
Colégio Valsassina



A nossa Missão…

Formar pensadores e criadores do século XXI.

Através da Metodologia de Ensino LET – Lean Education
Technology, exclusiva da Happy Code, baseada no
conceito STEAM – Science, Tecnology, Engineering, Arts
and Math.

Os alunos desenvolvem competências através da
programação, como o pensamento lógico, criatividade e
literacia digital, colaboração e comunicação.



Minecraft Constructions
Bootcamps (12h) - Nível Starter

1º Ciclo (3º e 4º ano) e 2º ciclo

Minecraft Education

Formação inicial de desenvolvimento de jogos 3D.

Descrição do curso

Os alunos vão entrar nos “bastidores” do Minecraft e compreender que até superpoderes que parecem
verdadeira magia são previamente pensados e definidos por alguém. 

Aprendizagens

• Localização de pastas no Minecraft, criar mundo com assets da biblioteca, alterar definições

• Criar e eliminar blocos, inserir objetos, usar diferentes tipos de blocos para funções distintas

• Entender coordenadas e treinar a perceção espacial

• Identificar e definir posições da personagem principal (por ex. spawn), dar itens ao jogador

• Decorar espaços usando diferentes objetos, utilizar efeitos

• Montar circuitos de energia(repetidores, pó, comparadores), utilizar pistões

• Usar portas lógicas (entender "input" e "output"), usar o comando time set

• Programar construções automáticas, teletransporte, mensagens, juntar blocos ao inventário

• Programar e comandar um agente de inteligência artificial

• Programação: eventos, funções, ciclos, condições, variáveis, operadores lógicos e matemáticos, aleatoriedade

Projetos

• Construir um circuito de gelo, uma casa fantasma e uma 
banca de tiro ao alvo

• Construir uma máquina de reciclagem de lixo marinho

• Construir painéis solares e uma quinta sustentável



MIT App Inventor

Formação inicial de desenvolvimento de Apps (compatível sistemas Android e iOS)

Descrição do curso

Os alunos irão criar aplicações no App Inventor com diversas funcionalidades, de desenho a calculadora, 
enquanto aprendem princípios básicos de design e de programação orientada a objetos (em linguagem 
Blockly),desenvolvendo competências digitais, autonomia e criatividade.

Aprendizagens

• Saber usar o Editor de Design (componentes, organização espacial e propriedades)

• Usar os componentes botão, canvas, legenda versus caixa de texto, ListPicker

• Utilizar o Editor de Blocos

• Testar e gravar a aplicação (live test .apk)

• Obter e usar o resultado da execução de uma função

• Utilizar Barcode Scanner, Yandex Translate, Proximity Sensor, Accelerometer, Notifier

• Utilizar a base de dados do App Inventor (TinyDB/TinyWebDB)

• Aprender a utilizar o Google Maps numa aplicação

• Programação: eventos, funções e parâmetros, operadores lógicos, base de dados, estruturas condicionais, 
operadores matemáticos, variáveis, listas

Projetos

• Desenho – aplicação que permite desenhar arrastando o dedo no ecrã

• Tradutor – aplicação que traduz o texto escrito para a língua escolhida

• Scanner – aplicação que funciona como leitor de QR code

• Proximidade - app que utiliza o sensor de proximidade do telemóvel

• Calculadora – app que realiza as operações matemáticas básicas

• Fala Comigo – aplicação que lê em voz alta aquilo que o utilizador escreve

• Tour - app com uma lista de pontos turísticos, que mostra a sua 
localização no Google Maps

App Camp
Bootcamps (12h) - Nível Intermédio
2º Ciclo e 3º ciclo



oriente@happycode.pt /happycodeoriente


