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Resumo

Carlos, Cássio M.. Ensino do Pensamento Computacional por meio de uma
Abordagem Transversal Apoiada por Padrões de Programação, Jogos Des-
conectados e Scratch. Goiânia, 2021. 174p. Dissertação de Mestrado. Instituto
de Informática, Universidade Federal de Goiás.

O conceito de Pensamento Computacional (PC) passou a ser amplamente abordado
em pesquisas nos últimos dez anos. Essas pesquisas buscam formas de empregar esse
conceito na educação formal. Porém, é comum encontrar dificuldades no aprendizado
do PC, devido a isso há a necessidade de abordagens de ensino capazes de estimular
o aprendizado do conceito. Os jogos surgem como ferramentas capazes de ampliar
os resultados de ensino do PC, melhorando o engajamento e motivação dos alunos.
Existem ainda os padrões de programação, que podem ser entendidos como uma solução
comum para um problema recorrente, isso permite que alunos inexperientes acelerem o
desenvolvimento de habilidades fundamentais para o aprendizado de PC. Existe também
o software de programação visual, como o Scratch, que possui uma interface intuitiva
de programação em blocos, permitindo uma visualização dos blocos de comando e
sua execução. O PC é uma habilidade que não está restrita somente a informática,
na verdade pode e deve ser aplicada em outras áreas, por isso deve ser atrelado a
abordagens transversais. Para o desenvolvimento de uma abordagem transversal de ensino
do PC que faz uso das ferramentas citadas, foi aplicada uma metodologia de pesquisa
baseada em design (Design Based Research). Essa metodologia envolve a participação de
professores no processo de desenvolvimento de um conjunto de práticas de ensino, para
que esse conjunto seja contextualizado num mundo real da educação e ao mesmo tempo
refinado por especialistas de cada área de conhecimento. As interações com os professores
apresentaram dados satisfatórios e produziram um conjunto de práticas eficiente e robusto
para o ensino do PC de modo transversal num contexto de ensino fundamental.

Palavras–chave

Pensamento computacional, Padrões de programação, Jogos desconectados,
Scratch, Design Based Research



Abstract

Carlos, Cássio M.. Teaching Computational Thinking Through a Transversal
Approach Supported by Programming Patterns, Unplugged Games and
Scratch. Goiânia, 2021. 174p. MSc. Dissertation. Instituto de Informática,
Universidade Federal de Goiás.

The concept of Computational Thinking (PC) has beeing to be widely addressed in
research in the past ten years. These researches look for ways to use this concept in
formal education. However, it is common to find difficulties in learning the PC, because
of this there is a need for teaching approaches capable of stimulating the learning of the
concept. Games emerge as tools capable of expanding PC teaching results, improving
student engagement and motivation. There are also programming patterns, which can be
understood as a common solution to a recurring problem, which allows inexperienced
students to accelerate the development of fundamental skills for PC learning. There is
also software for visual programming, such as Scratch, which has an intuitive block
programming interface, allowing the visualization of the command blocks and their
execution. The PC is a skill that is not restricted only to information technology, in fact it
can and should be applied in other areas, so it must be linked to transversal approaches.
For the development of a transversal approach to teaching PC using the aforementioned
tools, a design-based research methodology (Design Based Research) was applied. This
methodology involves the participation of teachers in the process of developing a set of
teaching practices, so that this set is contextualized in a real world of education and at
the same time refined by specialists in each area of knowledge. The interactions with the
teachers presented satisfactory data and produced an efficient and robust set of practices
for teaching the PC in a transversal way in a context of elementary school.

Keywords

Computational Thinking, Programming Patterns, Unplugged Games, Scratch,
Design Based Research
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CAPÍTULO 1
Introdução

Hoje vivemos cercados por tecnologia, sendo que mesmo crianças estão expostas
a ela desde os primeiros anos da infância. São cenas comuns crianças usando computa-
dores ou dispositivos móveis sem precisar de ajuda. A geração atual sabe como lidar com
a tecnologia sem muitos problemas. No entanto, a capacidade das crianças é explorada
apenas de um lado, o lado do consumidor. Para fazer parte desta era digital, não basta
motivar as crianças a serem apenas consumidores, mas também desenvolver e produzir
soluções que se adequem e explorem os benefícios da era digital.

De acordo com Hsu, Chang e Hung [33], nos últimos dez anos, pesquisas
abordando o pensamento computacional (PC) têm aumentado. O ensino do PC é uma
maneira de formar alunos para serem mais do que apenas consumidores de tecnologia.
O PC pode ser visto como a reunião de conceitos e dispositivos derivados da ciência da
computação que são aplicáveis na solução de problemas do mundo real [51, 54, 78, 79].
No ensino de PC para crianças a habilidade mais comumente abordada é a programação
de computadores.

Uma forma de tornar o ensino do PC e programação de computadores mais atra-
tivo para as crianças e adolescentes são os jogos desconectados [35]. Um jogo desconec-
tado é uma maneira de ensinar computação sem o uso do computador, e ainda, segundo a
literatura, podeM melhorar a aprendizagem dos alunos, inclusive no ensino fundamental.
Além disso, é um método mais acessível, podendo ser utilizado sem recursos compu-
tacionais nem sempre disponíveis em escolas e nas residências dos alunos [35]. Jogos
desconectados podem ser considerados uma vertente dos jogos sérios. Uma maneira fácil
de se compreender esse conceito a partir de explicações dadas por profissionais da área
é entender que, um jogo sério é um jogo em que o foco principal não é o puro entreteni-
mento, mas sim a educação [48, 63, 70].

Além dos jogos desconectados, que tornarão o ensino do PC mais atrativo [35],
esta pesquisa irá abordar, como foco principal, o uso de padrões de programação de
modo transversal em outras disciplinas além da computação. Para deixar claro, para esta
pesquisa, consideramos abordagem transversal a abordagem de ensino que passa por todas
as áreas de conhecimento presentes no currículo escolar. Um padrão de programação,
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de maneira simples, é uma forma de resolver um problema recorrente, ou seja, uma
solução comum para determinado problema [55, 62]. Utilizar padrões durante o processo
de ensino e aprendizagem permite aos alunos iniciantes acelerar o desenvolvimento de
habilidades como decomposição do problema e identificação de um problema recorrente
[55, 62], habilidades essas que geralmente são identificadas apenas nos programadores
já experientes e que são fundamentais para a aprendizagem de programação. Além
desses conceitos, a pesquisa aborda a transversalidade, relacionando o PC não só com
a informática. Uma abordagem transversal busca ir além do espaço existente de cada
disciplina, a fim de produzir conhecimento e aprendizado, conectando aprendizado à vida
das pessoas [69]. Há poucos trabalhos sobre o ensino de padrões de programação e na
literatura especializada, até onde sabemos, não há trabalho abordando o ensino de padrões
de programação combinando-se jogos desconectados e Scratch de modo transversal.
Portanto essa pesquisa trata-se de uma contribuição relevante e original no ensino do
PC.

