


COMO FUNCIONAM AS AULAS “LIVE ONLINE”?

QUAL A DURAÇÃO DAS AULAS?

As aulas decorrem 1x por semana e têm a duração de 1h.

E FUNCIONA?

Claro que sim! Desde Março 2020, tivemos milhares de alunos a ter esta

experiência e o feedback sobre as aulas, a aprendizagem, e toda a

dinâmica, é excelente: 9,5/10 de avaliação global nas aula Live Online

na Happy Code.

PARCERIAS

A Happy Code é a primeira escola parceira do programa

Roblox Educators em Portugal! E uma das 17 parceiras a nível mundial

que conseguiram entrar no programa Online Roblox Educators!

No âmbito do trabalho que a Happy Code Portugal tem

vindo a desenvolver a nível de educação, passou a

integrar a rede nacional da Microsoft Authorized

Education Partners.

PARA QUEM SÃO ESTES CURSOS?

Destinam-se a crianças a partir dos 6 anos

Estes cursos são para quem se inicia na programação ou para quem já

tem alguns conhecimentos mas quer desenvolvê-los, ou até mesmo para

quem quer apenas uma forma diferente de usar a tecnologia a seu favor.

COMO SÃO DADAS AS AULAS?

As sessões Live Online são lideradas pelos

formadores especializados Happy Code, em tempo real, que

interagem com os alunos através de uma avançada plataforma de

videoconferência.

São usadas dinâmicas e ferramentas baseadas na metodologia

de ensino exclusiva LET (Lean Education

Technology) da Happy Code, permitindo aprendizagem por projeto,

dinâmica de aula colaborativa, atenção individualizada, aferir

conhecimentos e cimentar o sucesso perante novas tecnologias.

O QUE É NECESSÁRIO TER?

Basta que o aluno tenha disponível um computador e rede Internet.

Tudo o resto nós fornecemos e indicamos como proceder.

https://education.roblox.com/en-us/educators


AS COMPETÊNCIAS DO SÉCULO XXI

Literacia

Fundamental
Como os alunos aplicam as principais

competências no dia-a-dia

Competências 

de futuro
Como os alunos abordam

desafios complexos

Características 

e qualidades
Como os alunos

se relacionam com o meio



EDUCAÇÃO: As transformações que estão a acontecer agora

STEAM
Ciências, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática na formação de alunos mais preparados para inovar.

Gamificação
Mecânicas de jogos para motivar na resolução de problemas e melhorar a aprendizagem.

Sala de aula invertida
Estudo prévio de novos temas em casa, as aulas tornam-se encontros mais produtivos com discussões, dúvidas e troca de ideias.

Programação
Aprender a programar é uma excelente forma de preparar o aluno para tomar melhores decisões no futuro.

Design thinking
Valioso método cuja proposta é promover soluções de maneira coletiva e colaborativa.

Empreendedorismo
Além de estimular a criatividade e protagonismo, são desenvolvidos valores como cuidado, tolerância e responsabilidade. 



UM MERCADO DE TRABALHO EM REVOLUÇÃO

PROFISSÕES 

TECNOLÓGICAS

Na última década, as profissões de 

tecnologia cresceram mais de 24%, 

as restantes cresceram apenas 4%.

Crescente procura por 

profissionais da área de 

tecnologia.

EMPREENDEDORISMO

A revolução do mercado de 

trabalho está já hoje a 

exponenciar a capacidade 

criativa e de empreendedorismo 

das novas gerações.

Capacidade de criar o seu 

emprego, ao invés de obter um 

emprego.

COMPETÊNCIAS 

TRANSVERSAIS

Estima-se que 50% das 

profissões atuais, irão 

desaparecer nos 

próximos 20 anos. 

Formar competências 

transversais é chave.

PROFISSÕES DO FUTURO

Segundo o Fórum Económico 

Mundial, 65% das crianças de 

hoje trabalharão em empregos 

que ainda não existem. 

Adaptabilidade e aquisição 

de competências do século 

XXI é a melhor arma!



UM AMBIENTE 

INSPIRADOR E 

PROPÍCIO À 

APRENDIZAGEM

Inês

AS NOSSAS AULAS



O QUE DIZEM OS PAIS DOS NOSSOS ALUNOS?

• No último curso os alunos avaliaram-

nos com 9,5/10

• 98% classificaram os nossos cursos 

como Espetacular ou Bom!

• 99% da avaliação dos nossos 

formadores foi de Espetacular ou 

Bom!

COMO NOS AVALIAM



AS NOSSAS AULAS



APPS
Alunos do 3º e 4º ano

YOUTUBER
Alunos do 3º e 4º ano

Programação Multimédia

6H LIVE ONLINE

SCRATCH
Nível Inicial

*Alunos do 1º e 2º ano

.

MINECRAFT
Alunos do 3º e 4º ano

Níveis 
Seguintes

Roblox
Nível Inicial

Alunos do 3º e 4º ano



Programação Multimédia

6H LIVE ONLINE

Sábados de manhã
Horário: 10:00 às 11:00

Preço : 45€ Pack 6 aulas

Clique aqui: Inscrições a decorrer

Data de início: 16 de Janeiro

Descontos para grupos superiores a 6 alunos

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfybMK-VhwB5-iApYd_BLZ2iQyA-q4Qydk4M12QOG6i0oWzfw/viewform

