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AS COMPETÊNCIAS DO SÉCULO XXI
Literacia

Fundamental

Como os alunos aplicam as principais

competências no dia-a-dia

Competências para 
resolução de problemas

Como os alunos abordam

desafios complexos

Características

e qualidades

Como os alunos

se relacionam com o meio

1. Alfabetização

2. Literacia numérica

3. Literacia científica

4. Literacia digital

5. Educação financeira

6. Educação cultural 

e  cidadania

1. PENSAMENTO CRÍTICO 

e solução de problemas

2. CRIATIVIDADE

3. COMUNICAÇÃO

4. COLABORAÇÃO

1. Curiosidade

2. Iniciativa

3. Persistência / coragem

4. Capacidade de 

adaptação

5. Liderança

6. Consciência social

e cultural

Os 4 “C’s”



QUEM SOMOS
A Happy Code é uma escola de tecnologia e programação e REFERÊNCIA 

GLOBAL NO ENSINO DE S.T.E.A.M. – Ciências (Science), Tecnologia 

(Technology), Engenharia (Engineering), Artes (Arts) e Matemática (Math), e 

pioneira na sua abordagem

SOFT TECH SKILLS 

Em Portugal já impactou + de 15.000 de 
crianças e jovens.

CIDADANIA
EMPREENDE-
DORISMO

TECNOLOGIA

Resolução Problemas
Expressão e Criação

EMPREENDE-
DORISMO

Iniciativa
Inovação

CIDADANIA

Empatia
Intervenção



MATRIZ DE CURSOS CONTÍNUOS HAPPY CODE
O Primeiro Currículo Completo e Contínuo de Literacia Digital em Portugal

Os alunos vão
aprender a inventar

e criar os seus
próprios jogos 2D, 

partido de inspiração
como Flappy Bird, 

Space Game, Sonic, 
entre outros. Para 

vários níveis de 
dificuldade e idades.

Outra opção para os
amantes de Jogos, 

mas incluindo
cenários 3D mais
desenvolvidos e 
complexos como
Top Gear, Mario 
Kart, Minecraft e 

outros.

Nesta área os alunos
aprendem a 

desenvolver Apps 
para smartphones, 
com linguagem de 

programação e 
técnicas de Design 
Thinking, usando
plataformas das 

mais simples às mais
complexas.

Ideal para começar! 
Linguagem de 

programação visual 
pensada para os
mais pequenos, 

estimulando-os a 
criar e a expressar-se 

através da 
programação de 
histórias e jogos

interativos

Para os super 
criativos, que gostam
de desenhar, montar

e desenvolver a 
imaginação, criámos

um percurso de 
aprendizagem tendo

por base o 
movimento Maker

SCRATCH
5-9 anos

JOGOS 2D
6-17 anos

JOGOS 3D
6-17 anos

APPS
6-17 anos

IoT MAKER
6-17 anos

LEGO
6-17 anos

PROGRAMAÇÃO MAKER ROBÓTICA

Para os amantes de 
robótica, que se 
interessam por 

montagens, 
eletrónica e 

desenvolvimento de 
projetos, temos um 
inovador conteúdo
com Lego WeDo e 
Lego Mindstorms.



PENSAMENTO COMPUTACIONAL

Decomposição

Padrões

Abstração

Algoritmia

Engloba processos de raciocínio usados para interpretar um problema e resolvê-lo,
expressando as suas soluções de tal forma que um “computador” (cérebro ou
máquina) consiga executá-las.



CONTEÚDOS

&

COMPETÊNCIAS



PRINCÍPIOS IMPORTANTES

• Suscitar motivação intrínseca e extrínseca

• Suportar autonomia

• Promover e sustentar pertença

• Suportar sentimentos de competência

• Incentivar o erro produtivo

• Estimular exploração e curiosidade

Alunos como criadores ativos!

JOGOS COMO PROMOTORES DE APRENDIZAGEM



Os alunos vão para os bastidores do Minecraft Education e compreender que até superpoderes que parecem verdadeira 

magia são previamente pensados e definidos por alguém. Aprenderão a transformar o mundo através da programação, 

evoluindo de jogadores e construtores para programadores. Na fase de descoberta os alunos desenvolvem os 

conhecimentos base e são lançados desafios de programação para resolverem de forma autónoma e criativa. Na fase de 

missão os alunos são apoiados no planeamento e implementação dos seus próprios projetos

DURAÇÃO: Ano Letivo 

FREQUÊNCIA: 1 aula por semana

AULAS: 60 minutos

CONTEÚDO PROPOSTO

2.º ao 4º ano



Este curso tem duas componentes essenciais: construção e programação. O Roblox Studio servirá como uma ferramenta 

base para o desenvolvimento de pensamento computacional e de criatividade. Na fase de descoberta os alunos 

aprendem as bases de modelação e de programação de design de jogos necessárias para a criação de mundos e jogos 

3D, seguidos por desafios que devem ser resolvidos de forma autónoma. Na fase de missão os alunos são apoiados no 

planeamento e implementação dos seus próprios projetos.

DURAÇÃO: Ano Letivo 

FREQUÊNCIA: 1 aula por semana

AULAS: 60 minutos

CONTEÚDO PROPOSTO

5º e 6º ano



Neste curso os alunos irão entender melhor como funciona um computador e a internet, criando aplicações funcionais 

(APPs), pensadas, desenhadas e programadas por si, que podem ser utilizadas fora das aulas, à medida que desenvolvem 

pensamento crítico sobre o impacto da tecnologia e as práticas mais adequadas para uma utilização correta e segura.

DURAÇÃO: Ano Letivo 

FREQUÊNCIA: 1 aula por semana

AULAS: 60 minutos

CONTEÚDOS PROPOSTOS

7º, 8º e 9º ano



GOSTARIA DE SABER MAIS?

Clicar para ver:
https://rebrand.ly/hcpt-playlists

Clicar para ver:
https://rebrand.ly/hcpt-happyblog

Clicar para ver:
https://rebrand.ly/hcpt-ebooks

Vídeos de 
Cursos

Oferta de
E-books

Educativos

Artigos
sobre 

Educação

https://rebrand.ly/hcpt-playlists
https://rebrand.ly/hcpt-ebooks
https://rebrand.ly/hcpt-happyblog
https://rebrand.ly/hcpt-playlists
https://rebrand.ly/hcpt-playlists
https://rebrand.ly/hcpt-happyblog
https://rebrand.ly/hcpt-ebooks



