
    

Guia do curso



Ensino de Programação com a Apple 
Quando você ensina programação, não está apenas ensinando a linguagem da tecnologia. Você está ensinando novas maneiras 
de pensar e dar vida a ideias. E a programação com Swift, a linguagem de programação fácil de aprender, intuitiva e poderosa 
da Apple, oferece maneiras divertidas e envolventes de se preparar para o futuro. Todos os alunos deveriam ter a oportunidade de 
criar algo com potencial de mudar o mundo. Independentemente de os alunos estarem apenas iniciando no Swift Playgrounds 
ou estarem prontos para aprender Xcode, a Apple oferece tudo que é necessário para os educadores levarem a programação 
para a sala de aula. 
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Jornada dos cursos de programação 
Os cursos Programação para Todos e Desenvolva em Swift orientam os alunos ao longo de toda a jornada, desde a formulação 
das primeiras linhas de código em Swift até a criação de seus primeiros apps. A tabela abaixo apresenta uma visão geral dos 
materiais de ensino e aprendizagem gratuitos disponíveis.  
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Aluno Professor Aparelho Público-alvo App Pré-requisitos Visão geral Horas-aula

  Programação para Todos

Programação 
para Todos: 
Puzzles 

iPad e Mac A partir 
do 4º ano 
(inclusive)

Swift 
Playgrounds

Nenhum Os alunos aprendem conceitos básicos 
de programação, como loops, variáveis 
e funções. Eles praticam e aplicam suas 
habilidades de diversas maneiras, desde 
puzzles a playgrounds abertos.

45 horas

Programação 
para Todos: 
Aventuras

iPad A partir 
do 4º ano 
(inclusive)

Swift 
Playgrounds

Programação 
para Todos: 
Puzzles

Os alunos aprenderão conceitos mais avançados 
de programação, como gerenciamento de 
eventos, vetores avançados e design com base 
em componentes à medida que desenvolverem 
o escopo e criarem seus próprios projetos. 

45 horas

Desenvolva em Swift

Desenvolva 
em Swift: 
Explorações

Mac A partir do 
ensino médio

Xcode Nenhum Os alunos construirão uma base sólida em 
programação em Swift. Há também disponível 
uma versão do curso AP® CS Principles alinhada 
aos requisitos da College Board.

180 horas

Desenvolva 
em Swift: 
Fundamentals

Mac A partir do 
ensino médio

Xcode Nenhum Os alunos desenvolverão habilidades básicas 
de desenvolvimento de apps para iOS em Swift. 
Eles dominarão conceitos e práticas importantes 
que os desenvolvedores em Swift usam e adquirirão 
um entendimento básico da fonte e dos editores 
de interface gráfica do Xcode. 

180 horas

Desenvolva 
em Swift: 
Data Collections

Mac A partir do 
ensino médio

Xcode Desenvolva 
em Swift: 
Fundamentals

Os alunos estendem seu conhecimento e habilidades 
em desenvolvimento de apps para iOS, criando 
apps mais complexos e eficientes. Eles trabalharão 
com dados de um servidor e explorarão APIs de 
iOS que permitem melhores experiências de app.

180 horas
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Programação para Todos 
O Programação para Todos apresenta aos alunos 
o mundo da programação por meio de puzzles 
interativos, personagens divertidos e atividades 
envolventes para dentro e fora da sala de aula. 
Guias úteis integram criatividade, colaboração 
e solução de problemas. Eles também contêm 
exemplos reais de conceitos de programação 
que ilustram como a programação é usada no dia 
a dia. Usando o app Swift Playgrounds gratuito, 
os alunos podem aprender e fazer experiências 
com linguagem Swift de verdade, a mesma 
linguagem de programação usada por profissionais 
para criar apps incríveis.



Visão geral do curso 
O curso abrangente do Programação para Todos apresenta aos 
alunos os principais conceitos de programação em linguagem Swift. 
Os alunos usam a programação Swift de verdade para resolver puzzles 
e criar projetos no divertido e interativo app Swift Playgrounds. 
O app vem com um conjunto completo de aulas desenvolvidas 
pela Apple intitulado Aprenda a Programar, bem como desafios 
de programação e playgrounds extras para programar robôs 
e dispositivos conectados.  

