Concurso “African Code Challenge” em São Tomé

Depois de várias semanas de intenso e dedicado trabalho, os alunos do 5.º ao 12.º ano
produziram os seus trabalhos que foram submetidos ao concurso “African Code
Challenge”, integrado na iniciativa Africa Code Week. (https://africacodeweek.org/).
A Africa Code Week chegou a São Tomé e Príncipe, por iniciativa da nossa escola. Este
projeto em 2019 esteve presente em 37 países africanos e impactou quase 4 milhões de
jovens em todo o continente africano. Para além de promover a inclusão digital, este
projeto promove competências do pensamento computacional e pretende despertar o
interesse dos jovens pelas STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts e
mathematics), em especial das raparigas.
Neste concurso, os alunos tiveram que programar um jogo em Scratch subordinado ao
tema: “Programadores Corajosos” e elaborar um vídeo de 2 minutos com a explicação
do conceito do jogo que produziram.
Apesar de ter sido a primeira experiência, os alunos mostraram bastante interesse nesta
iniciativa e que se traduziu na elevada qualidade dos trabalhos de programação em
Scratch. O trabalho em equipa, a resiliência, a criatividade e a comunicação foram
aspetos que foram, claramente, desenvolvidos.
Na manhã do dia 17 de dezembro, foi realizada a cerimónia dos diplomas aos 62 alunos
participantes e de entrega de prémios correspondente aos três trabalhos selecionados
pelo júri, que irão agora competir com os trabalhos dos outros países participantes.
Os vencedores do concurso “African Code Challenge” em São Tomé e Príncipe foram:

1º lugar – Jogo: Africa Jungle Quiz
Carlos Miguel V. D. A. S. Ceita
Melissa Andreia C. B. Costa
Marta Teixeira Sobgui
Alessandra Bom J. Q. R. Ceita

2º lugar – Jogo: TURN IT ON
Nayara Awane C. D. Pontífice
Jailson Teixeira L. Costa
Elvira Carvalho D. Alva
Zetelea Sofia N. S. N. Oliveira

3º lugar: Jogo: Save the turtles
Ana Sofia T. S. Pontes
Luana Trigueiros Costa
Nuno Miguel Seca
Heloise Lima M. D. Pereira

O projeto “Africa Code Week” terá já em janeiro uma segunda fase, mais voltada para a
sua disseminação nacional. Assim, realizar-se-ão várias ações de formação de
formadores sobre pensamento computacional e programação em Scratch, tendo como
destinatários líderes de jovens de vários distritos, alunos de escolas secundárias e
profissionais, bem como professores e futuros professores.

