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Introdução à programação
Qualquer pessoa pode aprender a programar no iPad ou no Mac com estas 10 atividades concebidas para 
principiantes com idades a partir dos 10 anos.
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Para começar, descarregue  

e instale o Swift Playgrounds  

no iPad ou no Mac >

Conheça o Byte 

Aprenda a utilizar comandos numa 
sequência para resolver puzzles 
com o Byte. 

Learn to Code 1 

Abra o playground Learn to Code 1. 
Veja a introdução de Comandos e, 
em seguida, experimente estes puzzles:  
• Issuing Commands 
• Adding a New Command 
• Toggling a Switch

❶

Toque em Ver tudo para encontrar 

os playgrounds de que necessita 

e, em seguida toque em OBTER 

para as descarregar. 
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Encontre padrões 

Aprenda a criar novos comportamentos 
para o Byte e resolva puzzles utilizando 
funções. 

Learn to Code 1

Abra o playground Learn to Code 1. 
Veja a introdução de Functions e, 
em seguida, experimente estes puzzles: 
• Composing a New Behavior 
• Creating a New Function 
• Nesting Patterns

Mexa-se 

Utilize o código Swift para criar uma 
rotina de dança para o seu MeeBot 
virtual. 

MeeBot 2.0 Dances

Toque no playground UBTech Jimu
e, em seguida, obtenha o playground 
MeeBot 2.0 Dances. Veja a introdução 
e, em seguida, experimente estes 
puzzles: 
• Basic Moves 
• Dance Routine 
• Make Your Own Moves 

Faça ciclos 

Procure padrões e utilize ciclos 
para ajudar o Byte a recolher todas 
as pedras preciosas. 

Learn to Code 1

Abra o playground Learn to Code 1. 
Veja a introdução de For Loops e, 
em seguida, experimente estes puzzles: 
• Using Loops 
• Looping All Sides

Toque para abrir 

a barra lateral e ver todas 

as páginas do playground. 

Toque numa página ou 

utilize as setas para 

navegar entre as páginas.

❷ ❸ ❹
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Programe a câmara 

Ligue componentes integrados para 
criar uma câmara e ver fotografias 
no iPad. 

Lights, Camera, 
Code
Apenas no iPad 

Abra o playground Lights, Camera, 
Code. Veja a introdução e, 
em seguida, experimente: 
• Starting with a Camera 
• Seeing Your Photos 

Conte as pedras                
  preciosas 

Utilize variáveis para contar as pedras 
preciosas que o Byte recolhe. 

Learn to Code 2

Abra o playground Learn to Code 2. 
Veja a introdução de Variables e, em 
seguida, experimente estes puzzles: 
• Keeping Track  
• Bump Up the Value 

Desenhe com 
        espirais 

Crie espirais únicas alterando as 
variáveis. 

Spirals

Abra o playground Spirals. Explore
a descrição geral (Overview) e, 
em seguida, avance para Playtime 
para criar os seus próprios designs: 
• Overview 
• Playtime

Aumente ou diminua a velocidade de execução do programa tocando no ícone do velocímetro.  

❺ ❻ ❼

Utilize Step Through My Code 

para realçar cada linha 

de código à medida que 

é executada. 
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Controle os 
 portais 

Fique a saber o que são tipos no mundo 
do Byte e altere as propriedades dos 
portais para os ativar e desativar. 

Learn to Code 2

Abra o playground Learn to Code 2. Veja 
a introdução de Types e, em seguida, 
experimente este puzzle: 
• Deactivating a Portal

Jogue o seu 
 próprio jogo 

Crie um jogo personalizado de Rock, 
Paper, Scissors. 

Rock, Paper, 
Scissors

Abra o playground Rock, Paper, 
Scissors. Leia as regras do jogo
e, em seguida, explore: 
• Creating a Game 
• Sample Game

Crie com 
 formas 

Crie o seu próprio projeto interativo 
com formas que se movem e mudam 
de cor quando lhes toca. 

Shapes

Abra o playground Shapes. 
Experimente adicionar formas, 
imagens, texto e animações em: 
• Shape Graphics 
• Touches and Animations
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Arraste a vista em tempo real 

para jogar em ecrã completo. 
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Continue a aprender 

Everyone Can Code 
Descarregue Everyone Can Code Puzzles no Apple Books para ir ainda mais longe com 
o Swift Playgrounds e explorar os conceitos subjacentes à programação. O guia inclui 
atividades divertidas para ajudar a aumentar os seus conhecimentos, fazer experiências 
de programação, aplicar os seus conhecimentos e saber mais sobre o papel da programação 
nas nossas vidas.  

Swift Coding Club 
Quer continuar a programar com amigos? Veja os recursos do Swift Coding Club 
para crianças, pais ou professores para começar o seu próprio clube de programação 
nos tempos livres com o Swift Playgrounds.  

© 2020 Apple Inc. Todos os direitos reservados. Apple, o logótipo Apple, iPad, Mac, Swift, o logótipo Swift e Swift Playgrounds são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países. Outros nomes de produtos 
e empresas referidos neste documento podem ser marcas comerciais das respetivas empresas. Dezembro de 2020

https://books.apple.com/book/id1481279769?itscg=edu&itsct=eccode_csw_sc22_na_pt-pt
https://www.apple.com/pt/education/docs/swift-club-playgrounds.pdf