O Programação para Todos contém guias para alunos e professores 
com aulas flexíveis e envolventes desenvolvidas para períodos 
com duração de uma hora-aula ou a serem ministradas ao longo 
de um semestre inteiro. Cada capítulo apresenta um conceito de 
programação por meio de um contexto conhecido. Depois, auxilia 
os alunos para que tenham confiança na solução de puzzles 
no Swift Playgrounds. Eles aplicarão suas habilidades a projetos 
criativos de programação em uma variedade de playgrounds 
e reforçarão a aprendizagem ao considerar como os conceitos 
de programação moldam a tecnologia digital no dia a dia.  

O guia do professor foi desenvolvido para auxiliar todos 
os professores, com ou sem experiência em programação. 
Ele oferece experiências inclusivas de aprendizagem, ideias 
de avaliação e dicas para ajudar vários tipos de alunos.  

E, se você não puder implementar isso no seu dia escolar, ou se 
quiser apenas explorar uma parte disso para começar, oferecemos 
uma série de módulos em nossos kits do Clube de Programação 
com Swift, que utilizam todos esses excelentes recursos de uma 
maneira divertida e acessível para momentos fora da escola. 
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Explore o Swift Playgrounds 
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Linguagem Swift de verdade.  
A base do Swift Playgrounds é a 
mesma linguagem de programação 
usada para criar muitos dos apps mais 
populares hoje na App Store.

Ambiente interativo. Crie código 
no lado esquerdo da tela e veja 
os resultados na hora à direita, 
com apenas um toque.

Acessibilidade. O Swift Playgrounds 
foi criado pensando na acessibilidade. 
Ele aproveita muitos recursos avançados 
de acessibilidade do iPadOS, como 
o Controle Assistivo e o VoiceOver, 
oferecendo até comentários de voz 
adicionais sobre as ações de 
personagens à medida que os alunos 
os controlam com o código.

Animações envolventes. Cada 
seção começa com uma animação 
imersiva que relaciona conceitos 
de programação com a vida real, 
ajudando na compreensão do aluno.

Glossário integrado. 
As definições ajudam 
os alunos a compreender 
termos específicos.

Dicas úteis. Os alunos poderão 
receber ajuda se não souberem 
o que fazer. Em muitos casos, 
as dicas mudam dinamicamente 
à medida que o código é formulado.

Teclado na tela. Um teclado 
desenvolvido para Swift dá acesso 
rápido aos números e símbolos 
usados com mais frequência na 
linguagem Swift.

Barra de atalhos. 
As sugestões do QuickType 
para o código aparecem na 
parte inferior da tela e permitem 
que os alunos insiram o código 
de que precisam simplesmente 
tocando na barra de atalhos.

Gravação e compartilhamento. 
Os alunos podem gravar o que fazem 
na tela para demonstrar seu trabalho.

Revisão de código. Execute o código com 
mais ou menos rapidez, ou percorra-o para 
destacar as linhas de código à medida que 
forem executadas, facilitando a identificação 
dos erros pelos alunos.

Toque para editar. Arraste 
estruturas complexas que 
encapsulam outro código, como 
loops e definições de função, 
em torno de um código existente. 
Basta tocar na palavra-chave 
(como "for") para exibir na tela 
os controles para arrastar.



Programação para Todos: Escopo e sequência 

Programação para Todos: Puzzles 
Desenvolvido para alunos a partir do quarto ano, o Programação para Todos: Puzzles é um guia para 
o Swift Playgrounds que reforça habilidades de pensamento crítico e estratégias de solução de problemas 
em mais de 45 horas de atividades flexíveis. Cada capítulo ajuda os alunos a desenvolver o que já sabem, 
fazer experiências com novos conceitos de programação, aplicar o conhecimento e comunicar criativamente 
como a programação afeta suas vidas.  
Baixar Programação para Todos: Puzzles > 
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Capítulo 1 — Comandos (3 horas). Os alunos aprenderão sobre 
a importância de comandos claros e precisos. Eles organizarão códigos 
em sequências para cumprir um objetivo e investigarão o uso de comandos 
em tecnologias digitais no dia a dia.  

