
 

 

Começa com as Technovation Girls  

Nesta aula, tu vais... 
● Aprende dicas sobre como começar e completar o programa Technovation Girls 
● Revê como construir a tua equipa 
● Acede à informação sobre como encontrar um mentor 

 

Termos e Conceitos Chave 

● O código é a forma como as pessoas falam com os computadores, e fazem com que os 
computadores façam coisas diferentes! 

● Informática é o estudo de computadores e conceitos de computação, como código 

● Inteligência Artificial (IA) é a habilidade de um computador ou robô para executar tarefas e agir 
como um humano. 

● O teu Dashboard é o teu portal de recursos para as Technovation Girls. Regista-te ou faz login 
aqui: my.technovation.org/#/ 

● Um mentor é um professor, pai ou profissional que pode guiar a tua equipa para te ajudar a 
completar o programa Technovation. 

 

Inspiração 

Estás pronto para aprender como podes mudar o mundo com código? Através das Technovation Girls, vais 
aprender a desenhar e codificar a tua própria aplicação móvel e a construir um projecto usando 
inteligência artificial.  

O que é código? Código é a forma como as pessoas falam com os computadores, e fazem com que os 
computadores façam coisas diferentes! Código é em todo o lado - provavelmente usas coisas que foram 
feitas com código várias vezes por dia, sem sequer te aperceberes disso.  

Abaixo estão alguns exemplos que os computadores estão a usar código para fazer. Quais são algumas 
das coisas que tu gostas que são criadas com código?  
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Aplicações Móveis 

 
Jogos 

 
Animação 

 

Há muitas coisas divertidas a fazer com o código, mas sabias que também podes ajudar as pessoas com 
código? Aqui estão alguns exemplos: 

 
Cuidados de saúde que usam 
código para encontrar padrões 
e avaliar as necessidades de 
uma pessoa 

 
Dispositivos Assistivos que 
ajudam as pessoas com 
deficiência a aceder ao mundo 

 
Robôs que podem realizar 
diferentes tarefas que ajudam 
as pessoas. 

 

As mulheres vão continuar a mudar o mundo com código. 

Sabias que a história da informática (ou o estudo dos computadores) está cheia de codificadores 
femininos? Abaixo, podes aprender sobre quem teve um impacto profundo na informática.  
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Ada Lovelace 

Ada era uma matemática e escritora inglesa, principalmente 
conhecida pelo seu trabalho no computador mecânico de 
Charles Babbage, o Motor Analítico. Ela viveu há muito tempo 
atrás, na década de 1850.  

Ada é muitas vezes creditada como sendo a primeira 
programadora de sempre porque escreveu o primeiro 
algoritmo destinado a ser executado por uma máquina! Hoje 
em dia, utilizamos definitivamente computadores de formas 
que a Ada imaginou. Ada preparou o caminho para invenções 
que as pessoas apreciam em todo o mundo.  

 

Grace Hopper 

A Grace foi a primeira pessoa a compilar, ou traduzir, o código 
do computador para outra língua.  

O código do computador tem este aspecto: 00011001111000. Não 
é facilmente compreendido pelos humanos. A Grace traduziu-o 
em algo que podemos compreender desta forma: "imprimir 'olá 
mundo'". As suas invenções permitiram a evolução de 
linguagens de programação que são fáceis de usar tal como a 
que vais aprender com as Technovation Girls! 
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Annie Easley 

Annie era uma cientista informática e matemática que 
trabalhava na NASA. Ela especializou-se na construção de 
foguetes e na pesquisa de diferentes sistemas de conversão de 
energia.  

Os programas que ela desenvolveu tiveram impacto em muitas 
tecnologias hoje em dia - incluindo satélites meteorológicos! 

"Nunca és demasiado velho, e se quiseres, como disse a minha mãe, 
podes fazer tudo o que quiseres, mas tens de trabalhar para isso". 

O que é inteligência artificial? Inteligência Artificial ou IA é a capacidade das máquinas ou robots de fazer 
tarefas que normalmente se pensa serem feitas apenas por humanos. Porque o cérebro humano é tão 
complexo, tem sido um problema difícil de resolver para os cientistas informáticos - fazer uma máquina 
pensar como um humano. Mas ao longo dos últimos 50 anos, muitos progressos foram feitos neste campo 
da ciência da computação. 

A IA existe à tua volta! Tornou-se uma parte da nossa vida diária, por isso é importante para ti, como 
consumidor de inteligência artificial, compreender como funciona e como te afecta. Podes apenas estar 
inspirado o suficiente para fazeres da IA uma parte integrante do teu projecto Technovation! 

Abaixo estão alguns exemplos de IA nas nossas vidas. Consegues pensar em outros exemplos de IA na tua 
vida? 

