube. O clube funciona em 
ambiente livre e responsável, cabendo a cada um dos seus elementos manter as instalações e 
equipamentos em boas condições. 
 

9. DIREITOS DOS MEMBROS 

― Participar nas atividades realizadas e dinamizadas pelo clube. 
― Encaminhar observações, sugestões e solicitações ao Coordenador do Clube. 
― Todos os demais deveres previstos no regulamento interno da Escola.  
 

10.REGIME DISCIPLINAR 

Constituem, para além das previstas no estatuto do aluno e RI da escola, infrações 

disciplinares: 

― Usar o Clube para fins diferentes dos seus objetivos; 
― Praticar atos que venham prejudicar o clube, os membros, bem como aqueles que venham 
de encontro à moral, à ordem e aos bons costumes; 
― Atentar contra a guarda e a utilização de bens do clube; 
― Deixar de cumprir as suas funções dentro do clube; 
― Desobedecer às normas de segurança dentro e fora do recinto escolar. 
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