Capítulo 2 — Funções (3 horas). Os alunos explorarão o poder de funções 
ao agrupar comandos em uma definição que possam usar repetidamente. 
Eles programarão uma função para coreografar a rotina de dança de um 
robô, e considerarão os tipos de funções que tecnologias digitais de uso 
diário podem utilizar. 

Capítulo 3 — Loops "For" (3 horas e meia). Os alunos reconhecerão 
padrões no mundo em torno deles e em seus códigos e aprenderão 
a formular códigos mais eficientes usando loops.  

Capítulo 4 — Variáveis (4 horas). Os alunos aprenderão como computadores 
armazenam informações e explorarão a programação usando variáveis para 
controlar dados e criar programas flexíveis. Eles investigarão como alterar 
o valor de variáveis altera o resultado do programa.  

Capítulo 5 — Código condicional (4 horas). Os alunos explorarão como 
a lógica booleana nos ajuda a tomar decisões na vida e na programação. 
Eles praticarão a formulação de código condicional para prever alterações 
em condições.  

Capítulo 6 — Tipos e inicialização (5 horas). Os alunos explorarão como 
os programadores usam tipos para formular código de maneira mais eficiente. 
Eles aprenderão a descrever tipos de acordo com métodos e propriedades.  

Capítulo 7 — Funções com parâmetros (4 horas). Os alunos investigarão 
procedimentos que exigem mais informações para garantir o resultado 
desejado. Eles aprenderão a deixar as funções mais flexíveis e poderosas 
usando parâmetros para fornecer mais detalhes.  

Capítulo 8 — Operadores lógicos (6 horas). Os alunos explorarão 
cenários que exigem que eles considerem vários fatores antes de tomarem 
uma decisão. Eles aprenderão a usar operadores lógicos no código para 
responder a várias condições.  

Capítulo 9 — Loops "While" (4 horas e meia). Os alunos explorarão 
o poder de um loop "While" para repetir uma seção de código várias vezes 
até que uma condição seja atendida.  

Capítulo 10 — Vetores e refatoração (5 horas). Os alunos aprenderão 
a armazenar dados em vetores e explorarão como programar usando vetores 
e refatoração pode simplificar o código.  

Projeto de teste final. À medida que aprenderem novas habilidades, 
os alunos as aplicarão para criar seu próprio projeto de teste digital. 
Eles aprenderão em primeira mão como projetos digitais são o resultado 
de muitos círculos de concepção, criação, testes e aperfeiçoamentos. 
Durante as aulas, eles refatorarão o código para adicionar novos recursos 
ao teste, responder aos testes de usuário e melhorar a eficiência do código.

https://books.apple.com/book/id1481279695?itscg=edu&itsct=eccode_launch20_sc22_na_ptbr


Programação para Todos: Aventuras  
O Programação para Todos: Aventuras foi desenvolvido para alunos a partir do quarto ano depois de terem concluído 
o Programação para Todos: Puzzles. Aproximadamente 45 horas de atividades práticas permitem que os alunos 
façam experiências com recursos de hardware e programação orientada por eventos para expressar suas ideias 
criativas por meio de código. Cada capítulo aborda conteúdos mais avançados no app Swift Playgrounds, como 
Fliperama de Sensores, Aventura da Blu, Oficina Sônica e Realidade Aumentada. Os alunos também aprendem 
sobre os conceitos de desenvolvimento de apps e o processo de design do app ao longo do curso, à medida que 
vão desenvolvendo um projeto final no Swift Playgrounds.  
Baixar Programação para Todos: Aventuras > 
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Capítulo 1 — Objetos em visualizações (6 horas). Os alunos explorarão 
o uso de coordenadas para colocar objetos em uma visualização — forma 
abreviada de área de visualização. Eles praticarão programação com pares 
de coordenadas, que são os pontos de interseção entre um eixo vertical e 
um horizontal. 