1.1 Objetivos

Dado o potencial do PC em contribuir para um contexto educacional que atenda
às necessidades das crianças hoje, a facilidade de uso e eficácia da aplicação de jogos
desconectados e os benefícios dos padrões, o objetivo geral desta pesquisa é criar, e
refinar um conjunto de atividades práticas, chamado nesta pesquisa apenas de conjunto
de práticas, que utilize padrões de programação para ensinar o PC, para alunos do ensino
fundamental, intercambiando atividades no computador e jogos desconectados de maneira
transversal.

Para alcançar o objetivo central da pesquisa, os seguintes objetivos específicos
deverão ser cumpridos:

• Conduzir uma revisão da literatura para levantar possíveis lacunas no ensino do PC;
• Projetar um conjunto de práticas, que aplica os padrões nos jogos desconectados e

no software do Scratch de maneira transversal, para ensino do PC;
• Validar o conjunto de práticas por meio de interações com professores de ensino

fundamental.

Foi conduzido um estudo empírico sobre aplicação de jogos desconectados e pa-
drões de programação para o ensino e desenvolvimento de PC de modo transversal com
professores de ensino fundamental. Participaram professores de turmas do ensino fun-
damental para verificar abordagens para ensino de habilidades computacionais usando
os conceitos supracitados. Quanto ao recrutamento, os pesquisadores contataram inicial-
mente professores conhecidos e por meio de uma abordagem Snowball Sampling obtive-
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ram mais contatos. Foram explicados conceitos e atividades elaboradas pelos pesquisa-
dores para os professores, que interagiram para melhorar o conjunto de práticas, assim
como avaliá-lo, e os dados gerados a partir desse estudo foram coletados e analisados. A
partir dos dados analisados foi validado o conjunto de práticas para o ensino de PC. Vale
ressaltar que essa pesquisa foi analisada e autorizada pelo comitê de ética da UFG.

1.2 Justificativa

Para essa pesquisa, vamos considerar a definição de PC dada por Wing [78]
fundamentada em Polya [54] e Papert [51], a autora define o PC como a resolução de
problemas computacionais e a formulação de suas soluções que podem ser resolvidos por
uma máquina. O PC é uma capacidade criativa, crítica e estratégica humana de saber como
usar os fundamentos da computação em muitas áreas do conhecimento, com o objetivo
de identificar e resolver problemas por meio de etapas claras, para que uma pessoa ou
uma máquina possa executar efetivamente [11, 51, 54]. A importância do PC extrapola
a esfera da computação, já que, pode e deve ser aplicado a qualquer outro assunto além
da ciência da computação, inclusive os jogos, servindo de base para ensinar às crianças
como resolver problemas em qualquer área do conhecimento.

Enfrentar dificuldades face ao aprendizado do PC é comum para quem passa por
esse processo. A ciência da computação é uma área de conhecimento que para os inici-
antes se mostra bastante desafiadora. O ensino do PC é importante, pois desenvolve nos
alunos habilidades como organização lógica, análise de dados, técnica de divisão e con-
quista, identificação de soluções e generalização de problemas [7]. Essas habilidades do
PC podem ser desenvolvidas por meio do ensino da programação. Ensinar programação
para crianças é algo benéfico, e o mundo tem percebido isso.

Os pesquisadores deste trabalho, a partir de suas experiências lecionando pro-
gramação para crianças, acreditam que as crianças, durante o processo de aprendizagem
de lógica de programação, acabam por conquistarem outros conhecimentos e habilidades,
como pensamento sistêmico, identificação de problemas e maneiras lógicas de resolvê-
los, criatividade, colaboração, memorização, raciocínio rápido, dentre outros mais.

Mas, devido à complexidade desse conhecimento, para que o processo de apren-
dizagem se torne mais atrativo e eficiente, pode-se atrelar esse conhecimento a outras
disciplinas e estratégias [72]. Podemos ligar a lógica de programação com a matemática,
com tecnologia e com jogos eletrônicos ou físicos. O ensino de programação pode se
beneficiar de métodos lúdicos, fazendo com que a criança se interesse e ainda se divirta
durante a aula.

Por isso é importante investir no ensino de lógica de programação para crianças.
Diversas barreiras, como falta de infraestrutura, pouco investimento, falta de recursos pe-
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dagógicos, tornam o ensino da programação para crianças complicado. Por isso buscamos
uma maneira acessível de tornar este ensino possível por meio de atividades utilizando jo-
gos desconectados, uma metodologia de ensino que exige pouco ou nenhum investimento
para a realidade das escolas hoje.

Um conceito muito comum dentro do contexto de ensino de programação, é o
padrão de programação [55]. Profissionais de computação experientes com determinados
padrões, podem aplicá-los a problemas encontrados no desenvolvimento de uma nova
implementação sem a necessidade de desenvolver uma nova solução. Então um padrão é
uma sequência de instruções que detém um nome e um conjunto de soluções satisfatórias
para um problema recorrente que acontece dentro de um contexto semelhante [55, 62].

Além dos padrões, existem ainda os anti-padrões, os padrões são uma boa
abordagem conhecida para resolver um problema, os anti-padrões são uma maneira que
não é totalmente correta para resolver o problema, ou seja, uma forma de aprender com
o incorreto [3]. Um anti-padrão pode ser uma solução que não foi adequada para um
problema e que acarretou uma situação ruim ou pode ainda ser uma maneira de evitar
uma situação ruim e chegar a uma solução adequada. Appleton relata que existem duas
noções de anti-padrões: 1) como partir de um problema e chegar numa solução ruim e 2)
como partir de uma solução ruim e chegar em uma solução adequada.

Os pesquisadores deste trabalho acreditam que os padrões e os anti-padrões
podem ser boas ferramentas para o ensino de PC. É necessário entender boas soluções e
também as soluções ruins para solucionar os problemas que serão enfrentados. Tratando-
se de crianças, entende-se que o nível de abstração de informações é ainda reduzido, pois
elas ainda estão no início do desenvolvimento de habilidades que são necessárias para
o aprendizado do PC, como a programação por exemplo, que é um dos conteúdos que
esta pesquisa busca abordar. Desta maneira os padrões e os anti-padrões são importantes
ferramentas que capacitam o ensino de habilidades do PC, permitindo que o entendimento
deste conteúdo seja alcançado de uma maneira mais facilitada.

