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EXPRESSO DA PROGRAMAÇÃO

INTRODUÇÃO

Introdução ao Guia do Professor
A quem se destina este material?
O Guia do Professor do Expresso da Programação foi elaborado para ajudar os professores a 
explorarem com as crianças da Educação Infantil a compreensão entre as  relações de causa 
e efeito e conceitos iniciais de programação, tais como: instruções de sequenciamento, ciclo 
e condicionais . Utilizando as aulas, você possibilitará a aprendizagem das crianças, ajudando-
as a desenvolver as habilidades iniciais de programação, como a resolução de problemas, 
o pensamento computacional e a utilização de ferramentas digitais para construir e expressar 
ideias . Ao mesmo tempo, elas estarão desenvolvendo as bases das competências de 
linguagem e alfabetização .

Para que serve?
Criado para crianças da Educação Infantil, o Conjunto Expresso da Programação utiliza 
um tema importante que introduz naturalmente as habilidades iniciais de programação . 
Conforme forem construindo trens e trilhos, as crianças utilizarão, intuitivamente, o 
pensamento computacional, desenvolverão  projetos e compreenderão que, de acordo 
com o posicionando dos blocos de ação, o trem terá um determinado comportamento . 

O Guia do Professor do Expresso da Programação oferece oportunidades divertidas e 
envolventes para explorar os conceitos relacionados à programação, na Educação Infantil . 
Utilizando o Guia do Professor, suas aulas de programação básica serão mais envolventes; 
as crianças, enquanto constroem trilhos de diversas configurações, pensarão como alunos da 
era digital . E o mais importante de tudo é que as aulas físicas e digitais ajudarão as crianças a 
se tornarem solucionadoras de problemas, aumentarão a criatividade e as competências de 
colaboração e comunicação .

Assista 
ao vídeo
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• The building cards provide inspiration to help 

the children build their models.

Green cards – less challenging models.

Blue cards – more challenging models.

• They can also design and build their own 

unique models.

TEACHER TIPS

GETTING STARTED

CODING EXPRESS
45025 FOR 3-6 CHILDREN

LEARNING OBJECTIVES

AGES 2-5

Early Technology & Science

• Exploring and using simple 
technology

• Understanding cause and eff ect

• Making predictions and observations

• Developing computational thinking 

• Developing spatial thinking

This Getting Started activity card will help you introduce 
 ehT .sreloohcs erp ruoy ot tes sserpxE gnidoC eht

activities are designed to familiarize children with the 

unique elements of the set, which include a train engine 

and action bricks. After completing some or all of these 

activities, you can download the Teacher Guide for more 

in-depth activities related to early coding skills. 

1 Demonstrate how to lay the track pieces. 

Let the children discover the diff erent 

shapes the tracks can make. Encourage 

them to experiment with the track switches 

and red rail stoppers. Have them build a 

track with three or four diff erent end points. 

2 Choo-choo! Introduce the train engine. 

Demonstrate how to start and stop the 

engine, then have each child take a turn 

starting and stopping it. Show them how to 

move the engine from one end of the track 

to the other so that everyone can have a 

turn.

3 Show the children how to position the action 

bricks along the train track. Ask them to lay 

one of the action bricks on the track and 

then start the engine. Have them describe 

what they observe when the engine goes 

over the action bricks. Repeat this for all of 

the action bricks and then let the children 

experiment with the bricks in free play.

4 Show the children the building cards one at 

a time and ask them to describe what they 

see. Ask whether they have been to any of 

the places shown on the cards and to 

recount their experiences. Have the children 

work together to build at least three of the 

places shown on the building cards.

5 Now put all of the pieces together! Ask 

the children to place their models along the 

track. Encourage them to use the engine 

and the action bricks to transport fi gures to 

and from the diff erent destinations along 

the track.

Five steps to a great start:

Download the teacher guide:
LEGOeducation.com/preschoolsupport

LEGOeducation.com/preschoolsupport
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• Os cartões de construção oferecem 
sugestões que podem inspirar as crianças a 
construírem seus modelos. 
Cartões verdes – modelos menos desafiadores. 
Cartões azuis – modelos mais desafiadores.

• Elas também podem projetar e construir seus 
próprios modelos.