Capítulo 2 — Eventos e controladores (5 horas). Os alunos aprenderão 
as noções básicas de gerenciamento de eventos ao examinar eventos de 
toque. Eles analisarão funções com parâmetros à medida que adicionarem 
código para tornar suas imagens e texto interativos.  

Capítulo 3 — Vetores (8 horas). Para continuar aprendendo a funcionalidade 
de eventos, os alunos revisarão e ampliarão sua compreensão de vetores. 
Os alunos aprenderão novos operadores e métodos que podem usar com 
vetores. Eles também analisarão algumas funcionalidades de vetores, 
operadores e loops "For" aninhados. 

Capítulo 4 — Mais eventos e controladores (5 horas). Os alunos 
combinarão sua compreensão de eventos e controladores com a de vetores. 
Eles aprenderão que tipos de argumentos podem ser transmitidos para 
uma função de controlador de evento. Eles examinarão os muitos tipos 
de entrada disponíveis para eles por meio de hardware de dispositivo iPad. 

Capítulo 5 — Funções como argumentos (8 horas). Os alunos 
explorarão como usar as funções como argumentos em outra função 
usando fechamentos. Essa extensão de eventos os ajudará quando se 
aprofundarem em Realidade aumentada. 

Capítulo 6 — Tipos de retorno e saídas (3 horas). Os alunos examinarão 
como usar uma função para retornar um tipo específico. Até esse ponto, 
os alunos usaram funções para criar procedimentos em pacote. Agora, eles 
podem criar um tipo que pode ser usado em outras partes de um programa.  

Capítulo 7 — Classes e componentes (7 horas). Os alunos investigarão 
as noções básicas de componentes e como agrupá-las para criar algo novo. 
Os alunos usarão design thinking e analisarão tipos. Os alunos aprenderão 
sobre classes para agrupar e organizar dados em um programa. Eles usarão 
esses componentes conectando-os para criar uma experiência semelhante 
à de app.

https://books.apple.com/book/id1537467158?itscg=edu&itsct=eccode_launch20_sc22_na_ptbr


Materiais de apoio do Programação para Todos 
Quando você ensina programação, não está apenas ensinando a linguagem da tecnologia. Você também está ensinando lógica, 
criatividade, solução de problemas, colaboração e comunicação — habilidades essenciais para o futuro. À medida que os 
alunos exploram as aulas, eles aprendem os principais conceitos sobre ciência da computação e passam a apreciar o poder 
da programação para criar um futuro igualitário e inclusivo. 
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Programação para Todos: Guias do professor  
O curso Programação para Todos oferece guias do professor que 
proporcionam apoio aos educadores para ensinar programação 
com confiança e aprofundar a aprendizagem dos alunos:  

• Interação com o mundo real: cada aula usa exemplos 
do mundo real para mostrar aos alunos como conceitos de 
programação podem se aplicar a situações do dia a dia.  

• Comunicação e criatividade: as atividades incentivam os 
alunos a criar desenhos, apresentações, músicas e muito mais 
para capturar seu pensamento e apresentar seu trabalho.  

• Trabalho em grupo: as atividades são flexíveis para que os 
alunos possam realizá-las em pequenos grupos. Em algumas 
delas, eles criarão um produto compartilhado e precisarão 
chegar a um acordo para obter os melhores resultados.  

• Pensamento crítico: para concluir as atividades, os alunos 
precisam analisar, interpretar, sintetizar e criar soluções.  

• Aprendizagem personalizada: os materiais foram 
desenvolvidos para serem flexíveis, ampliar as opções 
para os alunos e abordar vários níveis de habilidade. 
Ajuda adicional e analogias úteis ajudam os professores 
a explicar conceitos complexos.



• Avaliação: os guias do professor também oferecem ideias de 
avaliação para cada seção do capítulo. As ideias contêm dicas 
sobre os principais comportamentos a serem observados 
durante as atividades em sala de aula, indicadores de compreensão 
como evidenciado em explicações dos alunos e descrições de 
como os alunos podem aplicar sua compreensão de conceitos 
de programação em projetos criativos. 

