1. O que é a Happy Code?

2. Como surgiu a ideia da criação de uma escola de tecnologia e inovação para crianças?

3. O que ensina?

4. Ensina a criança a usar o computador?

5. Qual o propósito de ensinar tecnologia para crianças?

6. Quais cursos são oferecidos?



STEM Camp



STEM Academy



BootCamp



Letramento Digital



Letramento Criativo



Digitalidade







Letramento Digital
o Programação Kids
(5 a 7 anos)
- programação por blocos usando o
Dash e a linguagem Blockly, indicado para crianças em fase de alfabetização.
o Games 2D
(7 a 17 anos) - criação de games 2D, utilizando a
metodologia LET.
o Games 3D
(7 a 17 anos) - criação de games 3D, utilizando a
metodologia LET.
o Aplicativos
(7 a 17 anos) - criação de aplicativos para Android,
envolvendo o uso da metodologia LET e ferramentas consagradas no mercado,
como o MIT App Inventor e o Android Studio
Letramento Criativo
o YouTuber
(8 a 17 anos) - planejamento, criação, edição e
publicação de vídeos em canais YouTube
o Artes Digitais
(8 a 17 anos) - criação de elementos gráficos em 3D
e sua animação, usando a ferramenta Blender
Digitalidade

7. É uma escola para meninos?






O dia do programador é comemorado no aniversário da primeira pessoa a escrever um
programa para um computador: Ada Lovelace.
O computador de navegação a bordo da Apollo 11, que levou os astronautas à lua e os
trouxe de volta, foi programado por uma mulher: Margaret Hamilton
A primeira linguagem comercial criada foi o Cobol, usada até hoje nos principais
sistemas bancários no Brasil e no mundo. Isso mesmo, o Cobol foi desenvolvido por
uma mulher: Grace Hooper
O Wi-Fi, hoje presente em tudo que é lugar, permitindo o acesso dos equipamentos à
internet utiliza um conceito criado na década de 40 para o controle de torpedos por
rádio. Esse sistema foi desenvolvido por ninguém menos que a estrela de Hollywood
Hedy Lamarr.

8. O que é o LET?





Descoberta: fase de aprendizado.
Missão: receber o problema a ser resolvido.
Construção e prototipagem: criação e apresentação do projeto, com protótipos que
respondem ao problema.

9. O que é STEM e STEAM?

10. Quem quiser conhecer a escola pode entrar em contato com vocês?

11. Qual a nossa estrutura?