DICAS PARA O PROFESSORINTRODUÇÃO

EXPRESSO DA PROGRAMAÇÃO
45025 PARA CRIANÇAS DE 3-6 ANOS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

IDADES 2-5

Introdução à tecnologia e às ciências
• Experimentar tecnologias básicas
• Compreender causa e efeito
• Fazer previsões e observações
• Desenvolver o pensamento 
computacional

• Desenvolver o pensamento espacial

Este cartão de introdução o ajudará na apresentação do 
conjunto Expresso da Programação para seus alunos da 
Educação Infantil. As atividades foram planejadas para 
familiarizar as crianças com os elementos exclusivos do 
conjunto, como a locomotiva do trem e peças de ação. Depois 
de completar algumas ou todas as atividades, você também 
pode ter acesso a outras sugestões de iniciação à 
programação, fazendo o download do Guia do Professor.

1 Demonstre como colocar as peças do trilho. 
Deixe que as crianças descubram os diferentes 
formatos que os trilhos podem ter. Incentive-as a 
testarem as alavancas de troca de direções dos 
trilhos e também os sinalizadores vermelhos de 
parada. Peça para que construam trilhos com 
três ou quatro diferentes pontos finais de parada.

2 Piuiiii! Apresente a locomotiva do trem. 
Demonstre como iniciar e parar a locomotiva. Em 
seguida, deixe que cada criança tenha a chance 
de experimentar esse processo. Demonstre às 
crianças como mover a locomotiva de uma 
extremidade do trilho a outra. Depois, deixe que 
todas tenham a chance de experimentar esse 
processo.

3 Mostre às crianças como posicionar as peças de 
ação ao longo do trilho do trem. Oriente-as para 
colocarem uma das peças de ação no trilho e, 

em seguida, faça a locomotiva funcionar. Peça 
para que descrevam o que acontece quando a 
locomotiva passa por cima das peças de ação. 
Repita esse processo com cada peça de ação e 
deixe que as crianças brinquem com as peças, 
experimentando cada uma das ações.

4 Mostre os cartões de construção, um a cada vez, e 
peça às crianças que descrevam o que veem. 
Pergunte se já estiveram em algum dos lugares 
apresentados nos cartões e peça para que contem 
suas experiências. Oriente as crianças a trabalhem 
em conjunto para construir ao menos três dos 
lugares apresentados nos cartões de construção.

5 Agora, junte as peças! Oriente as crianças a 
colocarem seus modelos junto ao trilho. 
Incentive-as a usarem a locomotiva e as peças 
de ação para transportar personagens de um 
lugar para outro ao longo do trilho.

Cinco passos para um grande começo:

Faça o download do Guia do Professor:  
LEGOeducation.com/preschoolsupport
LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group. ©2018 The LEGO Group. 20180221V1
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INTRODUÇÃO

O que é isso?
O Expresso da Programação inclui 234 blocos e os seguintes materiais de apoio:
1 . Um cartão de atividade de Introdução
 Utilize esses cinco passos rápidos para apresentar às crianças os componentes 

específicos do conjunto, incluindo a locomotiva, os trilhos e os blocos de ação.
2 . Introdução
 Uma visão geral e completa da solução Expresso da Programação, do aplicativo, dos 

cartões de construção, de como dar partida na locomotiva do trem e de como fazer o 
download do Guia do Professor. 

3 . Um pôster do Expresso da Programação
 Uma visão geral das características dos blocos de ação e sugestões para as diferentes 

maneiras de montar os trilhos. 
4 . Seis cartões de construção
 Estes cartões de dois lados exibem vários exemplos com sugestões de modelos; os lados 

verdes mostram os modelos simples e os lados azuis mostram os mais desafiadores.

Adicionalmente, o aplicativo Expresso da Programação está disponível para download 
gratuito na App Store e na Google Play.

Como os objetivos de aprendizagem são alcançados?
Em cada aula, perguntas estratégicas guiam as crianças por meio do processo de aplicação 
de competências e conceitos básicos de programação, ao mesmo tempo que as atividades 
de construção LEGO® DUPLO® reforçam a criatividade, o questionamento e a exploração .

O Guia do Professor para o Expresso da Programação inclui quatro aulas a serem aplicadas 
apenas com o conjunto físico e mais quatro aulas que utilizam o aplicativo . 

• As aulas físicas foram desenvolvidas para auxiliar as crianças a entenderem os conceitos 
principais e básicos da programação: sequenciamento, ciclo e condicionais (se . . . então . . .)

• Nas aulas que utilizam o aplicativo, as crianças aplicam o conhecimento que adquiriram 
durante as aulas físicas e praticam essas competências com mais envolvimento, focando 
especificamente nas áreas de aprendizagem de música, personagens, jornadas e matemática .
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O sumário apresenta uma breve descrição dos temas abordados nas aulas as quais são 
classificadas pelos seguintes níveis: Iniciante, Intermediário ou Avançado, conforme as 
competências e conhecimentos necessários para conclui-las . Fique à vontade para escolher 
e adaptá-las, de acordo com que for mais importante e adequado às crianças da Educação 
Infantil . Em cada aula, os minivídeos dão uma visão geral sobre como  você pode preparar 
e ministrá-las com mais facilidade .

