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Checklist Técnica 
Você pode ganhar até 10 pontos nessa sessão. Todos os conceitos de programação dessa 

lista estão disponíveis para aprender de graça no nosso currículo. 

Para Estudantes: 

• Dê uma olhada e explique os componentes que você usou no seu aplicativo com uma frase simples ou uma 

imagem da sua tela de código. Você só precisa explicar ou mostrar apenas uma situação em que usou o 

componente. 

• Exemplos: 

• Strings: Nós usamos para mostrar o nome do usuário no topo da tela. 

• Banco de Dados Local (TinyDB): Usamos para transferir dados de uma tela para outra. 
• Sensor de Localização: Usamos o sensor de localização do celular para detectar onde nossos 

usuários estão e podermos mostrar todos os comércios locais próximos dele. 

Para Jurados: 

• Confira o trabalho do time para ter certeza de que está correto. 

• Confira se as frase ou a imagem de tela fazem sentido. 

• Confira os componentes em ação no código fonte do app e no vídeo demo. 

• Se o time marcou muitas opções de componentes que elas usaram, você só precise conferir o 

suficiente para conceder o máximo de pontos. 

Componentes Técnicos - 7 Pontos 

Operações de Código - Use pelo menos 4 

das opções para conseguir o máximo de 

pontos. (1 ponto cada item, 4 pontos é o máximo) 

Strings (Coding Unit 2)  

Números (Coding Unit 2)  

Variáveis (Coding Unit 2) 

Listas (Coding Unit 2)  

Booleans (Coding Unit 3)  

Loops (Coding Unit 3) 

Condicionais (Coding Unit 3)  

Sub-total:  (4 pontos max) 

Banco de Dados e Conectividade - Use 

pelo menos 1 das opções para conseguir o 

máximo de pontos. (1 ponto cada item, 1 ponto 

é  o  máximo) 

Banco de Dados Local (TinyDB) (Coding Unit 2) 

Outro Banco de Dados Externo ou Conexão Web 

(Pode ser Google Maps, APIs, TinyWebDB, fusion 

tables, ou quaquer coisa que você use dados de 

outros lugares da web) (Coding Unit 4) 

Sub-total:  (1 ponto max) 

Recursos para celular - Use pelo menos 

1 das opções para conseguir o máximo de 

pontos. (2 pontos cada item, 2 pontos é  o  

máximo) 

Sensor de Localização (Coding Unit 4) 

Câmera/Vídeo (Coding Unit 4) 

Acelerômetro (Coding Unit 4) 

Mensagem ou Ligação (Coding Unit 4) 

Som/Gravador (Coding Unit 4) 

Orientação da Tela (Coding Unit 4) 

Sub-total:  (2 pontos max) 
 

Imagens do seu Processo - 3 Pontos 
Para conseguir todos os pontos submeta todos os três 

itens. O protótipo de papel e o flowchart não precisam 

refletir o app final, eles só precisam mostrar que você 

criou um plano. 

Imagem de pelo menos um gráfico de fluxos 

de um evento (Coding Unit 5) 

Imagem do protótipo de papel 

(Coding Unit 5) 

Pelo menos 2 imagens de tela 

do app (Coding  Unit 5) 

 
 

Sub-total:  (3 pontos max) 

 
Pontuação Total:                    

Lembrete! Não se esqueça de usar a página seguinte 

para anotar como você usou casa componente técnico 



 

 

Anotações dos Componentes 
Escreva abaixo uma frase sobre como você usou cada um dos seguintes componentes, se aplicável: 

 

Operações de Código 

Strings:   

 
 

Números:      

Variáveis:     

Listas:      

Booleans:      

Loops:      

Condicionais:      

 

Banco de dados 
Banco de Dados Local (TinyDB):    

 
 

 

Outro Banco de Dados Externo ou Conexão:    

 
 

 

 

 

Recursos para celular  
Sensor de Localização:    

 
 

 

Câmera/Vídeo:    

 
 

 

Acelerômetro:    

 
 

 

Mensagem ou Ligação:    

 
 

 

Som/Gravador:   

 
 

 

Orientação da Tela (Layout):   

 
 


