
  

 

 

 

Programação – Ciências da Computação 

 

FASES 

 

SuperKids Maker: É um curso destinado a crianças de 5 a 8 anos, para melhor prepará-las para o curso 

de Ciência da Computação. Além de ser bilíngue (português e inglês), une a tecnologia com as disciplinas 

que os alunos aprendem na escola convencional, reforçando ainda mais esse importante conhecimento. 

Apresentando várias atividades lúdicas, o curso SuperKids possui diversas atividades manuais que auxiliam 

na coordenação motora, estimulando a criatividade e o pensamento lógico, além do aprimoramento da 

Língua Inglesa e de matérias escolares, para o pleno desenvolvimento da criança nessa faixa etária escolar. 

Pré-requisito: ter de 5 a 8 anos. 

 

Fase 0: Primeiros passos no mundo da Programação e da Lógica de Programação por meio da criação de 

games, bem como pelo aprendizado com games e também aulas de robótica. Pré-requisito: a partir de 

8 anos, que já estejam no segundo ano escolar. 

 

Fase 1: Nesta fase os alunos são introduzidos à Programação e desenvolvimento profissional de games em 

2D. Pré-requisito: ter passado pela fase 0 ou tenha alguma experiência com tecnologia. 

 

Fase 2: É marcada pelo aprendizado das linguagens de Programação profissionais mais utilizadas no 

mercado, como Python, Ruby e JavaScript, por meio do desenvolvimento de games em 2D e em 3D. Pré-

requisito: ter concluído com sucesso a fase 1 ou que tenha experiência com tecnologia.  

 

Fase 3: Os estudantes se aprofundam nas linguagens em texto, entrando na Robótica e no desenvolvimento 

profissional de games com Unity.  

 

Fase 4: Inicia com o aprendizado na Engine Unreal 4, uma das mais utilizadas no mercado mundial de 

desenvolvimento de games, os alunos aprendem a como desenvolver um game 3D para celular. 

 

Fase 5: Introduz o aprendizado em uma das Engines mais famosas e usadas no mundo: Unity 3D, por meio 

do desenvolvimento de um game em 3D profissional completo, além de integração com Realidade 

Aumentada, juntando o mundo real com jogos em 3D.  

 

 

 



  

 

 

 

 

Fase 6: Especialização e aprofundamento da Unreal Engine, por meio do desenvolvimento de um game em 

3D profissional completo. Os alunos também aprendem a como desenvolver um site com HTML e CSS. 

 

Fase 7: Os estudantes aprendem desenvolvimento web com Ruby on Rails, passando pelo desenvolvimento 

de games 3D, com Realidade Aumentada para dispositivos móveis. 

 

Fase 8: Os estudantes iniciam no mundo do desenvolvimento de Apps para Mobile e de games/apps com 

língua nativa (Swift) para iOS. 

 

Fase 9: Começam a se especializar no desenvolvimento de games multiplayer, bem como games para 

Realidade Virtual com Oculus Rift.  

 

Fase 10: Especialização no desenvolvimento de aplicativos móveis e para dispositivos vestíveis, além de 

games e apps em Realidade Aumentada com Microsoft HoloLens. 

 

Fase 11: Os estudantes são introduzidos ao mundo da Internet das Coisas, por meio do desenvolvimento 

de projetos envolvendo programação e robótica acoplados a objetos ou eletrodomésticos.  

 

Fase 12: Introdução ao mundo da Inteligência Artificial, por meio do desenvolvimento de games inteligentes 

e aplicativos de assistência pessoal que conversam com o usuário e tomam decisões baseadas em 

comportamentos.  

 

Fase R: Introdução ao mundo da Robótica e da prototipagem profissional com Arduino, com programação 

em blocos e em C++.  

 

 

 