Estrutura de aula 
Cada aula é estruturada de acordo com um fluxo de aprendizagem natural, o que promove 
resultados de aprendizagem otimizados . As fases Envolver, Explorar e Explicar, que são 
as três primeiras fases, podem ser realizadas em um só encontro . A fase Elaborar é a 
mais desafiadora e pode se concluída em um encontro posterior . A fase Avaliar resume 
as competências de aprendizagem específicas abordadas em cada aula . 

Envolver 
Durante a fase Envolver, jogos, histórias curtas e debates, ao mesmo tempo que despertam 
a curiosidade das crianças e retomam o conhecimento já adquirido, também preparam as 
crianças para uma nova experiência de aprendizagem .

Explorar 
Nesta fase, as crianças participam de uma atividade prática de construção . Conforme suas 
mãos criam modelos de pessoas, lugares, objetos e ideias, suas mentes organizam e armazenam 
as novas informações, relacionadas a essas estruturas .

Explicar 
Durante a fase Explicar, as crianças terão a oportunidade de refletir sobre o que fizeram, 
de falar e de compartilhar ideias que tiveram na fase Explorar .

Elaborar
Novos desafios, nesta fase, serão sustentados pelos conceitos que as crianças aprenderam 
anteriormente . Essas atividades complementares permitem que as crianças apliquem seus 
conhecimentos recém-adquiridos, reforçando assim o que aprenderam .

Assista 
ao vídeo
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Avaliar 
As aulas do Expresso da Programação foram desenvolvidas com base nas diretrizes de 
Ciências, Matemática e Tecnologia da National Association for the Education of Young 
Children (NAEYC), do programa Head Start, e nas 21st Century Early Year Learning skills (P21) 
(Habilidades da Educação Infantil do Século XXI) . 

A matriz de habilidades e o quadro de competências do século XXI proporcionam uma visão 
geral dos valores de aprendizagem que são mencionados ao longo deste Guia do Professor . 
Os objetivos de aprendizagem listados ao final de cada aula podem ser utilizados para 
determinar se cada uma das crianças está desenvolvendo as competências necessárias . 
Estes pontos essenciais abordam competências ou informações específicas praticadas ou 
apresentadas durante cada aula .
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• Os cartões de construção oferecem 
sugestões que podem inspirar as crianças a 
construírem seus modelos. 
Cartões verdes – modelos menos desafiadores. 
Cartões azuis – modelos mais desafiadores.

• Elas também podem projetar e construir seus 
próprios modelos.

DICAS PARA O PROFESSORINTRODUÇÃO

EXPRESSO DA PROGRAMAÇÃO
45025 PARA CRIANÇAS DE 3-6 ANOS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

IDADES 2-5

Introdução à tecnologia e às ciências
• Experimentar tecnologias básicas
• Compreender causa e efeito
• Fazer previsões e observações
• Desenvolver o pensamento 
computacional

• Desenvolver o pensamento espacial

Este cartão de introdução o ajudará na apresentação do 
conjunto Expresso da Programação para seus alunos da 
Educação Infantil. As atividades foram planejadas para 
familiarizar as crianças com os elementos exclusivos do 
conjunto, como a locomotiva do trem e peças de ação. Depois 
de completar algumas ou todas as atividades, você também 
pode ter acesso a outras sugestões de iniciação à 
programação, fazendo o download do Guia do Professor.

1 Demonstre como colocar as peças do trilho. 
Deixe que as crianças descubram os diferentes 
formatos que os trilhos podem ter. Incentive-as a 
testarem as alavancas de troca de direções dos 
trilhos e também os sinalizadores vermelhos de 
parada. Peça para que construam trilhos com 
três ou quatro diferentes pontos finais de parada.

2 Piuiiii! Apresente a locomotiva do trem. 
Demonstre como iniciar e parar a locomotiva. Em 
seguida, deixe que cada criança tenha a chance 
de experimentar esse processo. Demonstre às 
crianças como mover a locomotiva de uma 
extremidade do trilho a outra. Depois, deixe que 
todas tenham a chance de experimentar esse 
processo.

3 Mostre às crianças como posicionar as peças de 
ação ao longo do trilho do trem. Oriente-as para 
colocarem uma das peças de ação no trilho e, 

em seguida, faça a locomotiva funcionar. Peça 
para que descrevam o que acontece quando a 
locomotiva passa por cima das peças de ação. 
Repita esse processo com cada peça de ação e 
deixe que as crianças brinquem com as peças, 
experimentando cada uma das ações.