A programação em blocos no Scratch é apropriada para ensinar padrões? E quais
as diferenças e similaridades de padrões e blocos? A interface do programa é baseada
em programação via blocos, isso significa que para criar um código é necessário juntar
várias peças, no caso, blocos de comandos, para formar uma instrução, como um quebra-
cabeça. A interface ainda fornece algumas dicas visuais ao usuário com relação a maneira
de manusear o programa corretamente mostrando como e onde os blocos de comandos
podem ser encaixados. Em suma, a programação nesse software é baseada em arrastar e
soltar blocos em uma tela e organizá-los para formar todo o código que será executado.
Se os blocos não se encaixam, isso significa que há um erro na sintaxe do código em
desenvolvimento, ou seja, o programa restringe erros de sintaxe.

Padrões atuam como blocos construtivos (aqui dizemos bloco, porém não é
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o mesmo da programação em blocos) que podem ser usados para criar soluções mais
complexas. Logo, vemos uma relação direta entre os blocos da programação em blocos
e os blocos construtivos dos padrões. Portanto o Scratch apresenta um grande potencial
como ferramenta para prática e ensino de programação e de padrões.

A programação em blocos permite uma visualização das estruturas da progra-
mação acrescentando ainda mais elementos para a abstração e memorização dos padrões.
Além de, devido a interface dos programas que utilizam a programação em blocos, ser
possível também explorar o ensino dos anti-padrões.

Também, como ferramenta para tornar o processo de aprendizagem mais atrativo
e eficiente, há o uso de jogos. Dentre os benefícios que os jogos trazem estão a captura
total da atenção do jogador o que eleva o seu engajamento naquele assunto que contorna
o jogo, ludicidade, aumento da interação social, fácil manuseio, tudo isso atrelado
com práticas educativas e os conceitos abordados pode proporcionar experiências de
aprendizado produtivas para estudantes [12, 38].

De forma simples, um jogo é uma atividade exercida de forma voluntária que leva
o jogador para um ambiente fictício que pode ter base no mundo real ou não, e é capaz
de exigir a atenção total do jogador. Isso torna o jogo uma ferramenta que, se tirada do
contexto de apenas um entretenimento, pode-se aplicá-lo em outros como o educacional
e ainda utilizar dos benefícios que este traz consigo, como o engajamento, aumento da
interação social e até mesmo a diversão.

Jogos desconectados vêm da ideia de Unplugged Computer Science (Ciência da
computação desconectada), que é a maneira de abordar temas e conceitos advindos da
ciência da computação, porém, sem fazer o uso de um computador [9, 71].

Considerando os avanços tecnológicos recentes, são necessárias ações que per-
mitam o ensino de conceitos de computação desde o ensino básico. Por essa razão vemos
muitos incentivos, como exemplo, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o docu-
mento normativo brasileiro atual que define as aprendizagens essenciais a ser garantidas
a todos os estudantes e orienta a elaboração de currículos escolares e propostas pedagógi-
cas para o ensino ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica de instituições
públicas e privadas, que recomenda a abordagem de conceitos de computação desde os
primeiros anos da educação, e mais, de maneira transversal entre as disciplinas. A ideia
por trás desses incentivos é estimular o desenvolvimento de elementos do PC como ló-
gica, capacidade de encontrar e corrigir problemas, construir modelos e construir repre-
sentações. Segundo Barr e Stephenson [7] e Hemmendinger [31] esses elementos, que os
cientistas da computação tentam reivindicar para si, são compartilhados por muitas áreas,
Hemmendinger acrescenta que o objetivo final não deve ser ensinar a pensar como um ci-
entista da computação, mas sim, aplicar esses elementos comuns para resolver problemas
e encontrar questões que podem ser estudadas em todas as disciplinas.
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Como visto, a importância do PC extrapola a esfera da computação, por isso
deve ser integrado a abordagens transversais. Devido a importância do PC em disciplinas
como matemática, estudos sociais, linguagem e ciências [78], envolvendo seus conceitos
sobrejacentes, seus benefícios, questões que o circundam, formas de avaliação de entendi-
mento dos alunos em relação a esses conceitos e abordagens para aplicação desse conceito
dentro da educação básica nos anos fundamentais, assim como o grande interesse de pes-
quisadores e educadores no assunto, surgiu a motivação para desenvolver uma abordagem
de ensino transversal.



CAPÍTULO 2
Referencial Teórico

2.1 Padrões de Programação

Em seu trabalho Muller [50] analisa questões como a dificuldade dos alunos
novatos em encontrar semelhanças entre problemas que estão resolvendo com problemas
já resolvidos. Em outros trabalhos, como em [17], também são apresentados pontos
importantes relacionados a isso, como a dificuldade de identificar padrões que podem
solucionar um problema e dificuldade em adaptar ou combinar padrões para produzir uma
nova solução. Por isso é importante a criação de um conjunto de práticas de ensino que
tenha resultados mais eficazes para ensinar pensamento computacional, então o professor
deve fazer o trabalho de, inicialmente guiar os alunos para que usem padrões simples,
combinem, adaptem e criem soluções através de padrões.

Segundo pesquisadores, como Soloway [67], em se tratando de padrões pode-se
utilizar algumas estratégias para explorá-los de maneira eficiente. Johnson e Soloway [36]
abordam a resolução de problemas inéditos através de experiências anteriores adaptadas
para resolver o novo problema, e é justamente essa experiência prévia que fornece alicerce
para o uso de padrões de programação, que são soluções para problemas recorrentes [50].

Além disso, Haberman e Muller [29] mostraram que o ensino apoiado por
padrões de programação pode ser combinado com outros métodos de ensino quando
analisaram um método que combina tipos abstratos de dados com resolução de problemas
por padrões.