  

 
Diário de Design de Apps 
Os alunos podem usar o Diário de Design de Apps para aplicar 
o processo de design de apps para resolver problemas na escola 
ou na comunidade. O diário pede que os alunos troquem ideias, 
planejem, criem protótipos e avaliem suas próprias ideias de 
apps, culminando em uma apresentação do protótipo de app. 
Baixe o Diário de Design de Apps > 

Guia de Demonstração de Apps 
Incentive os alunos a compartilharem suas conquistas em 
programação com a comunidade mais ampla por meio de 
eventos abertos, como demonstrações de apps ou de projetos. 
O Guia de Demonstração de Apps oferece suporte prático 
para você planejar e realizar um evento de demonstração.  
Baixe o Guia de Demonstração de Apps > 
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https://apple.co/developinswiftappdesignjournal_BR
http://apple.co/developinswiftappshowcaseguide_BR


Curso inclusivo  
A Apple acredita que todos deveriam ter a oportunidade de criar algo com potencial de mudar o mundo. Para educadores que 
lecionam para alunos com necessidades especiais, criamos recursos acessíveis para levar a programação para todos os alunos.  
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Guias acessíveis 
Os guias para alunos e professores do Programação para Todos 
são otimizados para VoiceOver e contêm descrições com áudio  
e vídeos com legendas. Cada aula foi desenvolvida para incluir 
conteúdo acessível, atividades e sessões práticas para ajudar 
todos os alunos a dar vida a programação.  

Vídeos com instruções: Swift Playgrounds 
e VoiceOver 
Professores e alunos podem assistir a vídeos com instruções do 
Hadley Institute for the Blind and Visually Impaired para ajudá-los 
a começar a usar o Swift Playgrounds com VoiceOver. Esses vídeos 
apresentam os passos básicos para baixar o Swift Playgrounds, 
orientação em relação aos mundos de puzzles, uso de ações 
personalizadas de rotor, inserção de código e solução de um 
puzzle simples.Veja aqui a coleção de vídeos > 

Tactile Puzzle Worlds do Swift Playgrounds  
Os Tactile Puzzle Worlds fornecem Braille unificado em inglês 
(UEB, na sigla em inglês), texto em tamanho grande e gráficos 
táteis em relevo para ajudar alunos cegos ou com deficiências 
visuais a navegar nos puzzles de programação do Swift Playgrounds. 
Professores que dispuserem de impressoras em Braille podem 
imprimir gráficos táteis ou solicitar cópias impressas. Baixe Tactile 
Puzzle Worlds abaixo para versões em PDF de gráficos táteis 
e instruções sobre como imprimir ou solicitar cópias impressas 
para seus alunos. Baixe Tactile Puzzle Worlds > 

Conceitos de programação em língua americana 
de sinais  
Vídeos acessíveis em língua americana de sinais ajudam estudantes 
surdos a aprender programação. Com legendas e transcrições 
de textos, eles foram desenvolvidos para que todos possam 
compreender e aproveitar esse material. O guia do professor do 
Puzzles contém vários vídeos sobre conceitos de programação 
em língua americana de sinais. Veja aqui a coleção de vídeos >

https://hadley.edu/SwiftVideos.asp
https://www.apple.com/au/education/docs/tactile-puzzle-worlds-lighthouse.zip
https://developer.apple.com/asl-videos/


Comece a programar em 10 passos 
O guia em PDF apresenta 10 atividades divertidas de 
programação para alunos com 10 anos ou mais. Os alunos 
podem aprender a programar na escola ou em casa usando 
o app gratuito Swift Playgrounds para iPad e Mac.  
Baixar o livro Comece a programar em 10 passos > 

Clubes de Programação com Swift 
Os Clubes de Programação com Swift são uma excelente 
maneira de introduzir a programação em atividades 
extracurriculares, colônias de férias ou outros ambientes 
informais de aprendizagem. O design em módulos do Clube 
de Programação com Swift o torna perfeito para iniciantes em 
programação e também para aqueles com mais experiência. 
Baixe o kit do Clube de Programação com Swift >  
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http://apple.co/quickstartcode_PT
http://apple.co/swiftcodingclubplaygrounds_BR