4 Mostre os cartões de construção, um a cada vez, e 
peça às crianças que descrevam o que veem. 
Pergunte se já estiveram em algum dos lugares 
apresentados nos cartões e peça para que contem 
suas experiências. Oriente as crianças a trabalhem 
em conjunto para construir ao menos três dos 
lugares apresentados nos cartões de construção.

5 Agora, junte as peças! Oriente as crianças a 
colocarem seus modelos junto ao trilho. 
Incentive-as a usarem a locomotiva e as peças 
de ação para transportar personagens de um 
lugar para outro ao longo do trilho.

Cinco passos para um grande começo:

Faça o download do Guia do Professor:  
LEGOeducation.com/preschoolsupport
LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group. ©2018 The LEGO Group. 20180221V1
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• The building cards provide inspiration to help 

the children build their models.

Green cards – less challenging models.

Blue cards – more challenging models.

• They can also design and build their own 

unique models.

TEACHER TIPS

GETTING STARTED

CODING EXPRESS
45025 FOR 3-6 CHILDREN

LEARNING OBJECTIVES

AGES 2-5

Early Technology & Science

• Exploring and using simple 
technology

• Understanding cause and eff ect

• Making predictions and observations

• Developing computational thinking 

• Developing spatial thinking

This Getting Started activity card will help you introduce 
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activities are designed to familiarize children with the 

unique elements of the set, which include a train engine 

and action bricks. After completing some or all of these 

activities, you can download the Teacher Guide for more 

in-depth activities related to early coding skills. 

1 Demonstrate how to lay the track pieces. 

Let the children discover the diff erent 

shapes the tracks can make. Encourage 

them to experiment with the track switches 

and red rail stoppers. Have them build a 

track with three or four diff erent end points. 

2 Choo-choo! Introduce the train engine. 

Demonstrate how to start and stop the 

engine, then have each child take a turn 

starting and stopping it. Show them how to 

move the engine from one end of the track 

to the other so that everyone can have a 

turn.

3 Show the children how to position the action 

bricks along the train track. Ask them to lay 

one of the action bricks on the track and 

then start the engine. Have them describe 

what they observe when the engine goes 

over the action bricks. Repeat this for all of 

the action bricks and then let the children 

experiment with the bricks in free play.

4 Show the children the building cards one at 

a time and ask them to describe what they 

see. Ask whether they have been to any of 

the places shown on the cards and to 

recount their experiences. Have the children 

work together to build at least three of the 

places shown on the building cards.

5 Now put all of the pieces together! Ask 

the children to place their models along the 

track. Encourage them to use the engine 

and the action bricks to transport fi gures to 

and from the diff erent destinations along 

the track.

Five steps to a great start:

Download the teacher guide:
LEGOeducation.com/preschoolsupport
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Parar

Apstāšanās
停止

Berhenti
停止する

Остановка

Change direction
Ändern der Fahrtrichtung
Changement de direction

Cambia direzione
Cambio de sentido

Mudar a direção
Irányváltás

Kustības virziena maiņa
改变火车运行方向

Ubah arah  
進行方向を変える

Изменение направления движения

Refuel
Auftanken

Plein
Carburant

Rifornimento
Repostaje

Reabastecer
Üzemanyag feltöltés

Degvielas uzpilde
加油

Isi ulang 
Isi Semula

燃料を入れる
Заправка

Light on/off 
Licht ein/aus

Lumière allumée/éteinte
Luce accesa/spenta

Luz
Luz ligar/desligar 

Fény ki/be
Gaismu ieslēgšana/izslēgšana

灯光开/关
Lampu hidup/mati 
ライト オン/オフ

Включение/выключение света

Sound
Geräusche

Son
Suono
Sonido
Som
Hang
Skaņa
声音

Suara
Bunyi

音
Звук

More challenging
Anspruchsvoll
Plus diffi  cile
Più impegnativo
Más complicado
Maior desafi o
Nagyobb kihívást jelent
Augsta sarežģītības pakāpe
较高难度

難易度高め
Более сложные

Less challenging
Einfach
Moins diffi  cile
Meno impegnativo
Más sencillo
Menor desafi o
Kevésbé nehéz
Zema sarežģītības pakāpe
较低难度

難易度低め
Менее сложные

Teaching Material
Material für Erzieher
Supports pédagogiques
Matériel didactique
Materiale didattico
Material didáctico
Material Didático
Oktatási anyagok
Mācību materiāls
教材

Учебные материалы
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