Em sua pesquisa, Soloway [67] aborda a importância de se encarar o aprendizado
de programação como uma forma de aprender habilidades de resolução de problemas.
E ainda que, a programação possui pouco impacto na resolução de problemas quando
os alunos não aprendem os pontos importantes subjacentes a programação, pois o foco
em ensinar questões como sintaxe do código, enfatiza o programa como resultado do
processo de programação somente. Porém, segundo Soloway, um programador deve ser
capaz de explicar por que um programa resolve um determinado problema. Construir
essas explicações é ainda mais necessário do que dominar a programação pois na vida
cotidiana, todos estão criando explicações para resolver problemas diariamente.
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Muller [50] ressalta a importância de identificar semelhanças entre problemas
o que permite que os alunos possam reconhecer padrões que podem ser adaptados de
um problema conhecido para outro. Questões como falta de simplicidade e organização
podem dificultar essa prática. Muller discute que a capacidade de reconhecer problemas
similares e identificar padrões exige a exposição a vários exemplos, pois uma única
experiência não é suficiente para que o aluno se familiarize com o problema e seus
padrões.

Com os padrões de programação, os alunos conseguem utilizar blocos de cons-
trução para estimular a criatividade, pois esses blocos podem ser combinados e recom-
binados criando diferentes soluções. Ao conhecerem variados blocos de construção, os
alunos podem ter um foco maior no processo de solução do problema. Logo, estudantes
novatos, quando enfrentam um problemas específico, podem direcionar a sua solução para
padrões conhecidos que sejam apropriados para a resolução deste problema.

Como exemplos de padrões temos: padrão de seleção de escolha simples, que é
aplicado em situações onde uma única condição deve ser testada uma única vez para que
uma ação seja executada; padrão de seleção de escolha sequencial, aplicado em situações
onde uma única condição deve ser testada mais de uma vez para que uma ação seja
executada; padrão de contagem de valores, quando uma variável contadora, iniciada em
zero, é inserida dentro de um laço para contagem de valores; e padrão de acumulação de
valores, semelhante ao contador, porém aqui a variável faz a acumulação de valores.

2.2 Anti-padrões de Programação

No conjunto de práticas de ensino também foram utilizados em menor escala os
anti-padrões de programação.

Na literatura encontramos várias pesquisas correlatas a anti-padrões mas que
podem utilizar outras nomenclaturas, como padrões de erro e code smells [41, 32, 57, 74].
Os anti-padrões, diferente dos padrões são erros típicos, mas que ainda assim possuem
valor para o processo de entendimento e de resolução de problemas. No início do processo
de aprendizagem de temas referentes ao PC, como programação por exemplo, é comum
que os alunos enfrentem dificuldades para o desenvolvimento dos primeiros raciocínios
[3]. Então, os anti-padrões surgem como soluções inadequadas ou incorretas. O objetivo
é incentivar que os alunos analisem essas soluções e discutam sobre as mesmas, o que
facilita o entendimento, conforme apresenta o esquema na 2.1 Figura 1. Isso faz com que
os alunos desenvolvam boas noções de desenvolvimento de soluções.

Para essa pesquisa foram considerados, baseados nas noções de antipadrões em
Appleton [3], dois estágios do entendimento e aplicação de anti-padrões:

• Evitando erros - reconhecendo erros comuns;



2.3 Importância do Uso de Jogos Sérios no Conjunto de Práticas 26

Figura 2.1: Esquematização da aplicação de anti-padrão [15]

• Adequando soluções - partindo de uma solução ruim e chegando em uma solução
adequada.

2.3 Importância do Uso de Jogos Sérios no Conjunto de
Práticas

O jogo serve apenas para o entretenimento, descanso ou hobby? Sabemos que
faz parte da cultura da sociedade atual, que é algo que está presente na vida cotidiana,
mas qual a definição de jogo? Para começar, vamos entender o que é um jogo:

Jogo “é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos
e determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente
consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si
mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e alegria e de uma
consciência de ser diferente da vida cotidiana” [34]

Acrescentando ainda a esse conceito definido por Huizinga temos os chamados
jogos sérios, jogos em que a ênfase maior é o ensino ou o treinamento de determinado
assunto [48, 63, 70]. Onde se busca capturar todos os elementos dos jogos que mantém
os jogadores engajados e trazê-los para um contexto de aprendizado.

A tecnologia já está bastante presente na vida dos jovens e adolescentes em
quase todos os lugares. A geração atual tem acesso a equipamentos, como smartphones,
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desde os primeiros anos de vida além de apresentar facilidade sobre o manuseio dessas
tecnologias. No Brasil, segundo o primeiro censo da indústria brasileira de jogos digitais
[26] em 2013 74,4% das empresas do setor de jogos faturaram até R$240 mil e 73,4% das
empresas analisadas nesse ano tinham apenas até 5 anos idade, e ainda, de acordo com o
segundo censo [65], o número de desenvolvedoras passou de 142 para 375, um aumento
de 164%, e 80,6% das empresas formalizadas registram faturamento de até R$ 360 mil.
Esses dados mostram que os jogos vêm recebendo mais atenção e tem se tornado uma
indústria gigantesca.

Por causa da crescente da indústria, os jogos ganham cada vez mais atenção no
cotidiano de jovens e adolescentes. Portanto metodologias que fazem o uso de jogos em
salas de aula se mostram uma abordagem com grande potencial, criando um ambiente
mais moderno, próximo do que os jovens estão habituados e tornando o processo de
ensino e aprendizagem mais eficiente. Os argumentos principais sobre o benefício de usar
jogos na educação são derivados de elementos afetivos e elementos cognitivos [12]. Como
elementos cognitivos temos o desenvolvimento de habilidades e conhecimento avançado,
pois os jogos têm a vantagem do lúdico, permitindo que o jogador possa mergulhar em
ambientes virtuais e estimulantes que vão permitir que o usuário experiencie de maneira
interativa o conhecimento ao invés de apenas recebê-lo. A respeito dos elementos afetivos
os jogos podem aumentar a motivação e o envolvimento dos alunos no processo de ensino
e aprendizagem.

Além disso a tecnologia avançou permitindo que os jogos possam ser jogados em
diferentes plataformas e dispositivos como, smartphones, tablets etc. [49]. Isso ultrapassa
a barreira de um grande investimento financeiro para se implantar o uso de jogos dentro
de salas de aula. Então a ideia de integrar os jogos dentro da sala de aula é uma
proposta atrativa, por isso têm recebido atenção por parte da comunidade científica afim
de encontrar metodologias eficientes que possibilitem essa integração.

Os jogos educacionais, principalmente os eletrônicos, ainda são subutilizados
no contexto educacional da educação formal no ensino médio, isso por falta de jogos
que tenham foco nesse público ou pela falta de conhecimento das oportunidades e
possibilidades dessa abordagem. Os jogos se mostram ferramentas muito eficazes e que,
somados ao trabalho do professor, que ainda permanece com um importante papel, podem
ser capazes de amplificar o aprendizado dos alunos [2].

