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CONCEITO

A Escola de Robótica SESI visa a promover cursos de

iniciação em programação, automação e princípios da

robótica atendendo à necessidade contemporânea e

imperativa de ampliar o desenvolvimento da aprendizagem

nas seguintes competências:



▪Pensamento científico, crítico e criativo;

▪Pensamento computacional;

▪Resolução de situação-problema;

▪Cultura Maker e projetos de autoria;

▪Trabalho em equipe (colaboração, respeito, empatia,
etc.).



PÚBLICO-ALVO

Estudantes dos municípios conveniados, de escolas

públicas e particulares, conhecidos neste curso como

programmers, de acordo com a faixa etária:

▪Curso Kids para programmers de 8 a 11 anos.



SOBRE O CURSO

O curso será realizado em encontros semanais 

presenciais de 120 (cento e vinte) minutos e

atividades para serem realizadas em casa,

totalizando carga horária de 40 horas.



PERÍODOS DE ATENDIMENTO

Considerando o aproveitamento da estrutura das escolas

SESI-SP, os períodos de aplicação dos cursos poderão seguir

o ano letivo escolar, conforme os quadrimestres:

▪ Janeiro a abril;

▪Maio a agosto;

▪Setembro a dezembro.



CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

Considerando a capacidade de nossos laboratórios e de

atendimento do Orientador de Educação Digital, responsável em

aplicar as lições; podemos atender 4 turmas de trinta (30)

alunos cada, sendo as 4 turmas Kids com alunos de 8 à 11 anos.



HORÁRIOS

Turma Kids

DIA HORÁRIO

Quinta-feira 09h00 às 11h00 (manhã)

Quinta-feira 14h00 às 16h00 (tarde)

DIA HORÁRIO

Sexta-feira 07h00 às 09h00 (manhã)

Sexta-feira 14h00 às 16h00 (tarde)



METODOLOGIA

Será utilizada a metodologia 360º que está balizada na contextualização, na

interdisciplinaridade, no conceito de aula aberta e nas experiências trocadas a

partir dos diferentes métodos sensoriais desenvolvidos no transcorrer das

aulas.

O curso será aplicado utilizando as lições desenvolvidas e adaptados pela

equipe pedagógica da Supervisão de Tecnologias de Apoio à Aprendizagem do

SESI-SP e atividades em plataformas de programação, sendo desenvolvido de

forma híbrida com atividades presencias e para casa.



AVALIAÇÃO

A avaliação processual ocorrerá por meio da

participação efetiva nas atividades presenciais e para

casa, realizada por um checklist em ferramenta

desenvolvida pela equipe .



EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

A aplicação do curso deve ser feita utilizando os seguintes

equipamentos e materiais:

1.Quinze (15) computadores ou outros dispositivos similares

conectados à internet com acesso ao site Maker Code

(https://makecode.microbit.org/);

2.Quinze (15) placas Micro:bit;

https://makecode.microbit.org/


Material didático desenvolvido pela Fundação 

Micro:bit e adaptado pelo SESI - São Paulo.

Placa processadora Micro:bit com 

sensores, botões de acionamento 

e matriz de leds integrados

Software para programação e 

Criação de projetos Microsoft MakeCode



ESTRUTURA FÍSICA

▪Laboratório de Mídias e Tecnologia (LMT);

▪Qualquer espaço com a utilização de um

Laboratório de Informática Móvel (LIM).



▪ O SESI não se responsabilizará pelo transporte do

programmer nos trajetos de ida e volta para a Escola

de Robótica;



▪ O SESI não se responsabilizará pela alimentação do

programmer nos períodos dedicados à Escola de

Robótica;

▪ A emissão e entrega de certificados de conclusão do curso

será após a finalização de cada período do curso.



PROGRAMMER

▪ Para receber a certificação de conclusão de curso, o

programmer deverá estar presente em no mínimo

70% das lições presenciais, em seu certificado

constará o nível de progressão atingida por ele.