Outros recursos 
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Baixe os recursos do Programação para Todos 
• Swift Playgrounds para iPad 
• Swift Playgrounds para Mac 

• Programação para Todos: Puzzles 
• Guia do Professor do Programação para Todos: Puzzles 
• Programação para Todos: Aventuras 
• Guia do Professor do Programação para Todos: Aventuras 

• Comece a programar em 10 passos 
• Kit do Clube de Programação com Swift  
• Diário de Design de Apps 
• Guia de Demonstração de Apps 

Saiba mais sobre os recursos 
do Desenvolva em Swift 
• Guia do curso Desenvolva em Swift 
• Coleção de Ensino de Programação no Apple Books 

Sobre a linguagem Swift 
Swift é a linguagem de programação eficiente e intuitiva 
desenvolvida pela Apple para a criação de apps. Além de 
excelente para começar a programar, a Swift é uma linguagem 
superpoderosa. Ela foi desenvolvida para formular o programa 
mais simples, como "Hello, world!" (Olá, mundo!), ao software 
mais avançado do mundo. Saiba mais sobre a linguagem Swift. 

Apple Professional Learning 
Os Especialistas do Apple Professional Learning organizam 
treinamentos de vários dias, desenvolvidos para oferecer 
experiências práticas e imersivas de aprendizagem para 
ajudar professores a desenvolver práticas inovadoras 
e interessantes de ensino.  

Para saber mais sobre o Apple Professional Learning, envie  
um e-mail para AppleProfessionalLearning@apple.com.

http://itunes.apple.com/app/swift-playgrounds/id908519492
https://apps.apple.com/app/swift-playgrounds/id1496833156
https://books.apple.com/book/id1481279695?itscg=edu&itsct=eccode_launch20_sc22_na_ptbr
https://books.apple.com/book/id1481279192?itscg=edu&itsct=eccode_launch20_sc22_na_ptbr
https://books.apple.com/book/id1537467158?itscg=edu&itsct=eccode_launch20_sc22_na_ptbr
https://books.apple.com/book/id1537467074?itscg=edu&itsct=eccode_launch20_sc22_na_ptbr
http://apple.co/quickstartcode_PT
http://apple.co/swiftcodingclubplaygrounds_BR
http://itunes.apple.com/us/app/swift-playgrounds/id908519492?mt=8%5D
https://apple.co/developinswiftappdesignjournal_BR
http://apple.co/developinswiftappshowcaseguide_BR
http://apple.co/developinswiftcurriculumguide_BR
http://apple.co/teachingcode
https://developer.apple.com/swift/


Alinhamento do curso: do 3° ao 5° ano 
Aqui está o alinhamento preliminar do Programação para Todos: Puzzles e do Guia do Professor do Programação para Todos: Puzzles com 
Padrões de Ciência da Computação da CSTA K–12 Nível 1B para o 3º ao 5º ano. O alinhamento aborda os conceitos de algoritmos e programação 
e impactos da computação dentro dos Padrões da CSTA. 
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Puzzles de alinhamento: Padrões de Ciência da Computação da CSTA K–12 Nível 1B para o 3º ao 5º ano — Conceitos de programação e algoritmos

Padrão da CSTA

1B-AP-08 
Comparar 
algoritmos

1B-AP-9 
Variáveis

1B-AP-10 
Sequências, 

eventos, loops 
e condicionais

1B-AP-11 
Decomposição

1B-AP-12 
Remixar 

programas

1B-AP-13 
Desenvolvimento 

iterativo

1B-AP-14 
Atribuição 

1B-AP-15 
Testar e depurar

1B-AP-16 
Desenvolvimento 

colaborativo

1B-AP-17 
Documentar 
programas

Correlação geral

Comandos

Funções

Loops "For"