Ferramentas tecnológicas e científicas podem ser inseridas dentro de uma sala
de aula, felizmente esse processo está acontecendo, porém de forma lenta. As tecnologias
estão avançando e evoluindo continuamente, e a educação formal das escolas pode
usufruir dos benefícios dessa evolução.

O jogo pode ser uma dessas ferramentas, pois “A utilização do jogo potencializa
a exploração e a construção do conhecimento, por contar com a motivação interna típica
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do lúdico” [42].

2.4 Scratch

O Scratch é um projeto do grupo Lifelong Kindergarten no Media Lab do MIT
(Massachusetts Institute of Technology), disponibilizado gratuitamente. O Scratch possui
uma linguagem de programação e também possui uma comunidade online voltada para
o público infantil. Nessa comunidade é possível programar e compartilhar as animações
criadas pelo Scratch, como histórias, jogos e animações interativas [66].

O Scratch utiliza blocos lógicos para construir as instruções das ações que cada
objeto deve seguir na animação, esses blocos lógicos tornam a ferramenta adequada
para o público infantil, uma vez que não exigem conhecimento prévio de linguagens de
programação [60].

A ferramenta desenvolvida pelo MIT tem bases nos pensamentos construcionis-
tas da linguagem Logo proposta por Papert [51]. O Scratch busca extrapolar a capacidade
dessa linguagem auxiliando o usuário em questões como: tornar o projeto mais envol-
vente, motivador e significativo, além disso a comunidade disponibiliza um contexto em
que os projetos desenvolvidos recebam feedback e incentivos de outros usuários tornando
a ferramenta mais social.

2.5 Ensino do PC de modo transversal

Devido à grande relevância que esse conceito tem recebido os últimos anos
[33], diversas abordagens e estratégias têm sido estudadas, buscando maneiras mais
eficientes para ensinar o PC dentro da educação básica, como a aplicação de padrões
de programação e o uso do Scratch [55, 62]. Além disso, esse conceito também apresenta
certa complexidade, portanto estratégias que fazem uso dos jogos educacionais para tornar
o ensino mais eficiente e facilitado têm sido utilizadas [72, 48, 63, 70].

Há várias menções do termo “pensamento computacional” no texto da BNCC.
O conceito é associado à Matemática como estratégia para “traduzir” situações-problema
da língua materna para outros formatos que podem ser entendidos por sistemas digitais.
Apesar de não conceituar o termo nem o traduzir em habilidades específicas, o documento
relaciona unidades temáticas da Matemática, em especial a Álgebra, ao desenvolvimento
dessa forma de pensamento.

Devido à exigência da BNCC os professores devem abordar o PC em suas dis-
ciplinas em um contexto transversal. Geralmente nas escolas as disciplinas são ensinadas
em conjunto, porém, não há uma relação entre elas, ou seja, os alunos têm contato com
várias disciplinas ao mesmo tempo, mas estas estão desconectadas. Isso pode dificultar
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que o aluno identifique a importância do conteúdo que está aprendendo, por não ver re-
lação desse conteúdo com outras áreas de conhecimento ou mesmo com a vida do aluno.
Por isso a importância de abordagens transversais, que buscam ir além do espaço limitado
de cada disciplina afim de produzir conhecimento e aprendizado, conectando aprendizado
à vida das pessoas [69].



CAPÍTULO 3
Metodologia

A seguir descreveremos a metodologia de pesquisa utilizada para executar e
validar o conjunto de práticas de ensino aqui proposto.

3.1 Design Based Research

Nesta pesquisa foi abordada uma metodologia de pesquisa qualitativa utilizando
o método de pesquisa baseada em design (DBR, do inglês Design Based Research).

3.1.1 Princípios da Pesquisa Baseada em Design

Tendo seu início na década de 90 pelos autores Collins [20] e Ann Brown
[13] sendo chamada de design experiments, a proposta da DBR faz com que o design,
a pesquisa e a prática evoluam simultaneamente, por isso demonstra grande potencial
[77]. Após seu surgimento, passou a ser abordada com mais frequência por pesquisadores
interessados em uma abordagem diferente para pesquisas com foco educacional.

Devido a essas pesquisas posteriores encontramos muitos nomes diferentes
na literatura, além das especificidades de cada uma devido às diferentes abordagens.
Wang e Hannafin [77] relatam esses diferentes nomes que encontramos nas pesquisa:
design experiments [13, 20], design research [18, 21, 25], development research [73],
developmental research [61], e formative research [27, 76]. Cada abordagem tem um
foco um pouco diferente, mas há similaridade entre os objetivos e abordagens, conforme
a Tabela 3.1 proposta por Wang e Hannafin [77].

Como visto, muitas características na Tabela 3.1 não são exclusivamente da
DBR, porém as abordagens e também a questão do seu uso são comumente estendidas
na DBR. Outras pesquisas ressaltam a importância da prática no processo de ensino, na
visão da DBR o desenvolvimento da teoria está entrelaçado a prática [14] e a pesquisa
possui a capacidade de melhorar e refinar a prática e a teoria [21] além de proporcionar
novas maneiras de relacionar as duas coisas.
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Variante e Referên-
cia

Método

Design-based rese-
arch [19]

Frequentemente realizado em uma única configuração por um longo tempo.
Engloba ciclos iterativos de design, aprovação, análise e redesign.
Aborda intervenções contextualmente dependentes.
Documenta e conecta os resultados ao processo de desenvolvimento e à
configuração autêntica.
Promove colaboração entre participantes e pesquisadores. Objetiva levar ao
desenvolvimento de conhecimento que pode ser usado na prática e pode
informar participantes e outros designers.

Design experi-
ments[20]

Comparação de múltiplas inovações.
Caracterização da situação confusa.
Múltipla experiência em design.
Interação social durante o design.
Revisão flexível do projeto e avaliação objetiva. Desenvolvimento de um
perfil como descobertas.

Design research[25]

Os projetos impulsionam diretamente o desenvolvimento da prática e me-
lhoram a compreensão dos pesquisadores.
Possui quatro características principais: pesquisa orientada, documentação
sistemática, avaliação formativa, generalização. O design gera três tipos de
teorias: teorias de domínio, estruturas de design, metodologias de design;
essas teorias vão além do contexto específico do design.

