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COLÉGIO GUILHERME DUMONT VILLARES 

Morumbi                                                    São Paulo 

Departamento de Robótica e Desenvolvimento de Aplicativos 

REGULAMENTO GERAL 

I – Das Finalidades 

Este documento tem como finalidade estabelecer normas, 

procedimentos e rotinas operacionais adotados pelo Colégio Guilherme 

Dumont Villares com vistas à organização e bom aproveitamento no curso 

de Robótica e de Desenvolvimento de Aplicativos. 

O presente Regulamento Geral incorpora-se, em caráter regulamentar 

legal, ao Regimento Interno desta Instituição sendo, portanto, parte 

integrante do mesmo, revogadas quaisquer disposições em contrário. 

 

Artigo 1º - É direito de todos os estudantes, regularmente matriculados a partir 

do 1º ano do Ensino Fundamental I até a 3ª série do Ensino Médio, participarem 

dos Cursos Eletivos oferecidos pelo Colégio Guilherme Dumont Villares. 

Artigo 2º - Os Cursos Eletivos oferecidos pelo Colégio Guilherme Dumont 

Villares não incluem pagamento adicional mensal. Para frequentar as Disciplinas 

ou Curso Eletivo de seu interesse, o estudante deve fazer sua opção e 

responsabilizar-se, no ato da inscrição, pelo pagamento da Taxa de Inscrição 

Semestral que será quitada via boleto bancário.  

Artigo 3º - No caso de eventual cancelamento do(s) curso(s) escolhido(s) o 

mesmo deve ser feito através de e-mail à tesouraria@gdv.com.br. A falta do e-

mail implicará confirmação da inscrição do aluno e redundará em compromisso 

de pagamento da Taxa de Inscrição dos Cursos Eletivos. 

mailto:tesouraria@gdv.com.br
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Artigo 4º - A participação dos estudantes do Período Integral em Cursos Eletivos 

depende da análise e aprovação da Coordenação do Período Integral que é 

responsável pela rotina de cada turma. 

Robótica: 

O Curso de Robótica é oferecido a estudantes do 2º ano do Ensino 

Fundamental I até a 3ª série do Ensino Médio. O curso é dividido em 2 níveis 

(elementar e avançado), de acordo com a faixa etária e turmas específicas para 

estudantes iniciantes e alunos avançados (que já participam do curso 

anteriormente). Usamos como base o microprocessador Arduino, o mini robô 

Ozobot e os programadores Mindstorms Education, bem como outros materiais 

específicos para Robótica, produzidos pela Lego. 

 

Figura 1  Arduino e Ozobot 

ROBÓTICA ELEMENTAR  

Este nível atende aos 2os, 3os, 4os, 5os, 6os, 7os, 

8os e 9os anos do Ensino Fundamental. Com o uso 

do mini robô Ozobot, da linguagem de 

programação iconográfica Scratch, desenvolvida 

pelo MIT (Massachusetts Institute of Technology), o 

microprocessador Arduino e Lego - Máquinas 

Simples, abordaremos os conceitos iniciais de 

lógica e robótica. Os estudantes terão contato com Figura 2 Scratch 
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sensores e aprenderão como usá-los para comandar atuadores como luzes e 

motores.  

Ao longo do ano, será desenvolvido um projeto em grupo (a ser definido junto 

com os estudantes).  

ROBÓTICA AVANÇADA  

Apenas para estudantes que já cursaram Robótica Elementar em anos 

anteriores.  

Neste nível, os estudantes desenvolverão projetos mais elaborados, podendo 

usar até dois Arduinos e os sistemas de Programação em Blocos Avançados, 

como o WE.DO e o Mindstorms simultaneamente para controlar sensores e 

atuadores eletrônicos. 

Ao longo do ano, desenvolveremos um projeto em grupo. Há, também, a 

possibilidade de apresentar o projeto desenvolvido em feiras e eventos 

relacionados à robótica e tecnologia. 

Desenvolvimento de Aplicativos (APP): 

O Curso de Desenvolvimento de Aplicativos (APP) é oferecido aos 

estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental II a 3ª série do Ensino Médio. O 

Projeto STEAM de Desenvolvimento de Aplicativos levará o estudante a aprender 

uma nova linguagem de programação aplicada no desenvolvimento de aplicativos 

para smartphones e tablet’s, com diferentes sistemas (Android e IOS). Utilizando 

um software específico, o estudante utilizará ferramentas e seguirá pequenas 

rotinas, utilizando conceitos necessários para o desenvolvimento do App 

escolhido. Durante o curso, os estudantes trabalharão em equipes (de dois a três 

alunos). O Projeto será desenvolvido na Sala de Robótica, equipada com os 

materiais necessários para o desenvolvimento do aprendizado, sempre sob a 

orientação e observação do Professor Responsável. 
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Os Objetivos do Curso: 

O curso de Desenvolvimento de Aplicativos (APP), tem o objetivo de fazer o 

estudante transformar toda a sua criatividade em técnica, onde será desenvolvido 

um aplicativo compatível com todas as plataformas (IOS e Android); editar fotos e 