Variáveis

Código condicional

Tipos e inicialização

Funções com parâmetros

Operadores lógicos

Loops "While"

Vetores e refatoração

C
ap

ítu
lo

s 
do

 P
uz

zl
es

Legenda:    Correlação geral       Alinha-se ao padrão



Alinhamento do curso: do 3° ao 5° ano (continuação) 
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Puzzles de alinhamento: Padrões de Ciência da Computação da CSTA K–12 Nível 1B para o 3º ao 5º ano — Conceito de impactos da computação

Padrão da CSTA 1B-IC-18 
Mudança tecnológica

1B-IC-19 
Acessibilidade

1B-IC-20 
Perspectivas de diversidade

1B-IC-21 
Uso ético

Correlação geral

Comandos

Funções

Loops "For"

Variáveis

Código condicional

Tipos e inicialização

Funções com parâmetros

Operadores lógicos

Loops "While"

Vetores e refatoração

Legenda:    Correlação geral       Alinha-se ao padrão

C
ap

ítu
lo

s 
do

 P
uz

zl
es



Alinhamento do curso: do 6° ao 8° ano 
Aqui está o alinhamento preliminar do Programação para Todos: Puzzles e do Guia do Professor do Programação para Todos: Puzzles com 
Padrões de Ciência da Computação da CSTA K–12 Nível 2 para o 6º ao 8º ano. O alinhamento aborda os conceitos de programação e algoritmos 
e impactos da computação dentro dos Padrões da CSTA. 
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Puzzles de alinhamento: Padrões de Ciência da Computação da CSTA K–12 Nível 2 para o 6º ao 8º ano — Conceitos de programação e algoritmos

Padrão da CSTA
2-AP-10 

Fluxogramas 
Pseudocódigo

2-AP-11 
Variáveis

2-AP-12 
Estruturas 
de controle

2-AP-13 
Decomposição

2-AP-14 
Procedimentos 

com parâmetros

2-AP-15 
Comentários

2-AP-16 
Incorporar 

código existente

2-AP-17 
Testar e 

aprimorar

2-AP-18 
Desenvolvimento 

colaborativo

2-AP-19 
Documentar 
programas

Correlação geral

Comandos

Funções

Loops "For"

Variáveis

Código condicional

Tipos e inicialização

Funções com parâmetros

Operadores lógicos

Loops "While"

Vetores e refatoração

C
ap

ítu
lo

s 
do

 P
uz

zl
es

Legenda:    Correlação geral       Alinha-se ao padrão



Alinhamento do curso: do 6° ao 8° ano (continuação) 
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Legenda:    Correlação geral       Alinha-se ao padrão

Puzzles de alinhamento: Padrões de Ciência da Computação da CSTA K–12 Nível 2 para o 6º ao 8º ano — Conceito de impactos da computação

Padrão da CSTA 2-IC-20 
Mudança tecnológica

2-IC-21 
Acessibilidade

2-IC-22 
Pesquisas colaborativas

2-IC-23 
Privacidade

Correlação geral

Comandos

Funções

Loops "For"

Variáveis

Código condicional

Tipos e inicialização

Funções com parâmetros

Operadores lógicos

Loops "While"

Vetores e refatoração

C
ap

ítu
lo

s 
do

 P
uz

zl
es



AP é uma marca comercial registrada da College Board e é usada com permissão. Os recursos estão sujeitos a mudanças. Alguns recursos podem não estar disponíveis em todas as regiões ou idiomas. 

© 2021 Apple Inc. Todos os direitos reservados. Apple, o logotipo da Apple, iPad, Mac, QuickType e Xcode são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. iPadOS, Swift, 
o logotipo Swift e Swift Playgrounds são marcas comerciais da Apple Inc. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países. IOS é uma marca comercial ou 

marca registrada da Cisco nos EUA e em outros países e é usada sob licença. Os nomes de outros produtos e empresas aqui mencionados podem ser marcas comerciais de suas respectivas empresas. 
As especificações dos produtos estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Este material é fornecido somente para fins informativos; a Apple não se responsabiliza pelo seu uso. Fevereiro de 2021
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