 
Veículos com auto-condução 

 
 
O Youtube sugere vídeos que 
podes gostar de ver 

 
 
Reconhecimento facial em 
imagens do Google 
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Actividade - Constrói a tua equipa 

Descobrimos que muitas raparigas gostam de participar em Technovation Girls com uma equipa. As 
equipas podem ter até 5 raparigas, com idades compreendidas entre os 8 e os 18 anos.  

Aqui estão algumas formas de conseguir que outras raparigas se juntem à tua equipa! 

● Prepara uma mesa na tua escola para partilhares informação sobre as Technovation Girls. Podes 
usar estes panfletos. 

● Pergunta a um professor se podes apresentar as Technovation Girls à sua turma durante 5-10 
minutos (um professor de ciências, matemática, tecnologia, robótica ou codificação pode ser 
especialmente útil!) 

● Organiza uma sessão de informação depois das aulas ou um clube para os alunos interessados. 
● Pergunta aos professores se podem oferecer créditos extra aos alunos que participam. 
● Adiciona um pequeno artigo à newsletter da tua escola. 
● Pergunta ao teu administrador da escola (director ou director) se podes apresentar as 

Technovation Girls numa assembleia de todas as escolas ou reunião de professores. 
 

Quando tiveres uma equipa, podes entrar no teu tablier e criar uma equipa ou juntares-te a uma equipa 
já existente. Desta forma podem todos trabalhar em conjunto numa submissão! Nota que a plataforma 
não abre até Dezembro deste ano. 

Também não há problema em fazeres a tua submissão sozinho - vai ser apenas um pouco mais de 
trabalho! 

 

Actividade - Faz um plano para terminares a tua aplicação e submeteres-te à nossa competição 

Revê os marcos e planeia o teu calendário 

Bem-vindo à nossa comunidade! 

● Sobre 2,700 As aplicações móveis foram criadas pelas Technovation Girls participantes   
● Mais de 3.400 mulheres profissionais já orientaram estudantes como tu 
● Isto é uma competição. Podes saber mais sobre a competição e os prémios aqui 

A tecnologia é um compromisso de mais de 40 horas, mas se te mantiveres fiel a ele, terás uma 
aplicação que resolve um problema na tua comunidade.  

Por onde podes começar? 

● Cria uma conta de estudante em my.technovation.org/#/. Assim que os teus pais ou tutor derem 
o consentimento para a tua participação, terás acesso a muitas ferramentas para te ajudar a 
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completar o programa, incluindo todas as lições curriculares que a tua equipa pode usar para 
completar a tua submissão. 

● Planifica o teu calendário. Para garantir que o teu envio está completo na data prevista, faz um 
plano para quando a tua equipa irá trabalhar em conjunto em diferentes partes. Aqui está um 
guia sugerido para te ajudar a começar - recomendamos que planeies trabalhar pelo menos 40 
horas em conjunto. 

● Aprende sobre outras raparigas que estão a resolver problemas com a tecnologia e o movimento 
global do qual fazes parte em https://technovationchallenge.org/. 

 
 
 

Actividade - Encontra um mentor 

Um mentor é um professor, pai ou profissional que pode guiar a tua equipa para te ajudar a completar o 
programa Technovation. Os mentores das Technovation Girls têm diversas formações e experiências 
com as quais podes aprender, e são apaixonados por dar poder a equipas como a tua para fazerem 
grandes coisas. 

Os mentores podem ajudar-te a aprender e inspirar a tua equipa a continuar!  

Passos que podes dar para te manteres seguro quando estiveres a interagir com o teu mentor: 

Dependendo dos mentores disponíveis na tua área, podes encontrar-te com eles online ou 
pessoalmente na tua escola ou num local de encontro público.  

Por favor assegura-te que as tuas interacções com um mentor são sempre monitorizadas pelo teu tutor 
e/ou educador. Aqui estão dicas de como te manteres seguro online e em eventos. Se alguma vez 
sentires que estás em perigo, pede ajuda a um adulto em quem confies. 

Estás pronto para encontrar um mentor? 

● Podes pedir ao teu professor para agir como um mentor ou ajudar-te a encontrar um na tua área 
● Outra opção é usar o teu tablier para encontrar um mentor na tua área 

Não precisas de ter um mentor para seres elegível para a competição - mas eles podem ser uma 
grande líder de claque para a tua equipa! 
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Reflexão 

Estás pronto para começar? Considera se há outras coisas que precisas de fazer para te preparares 
para o programa 

● Tens os materiais de que vais precisar? 
● Onde é que a tua equipa se vai encontrar? Certifica-te de que este é um espaço público e seguro 

como uma escola ou online se as tuas directrizes locais não recomendarem uma reunião 
presencial neste momento.  

● Sabes quem são os apoiantes na tua comunidade? Podes verificar aqui para saberes mais sobre 
outras pessoas da tua comunidade envolvidas com as Technovation Girls.   

 

Recursos Adicionais  

● Junta-te à nossa conversa no Twitter: @tecnovation, Facebook: @tecnovationglobal ou Instagram: 
@tecnovationglobal 

 