ícones para que seu App fique mais personalizado e com um design mais 

profissional; criar um aplicativo com abas que conectam seus usuários ao feed de 

redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter entre outras; inserir conteúdo 

próprio como fotos, vídeos, áudios e textos; Criar listas de produtos; adicionar 

funções para que os usuários liguem e mandem e-mail e inserir e utilizar 

ferramentas online já existentes como mapas e formulários. Estimulando também 

seu senso crítico para projetos e design de softwares, além de enriquecer seu 

autodesenvolvimento e compreensão de como as coisas funcionam dando-lhe a 

oportunidade de se identificar na área de Desenvolvimento, Programação, 

Engenharia e Tecnologia, despertando suas habilidades, aplicando-as no mundo 

digital. 

Durante o curso, o estudante perceberá que, para o desenvolvimento do seu 

aplicativo, será necessário resgatar os conteúdos aprendidos nas aulas de 

Informática e nas diversas áreas do conhecimento aprendidas nas aulas 

regulares e eletivas. 

 Serão aplicadas, paralelamente, noções de empreendedorismo e 

monetarização, que os aplicativos desenvolvidos poderão gerar ao seu 

proprietário.  
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II – Dos Horários, Locais e Realização 
 
 
Artigo 5º - O Curso de Robótica e Desenvolvimento de Aplicativos, do Colégio 

Guilherme Dumont Villares, será ministrado no Laboratório de Robótica, nos 

horários e dias estabelecidos. 

Parágrafo 1º - A entrada e saída para o Curso de Robótica e Desenvolvimento 

de Aplicativos será feita, exclusivamente, pelo portão nº 3, lateral à quadra.  

Parágrafo 2º - Após as aulas do período normal, é vedado ao estudante a 

permanência na escola aguardando o horário do curso. 

Não será permitido aos estudantes, que não estão no horário de seu curso 

eletivo, permanecerem nas dependências da escola, sob pena de advertência ou 

suspensão. 

Parágrafo 3º - Durante o horário de aula, é vedada a permanência de pais ou 

responsáveis nos locais de realização das atividades. Caso haja necessidade da 

permanência na escola, estes poderão aguardar na recepção. 

 
Parágrafo 4º - Os estudantes deverão chegar ao curso 10 minutos antes do 

horário marcado para o início das atividades.   

 
Observação: - A tolerância será de apenas 10 minutos após o horário de início 

da aula. 

Encerradas as aulas de Robótica e Desenvolvimento de Aplicativos, dar-se-á um 
prazo de, no máximo, 15 minutos para saída dos estudantes do Colégio. 
 
Parágrafo 6º - No caso do professor necessitar de uma aula extra, em outro dia 

e horário, que não seja o habitual, os estudantes serão previamente comunicados 

através de convocação. 

 
III – Da Participação 

Artigo 8º - Poderão participar do Curso de Robótica, todos os estudantes, a partir 

do 2º ano do Ensino Fundamental, e, do Curso de Desenvolvimento de 
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Aplicativos, os estudantes, a partir do 8º ano do Ensino Fundamental, que 

manifestarem interesse por este aprendizado, desde que haja vaga e adequação 

ao curso. 

Parágrafo 1º - O prazo de inscrição para participação do Curso de Robótica e 
Desenvolvimento de Aplicativos é: 
 
1º semestre =   até o dia 08/02/2019. 
 
Parágrafo 2º - O estudante que apresentar mais de 3 notas inferiores à média 

exigida (6,0), terá o curso temporariamente suspenso até recuperar seu 

desempenho escolar. Após análise do rendimento escolar do estudante, a 

Orientação Pedagógica poderá determinar a suspensão ou o cancelamento da 

participação do mesmo na atividade eletiva.  

Parágrafo 3º - Não é permitido o consumo de qualquer tipo de alimento dentro do 

laboratório de Robótica. 

 
Parágrafo 4º - Atitudes de indisciplina ou a falta de respeito com quaisquer 

pessoas (direção de ensino, orientação educacional, coordenadores de área, 

professores, auxiliares de bloco e funcionários), podem acarretar em suspensão 

ou desligamento do estudante da atividade eletiva. O estudante deverá ter 

conduta disciplinar compatível com as normas do Colégio. 

 
Parágrafo 5º - Os estudantes devem permanecer no tempo integral das aulas, 

não sendo permitida a retirada destes antes do término das mesmas. Fica a 

critério da Direção Geral ou de Ensino a exclusão ou inclusão definitiva ou 

temporária dos estudantes que não atendam às normas e ao regimento interno. 

 
Parágrafo 6º - Ressaltamos que objetos de valor em geral (tais como, mas não 

se limitando a, relógio, jóias, smartphones, etc.), não são de responsabilidade 

da Instituição de Ensino e que, portanto, a guarda e segurança dos mesmos 

está a cargo do próprio estudante. 

 