Development rese-
arch[73]

Começa com a revisão de literatura, consulta de especialistas, análise de
exemplos e estudos de caso da prática atual.
Interação e colaboração com os participantes da pesquisa para aproximar
intervenções.
Documentação sistemática, análise e reflexão sobre processos e resultados
de pesquisa.
Usa vários métodos de pesquisa; avaliação formativa como atividade prin-
cipal.
Teste empírico de intervenções.
Princípios como conhecimento gerado no formato de declarações heurísti-
cas.

Developmental rese-
arch [61]

Tipo 1 (enfatizando produto ou programa específico) e
Tipo 2 (com foco no processo de pesquisa).
Começa definindo o problema de pesquisa e revisando a literatura relacio-
nada.
Diferentes populações participantes na pesquisa dedesenvolvimento Tipo 1
e Tipo 2 durante diferentes fases.
Várias formas de coleta de dados, dependendo do foco da pesquisa.
Emprega vários métodos de pesquisa, como avaliação, observação de
campo, análise de documentos, entrevista em profundidade, revisão de es-
pecialistas, estudo de caso, pesquisa etc.
A análise e síntese dos dados incluem representações descritivas dos dados,
análises quantitativas e qualitativas dos dados. Os relatórios de pesquisa de
desenvolvimento são longos e podem ser publicados em vários tipos de
fontes; sites são úteis para relatar conjuntos de dados massivos.

Formative rese-
arch[27]

Extraído da pesquisa de estudo de caso e avaliação formativa.
Usado para melhorar os sistemas instrucionais e desenvolvere testar a teoria
do design na educação.
Preferibilidade (ou seja, eficácia, eficiência e apelo) sobre a validade. Dois
tipos: (a) estudos de caso projetados e (b)estudos de caso naturalistas.

Tabela 3.1: Variantes e métodos de pesquisa baseados em design por Wang e Hannafin
[77]
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Segundo Romero-Ariza [64], a DBR é uma abordagem teórico-metodológica que
faz uso da pesquisa sistemática como uma maneira de coletar avaliações continuamente
atrelando teoria e prática e também une o desenvolvimento de materiais ao melhoramento
do conhecimento científico e a resolução de problemas do campo educacional.

Existem dois propósitos que norteiam a DBR, primeiramente, responder a pro-
blemas educacionais através da criação e avaliação de materiais e intervenções didáticas
com base em pesquisas. O segundo objetivo é aprofundar ou até mesmo validar teorias e
princípios que auxiliam no entendimento de como é realizada a aprendizagem, quais pro-
cessos auxiliam determinado tipo de aprendizado, quais características mais relevantes de
uma intervenção didática ou recurso [64].

Wang e Hannafin [77] descrevem nove princípios que norteiam o planejamento
e a implementação da DBR:

• Fundamentar o design inicial com pesquisas e teorias já existentes;
• Estabelecer metas práticas para o desenvolvimento da teoria e desenvolver um plano

inicial;
• Realizar pesquisa em cenários representativos do mundo real;
• Colaborar estreitamente com os participantes;
• Implementar métodos de pesquisa sistemática e com propósito;
• Analisar dados imediatamente, continuamente e retrospectivamente;
• Refinar projetos continuamente;
• Documentar influências contextuais com princípios de design;
• Validar a generalização do projeto.

3.1.2 Modelos de Pesquisa Baseada em Design

De acordo com Plomp [52] diferentes formas de descrever DBR são encontradas
na literatura, porém há um consenso sobre as fases que envolvem essa abordagem. Todas
desenvolvem ciclos iterativos para solucionar o problema da pesquisa, para melhorar os
protótipos e os princípios de design.

Portanto, assim como há uma diversidade de abordagens, há diferentes maneiras
de modelar as fases da DBR. O autor Bannan [6] apresenta um arcabouço chamado Inte-

grative Leraning Desing Framework (ILDF) que possui quatro fases que apresentam um
modelo para auxiliar o desenvolvimento de DBR: Exploração de informação, Promulga-
ção, Avaliação do impacto local e por último, Avaliação de impacto mais amplo.

Em uma outra abordagem, proposta por Easterday, Lewis e Gerber [23] é
apresentado um modelo de DBR em 6 fases: Foco no problema, entendimento do
problema, definição dos objetivos, planejamento de uma solução, construção da solução
e teste da solução.



3.1 Design Based Research 33

Há também uma abordagem proposta por Romero-Ariza [64] que envolve três
fases: fase de investigação preliminar onde são elucidados as necessidades e o problema
através de uma revisão da literatura, fase de desenvolvimento e condução, realizada a
elaboração e melhora progressiva em ciclos iterativos de protótipos que buscam atingir
o objetivo da pesquisa e fase de avaliação final para validar se o resultado obtido é
condizente com o objetivo definido. Neste trabalho, o modelo instanciado foi o de
Romero-Ariza.

3.1.3 O modelo da DBR de Romero-Ariza

Para esta pesquisa foram consideradas as fases de acordo com o diagrama em
Romero-Ariza [64], conforme a Figura 3.1. A Figura 3.1 apresenta um modelo genérico
de DBR, contendo componentes de diferentes autores [47, 52, 59, 75]. As fases são
descritas a seguir:

Primeira fase - Investigação preliminar
Nesta fase é feita a descrição do problema da pesquisa e também uma análise das

necessidades do problema. É nesta fase também que ocorre uma revisão da literatura para
identificar trabalhos correlatos ao assunto do problema e determinar a estrutura conceitual
fundamental da pesquisa.

Segunda fase - Desenvolvimento e condução
Na segunda fase, são elaborados os produtos experimentais, entendidos como

materiais de ensino ou intervenções didáticas, ou o protótipo de práticas e os princípios de
design provisórios. Após a elaboração estes são revisados e sofrem melhorias progressivas
através de ciclos iterativos de pesquisa. As melhorias se devem a aplicação da avaliação
formativa, que no caso envolve a confirmação da aprendizagem em cada iteração.

Terceira fase - Avaliação final
Na última fase o objetivo é validar até que ponto os produtos finais estão

adequados aos objetivos estabelecidos previamente. Aqui é feita uma análise e uma a
reflexão para extrair conclusões e discussões acerca do trabalho e questões que norteiam
trabalhos futuros.

Na parte superior do diagrama na Figura 3.1, é enfatizada a natureza participativa
da DBR, destacando a colaboração entre os vários autores da pesquisa, no caso os
professores e os pesquisadores. Portanto os professores devem estar envolvidos junto com
os pesquisadores desde as etapas de análise do problema e seu contexto até a avaliação
final.

