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A Academia de Código Júnior iniciou um projeto piloto em 2015 em três escolas. Em 2016 já 

contava com diversas escolas no mundo e vários parceiros interessados em implementar o projeto. 

Para inscrição neste projeto era necessário aceder à plataforma, inscrever a escola e assim poder 

ministrar a disciplina de Ciências da Computação aos alunos. 

Em 2017 o Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã aderiu a este projeto. 

A academia de Código, em parceria com a DGE, através da plataforma BLANC ofereceu um 

programa curricular às escolas e uma formação online. Alguns professores deste agrupamento, do 

1º e 2º ciclos, participaram nesta formação com a duração de 25 horas. Esta plataforma ofereceu as 

aulas já estruturadas, incluindo exercícios. Segundo João Magalhães, CEO deste projeto "o ensino 

de programação leva os alunos a desenvolver um raciocínio lógico, ajuda-os na resolução de 

problemas e estimula a criatividade. Por outro lado, as crianças que aprendem programação 

deixam de ser apenas consumidoras de tecnologia." 

A internacionalização motivou a substituição da plataforma BLANC para UBBU. A explicação 

segundo os responsáveis é simples: havia que torná-la mais acessível para todos, sobretudo para as 

crianças. Hoje está presente em países como África do Sul, Brasil, Cabo Verde, Colômbia, Estados 

Unidos, Espanha, Holanda e Noruega.  

Atualmente, mais de 60 mil crianças do ensino básico têm aulas de Ciências da Computação em  

Portugal, devido à plataforma UBBU. 

Ao longo do ano letivo 2018/2019 foram muitos os professores em Portugal que aceitaram o 

desafio UBBU e apresentaram o incrível mundo da ciência da computação e programação aos seus 

alunos. São esses professores que merecem um reconhecimento especial e por isso os responsáveis 

deste projeto promoveram a eleição, pela primeira vez, do Professor UBBU do ano.  

Foram selecionados quatro professores, entre as candidaturas apresentadas e foram postas à 

votação junto das comunidades educativas através das redes sociais.   

O professor Paulo Xavier foi nomeado para esta votação porque desde há dois anos que dinamiza o 

uso da plataforma UBBU com a sua turma de 3º ano, no Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã - 

Escola Básica do Refúgio. Criou junto dos seus alunos e respetivas famílias uma dinâmica de 

atividades que vão para além da sala de aula, fomentando também a entreajuda entre colegas e a 

melhoria das condições técnicas da escola, com a entrada de novos computadores para as aulas de 

programação. Para tal, o professor apelou à comunidade escolar e aos encarregados de educação 

para doarem material que já não utilizassem.  Com a ajuda de alguns pais, do "lixo informático" que 

chegou à escola, conseguiram por alguns computadores a funcionar numa sala. A Associação de 

Pais da Escola do Refúgio dotou as salas de aula com novos computadores e os velhos foram 

colocados também na sala de informática criada na escola. Sendo a Escola do Refúgio uma Eco 

Escola já há vários anos, em parceria com a Resistrela, foi promovido um incentivo para os 

encarregados educação fazerem a reciclagem de plástico e papel em casa e trazerem para a escola. 

Através dos projetos "Operação Alegria" e "Eco Valor" conseguiu-se converter o peso do lixo em 



apoio monetário e juntar o montante necessário para a aquisição de novos equipamentos de apoio 

à informática. 

Devido à sua dedicação e entrega às aulas da UBBU e educação da ciência da computação, assim 

como um claro interesse pelo bem-estar ambiental e escolar, o professor Paulo Xavier foi o 

candidato a Professor UBBU do ano 2019, que obteve mais votos junto da comunidade educativa 

nas redes sociais e venceu este projeto em Portugal a par de colegas de Cabo verde, Espanha e 

Noruega. 

Parabéns aos alunos e respetivos encarregados de educação que ajudaram o professor Paulo a 

concretizar este projeto. 

 


