
 
 

Atividades Complementares - 2022 
Syllabus  

 
Nome da atividade: BandCode 
 
Série: 1.a Série do Ensino Médio. 
 
Carga Horária Semanal: 1 aula de 100min por semana. 
 
Duração: Anual - Março a novembro. 
 
Dia da Semana: Segunda-Feira – 13h50 às 15h30. 
 
Início das aulas: 14/03/2022. 
 
Local: Sala A22. 
 
Créditos Validados: 40 horas. 
 
Docente(s) responsável: Carlos Mariz. 
 
Aluno-monitor: 2 alunos monitores da 2.a série do Ensino Médio. 
 
Número de vagas: 30 alunos. 
 
Critério de seleção: Se houver mais procura do que oferta, o critério de seleção será análise das 
perguntas apresentadas no formulário de inscrição. 
 
Pré-requisitos: não há. 
 
Objetivos gerais:  

Apresentar aos alunos conceitos de programação, como: variável, função, datatype, etc. nas línguas, 
Javascript, HTML e CSS de forma que ao final do curso tenham total capacidade de criarem sites e 
jogos independentemente. Além disso, o curso objetiva capacitar os estudantes a conseguirem 
aprender outras línguas sozinhos, sem passarem pela dificuldade inicial de entender os conceitos 
básicos da programação. Ademais, há também a meta auxiliar os alunos na resolução e visualização 
de problemas escolares de outras matérias, como matemática e física. O aluno ao final do curso 
também receberá um certificado de conclusão. 
 
Ementa:  

• Programação e Linguagens de programação 
• HTML e javascript – conceitos básicos e funcionamento. 
• Elementos principais utilizados na linguagem HTML 
• Tipos de dados 
• Operações com strings 
• Operações aritméticas 
• Variáveis 



− Conceito 
− Esquema de referenciação de variáveis a seus valores 
− Let vs. var 

• Funções 
− Declaração de funções 
− Utilização de funções com parâmetros 
− Função sem parâmetros 
− Retorno de uma função 
− Escopo de uma variável 

• Canvas 
− Ténicas de computação gráfica 2D 

• Condicionais 
− Condicional if 
− Condicional if else  
− Condicional switch 

• Loops 
− While 
− Variáveis de contagem 
− Indicador de passagem 
− For 
− Loops consecutivos 

• Depuração 
− Técnicas de depuração para javascript 
− Utilização de pontos de parada (breakpoints) 
− console.log() e console.table() 

• Operações com arrays 
− Loop for/in 
− length 
− Clonar lista 
− Fatiar listas 
− Sorting algorithms (bubble sort, binary sort, merge sort, insertion sort) 
− “velocidade” de um programa 
− Matriz (lista de lista) 

• Funções recursivas 
− Conceito 
− Loop infinito 
− Eficiência 

 
• Objetos e Classes 

− Definir objeto, propriedades e métodos 
− Língua orientada por objeto 

• Desenvolvimento do projeto 