Pela Figura 3.1 podemos notar que na primeira fase, no caso a fase de investi-
gação preliminar, é conduzida, em colaboração com os professores, a identificação das
necessidades e contextos do problema de pesquisa através da análise da revisão de tra-
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Figura 3.1: Modelo genérico de DBR por Romero-Ariza [64]

balhos coletados através de uma revisão da literatura, definindo um referencial teórico e
identificando precedentes de interesse. Essa análise preliminar permite o desenvolvimento
de produtos experimentais e a identificação de princípios de design presentes na literatura,
que serão validados e melhorados através de pesquisas subsequentes.

Os princípios de design estão ligados a questões teóricas do conhecimento.
Independente da área de conhecimento, a DBR possui ferramentas para gerenciar o
desenvolvimento de um produto experimental, que pode ser aplicável numa situação
real. Exatamente por isso a DBR caminha evoluindo a teoria e a prática. Os princípios
de desenvolvimento design vão guiar o processo de desenvolvimento no quesito teórico,
enquanto os produtos experimentais sofrem melhoras devido ao quesito prático da DBR
[44].

Na fase de desenvolvimento e condução ocorrerão ciclos iterativos de aplicação,
avaliação e melhoria dos produtos, que vão acontecer nessa ordem. A ideia é que em cada
ciclo ocorram micro-pesquisas focadas em verificar a relação entre as características do
produto e as estratégias utilizadas, além de verificar também sua influência nos processos
de ensino e aprendizagem.

Na Figura 3.2 é apresentado um fluxograma mostrando que o número de itera-
ções depende da avaliação formativa realizada dentro de cada ciclo. Enquanto a avaliação
mostrar que os objetivos estabelecidos não foram alcançados, um novo ciclo deve se re-
petir, caso contrário, os ciclos podem ser finalizados.

3.1.4 Tipos de avaliação

Dentro da fase de desenvolvimento e condução da DBR para ajudar a coletar as
informações, diferentes tipos de avaliações podem ser aplicadas, avaliações formativas
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Figura 3.2: Ciclos de refinamento e melhoria [52]

e avaliações semi-somativas. A seguir são descritos cada tipo de avaliação: formativa,
somativa e semi-somativa.

Avaliação formativa
A avaliação formativa, na DBR, busca a melhora dos produtos experimentais e

ocorre em todas as fases e em todos os ciclos iterativos durante a fase de condução da
DBR. A avaliação formativa tem por objetivo diferentes critérios de qualidade dentro dos
ciclos de iteração. De acordo com Tessmer [68] a avaliação formativa possui camadas
conforme a Figura 3.3, desde uma camada que envolve questões mais informais (auto-
avaliação, avaliação individual, avaliação de especialistas) avançando para avaliações que
buscam testar a eficácia e a praticidade, como avaliação em pequenos grupos, até chegar
em um teste de campo completo, quando possível. Essa avaliação, aplicada em um ciclo,
deve refletir o objetivo e o foco deste ciclo em específico [52].

Na Figura 3.3, de acordo com Tessmer, são apresentados também os diferentes
métodos de avaliação que podem ser utilizados:

• Revisão de especialista e/ou grupo focal (levando em consideração a especialidade
do especialista);

• Autoavaliação ou triagem (fazendo o uso de uma série de característica importante
ou especificidades do projeto);

• Avaliação um-a-um ou passo-a-passo (com um representante do público-alvo);
• Avaliação com pequeno grupo ou microavaliação;
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Figura 3.3: Camadas da avaliação formativa por Tessmer [68]

• Teste de campo ou exame.

Avaliação somativa
A avaliação somativa, na DBR, objetiva verificar até que ponto os resultados fo-

ram alcançados. Além de também, medir a eficiência dos resultados, coletar informações
a respeito das reações e os benefícios a longo prazo [24].

Como na DBR a avaliação por vezes resulta em recomendações para que a
intervenção seja melhor, ela é denominada de avaliação semi-somativa [52].

3.1.5 Aplicação da DBR na pesquisa

Para a presente pesquisa a DBR foi aplicada para desenvolver um conjunto de
práticas eficientes e robustas que buscam o ensino do pensamento computacional de
maneira transversal em um contexto de ensino fundamental. A estruturação das fases
da pesquisa busca atender às características da abordagem da DBR de acordo com o
modelo proposto por Romero-Ariza e do problema e objetivos definidos pela pesquisa.
Considerando essas questões, foi proposto um estudo em três fases, conforme a Figura
3.4, e em todas as fases foram realizadas atividades de documentação e reflexão.

Essas descrições foram inseridas e estruturadas como passos metodológicos,
separados dentre cada etapa das três fases da DBR, conforme é apresentado na Tabela
3.2 abaixo.

Na fase de investigação preliminar é conduzida uma análise acerca do problema
proposto pela pesquisa, afim de identificar as dificuldades e necessidades que existem
pela literatura e pelos professores participantes do estudo. Essas informações irão basear
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Figura 3.4: Descrição das fases da DBR na pesquisa

a proposta de intervenção inicial para criar abordagens educacionais capazes de atingir o
objetivo do estudo.

Na fase de desenvolvimento e condução é centrada no melhoramento e na
validação do conjunto de práticas para o ensino do pensamento computacional no ensino
fundamental de maneira transversal, através de ciclos de avaliações e melhoramento.

A última fase, de avaliação final semi-somativa, visa analisar o nível de eficiência
e aplicabilidade gerados pelo conjunto de práticas proposto e também uma avaliação final
para medir a eficiência e o alcance dos resultados obtidos e gerar recomendações. Essa
última fase, onde ocorrem a avaliação final e a constatação da contribuição da pesquisa
juntamente com o desenvolvimento de teorias, é um trabalho futuro da pesquisa, pois a
avaliação final se dá através de um estudo de caso que no momento atual não é possível
acontecer devido ao cenário de pandemia por conta do Covid-19.
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Etapas da 1º
Fase

Passos Metodológicos da Pesquisa

Revisão da litera-
tura

Revisão da literatura e desenvolvimento do quadro conceitual
para a pesquisa.

Análise de prece-
dentes

Análise na literatura relevante correlata para conceituação dos
termos importantes relativos ao objetivo da pesquisa: 1) Pen-
samento computacional; 2) Padrões e anti-padrões de progra-
mação; 3) Jogos educacionais e 4) Transversionalidade.

Análise de con-
texto

Análise do problema em contexto real (dificuldades e necessi-
dades existentes) através da literatura, entrevistas e questioná-
rios aplicados aos professores.

Desenvolvimento
de produtos
experimentais e
princípios de de-
sign provisórios

Levantamento e elaboração inicial de jogos que podem ser
inseridos dentro de cada ambiente escolar.

Etapas da 2º
Fase

Passos Metodológicos da Pesquisa

Avaliação forma-
tiva

1)Reuniões a distância para apresentação da abordagem ini-
cial do conjunto de práticas e dos jogos de exemplo para os
professores, e apresentação do instrumento de avaliação (en-
trevistas e questionários); 2)Avaliação do conjunto de práticas
proposto em uma aplicação para cada área de conhecimento
isoladamente pelos professores através de reuniões com pro-
fessores de cada área de conhecimento isoladamente; 3)Avali-
ação do conjunto de práticas propostos de maneira transversal
através de reuniões com todos os professores.

Reflexão Análise das informações coletadas nas avaliações e entrevistas
da etapa de avaliação formal.

Redesenho e refi-
namento de pro-
dutos e teorias

Reformulação de alguns aspectos do conjunto de práticas.

Tabela 3.2: Passos metodológicos da pesquisa para cada etapa das fases da DBR

3.2 Questionário de avaliação das práticas transversais
aplicando o PC

O instrumento de avaliação das práticas transversais aplicando o PC se baseou
no arcabouço de avaliação da integração de tecnologia por professores proposto por
Kimmons e Hall [40].

Kimmons, Graham e West [39] advogaram que os critérios para valorar um
modelo pedagógico não são puramente arbitrários, mas sim baseados em sistemas de
valores estruturados que representam as crenças, necessidades, desejos e intenções dos
professores em um contexto particular. Seis critérios foram propostos para determinar a
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qualidade da integração de tecnologia pelos professores: (a) clareza, (b) compatibilidade,
(c) produtividade, (d) papel tecnológico, (e) escopo e (f) foco no aluno (ver Tabela 3.3).

Critérios Questões orientadoras
Clareza O modelo é suficientemente simples, claro e fácil de entender,

sem complexidades ocultas?
Compatibilidade Compatibilidade O modelo complementa / apoia as práticas

educacionais existentes consideradas valiosas para os profes-
sores?

Produtividade As estratégias para aplicação do PC em sua disciplina des-
pertam pensamentos produtivos enquanto os professores lutam
com problemas de integração de tecnologia?

Papel Tecnoló-
gico

O modelo trata a integração de tecnologia como um meio
para alcançar benefícios pedagógicos específicos da Função ou
outros benefícios (ao invés de um fim em si mesmo)?

Escopo O modelo é suficientemente parcimonioso para ignorar aspec-
tos da integração de tecnologia não úteis para os professores,
mas suficientemente abrangente para orientar sua prática?

Foco no aluno O modelo enfatiza claramente os alunos e os resultados dos
alunos?

Tabela 3.3: Seis critérios e questões de orientação para avaliar modelos de integração de
tecnologia para alunos-professores, por Kimmons, Graham e West [39]

3.3 Correlação entre PC e as disciplinas abordadas no
conjunto de práticas

Como o conjunto de práticas proposto sugere a participação de professores
de diferentes disciplinas, nessa pesquisa foi adotada a seguinte divisão de disciplinas:
informática, linguagens, estudos sociais, ciências e matemática. E para explicitar o fato
de o PC pode ser aplicado em diferentes áreas do conhecimento, ou nesse caso, em todas
as diferentes disciplinas citadas anteriormente, a seguir é apresentado a correlação entre
os dois, ou seja, a correlação entre PC e cada disciplina.

Correlação entre PC e linguagens
De acordo com Barr e Stephenson [7], o PC pode ser visto como uma metodo-

logia de resolução de problemas que pode ser automatizada, transferida e aplicada em
uma enorme gama de disciplinas. Com relação ao mapeamento do PC em linguagem, os
autores apontam uma correlação direta entre a decomposição de problemas e a escrita de
um esboço ou texto e com a escrita de uma história com roteiros alternativos. Os autores
também advogam a existência entre analogias entre algoritmos e a escrita de instruções,
que podem ser descritas por um fluxograma. Particularmente, considerando-se a dificul-
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dade dos alunos quanto ao entendimento de textos argumentativos, Ragonis e Shilo [56]
realizaram um estudo, em que os resultados mostraram que a compreensão dos alunos
sobre os textos argumentativos melhorou depois dos alunos aprenderem lógica de progra-
mação e o professor aplicar uma técnica de facilitação interdisciplinar da aprendizagem
por meio de analogias entre componentes da estrutura de um argumento e comandos de
um algoritmo.

Correlação entre PC e ciências
Uma maneira diferente de pensar sobre o PC é ir além de suas definições abstra-

tas em direção a uma conceituação mais pragmática. Basawapatna et al. [8] aplicaram o
PC no ensino de ciências, por meio de analogias entre padrões de programação e simula-
ções de ciências. Alunos e professores que participaram de um curso de desenvolvimento
de jogos de verão receberam um questionário de PC. Esse questionário testou a capaci-
dade dos participantes de reconhecer e compreender padrões em um contexto de ciências.
Eles descobriram que os participantes, em sua maioria, eram capazes de compreender e
reconhecer os padrões em uma variedade de contextos. Barr e Stephenson [7] foram além
de associar simulações de PC e ciências. Eles também apresentaram mapeamento entre
classificação de espécies e procedimentos experimentais.

Correlação entre PC e informática
O PC é facilmente associado a informática, para isto, basta observar a sua

definição para poder enxergar isso. Entendemos o PC como a resolução de problemas
computacionais e a formulação de suas soluções que podem ser resolvidos por uma
máquina através de passos básicos da programação [78]. As habilidades que o PC
desenvolve a aprimora, como a identificação de problemas, decomposição de problemas,
abstração, são habilidades já exigidas de estudantes de informática.

Correlação entre PC e estudos sociais
Yadav, Hong e Stephenson [80] argumentam que há um conjunto de conceitos

do PC que permite introduzir conceitos do PC em outras áreas de conhecimento, esses
conceitos são coleta de dados, análise de dados e representação de dados. Segundo os
autores, um professor de estudos sociais pode usar dados como as palavras mais utilizadas
nos discursos de posse presidencial em um período de tempo, e os alunos podem analisar
as diferenças entre os discursos entre as épocas ou entre os presidentes de diferentes
partidos. A capacidade de colocar sentidos há um conjunto de dados para se encontrar
uma solução de um problema é uma habilidade fundamental do PC [80].

Correlação entre PC e matemática
Lee et al. [45] defendeu que o PC compartilha elementos com vários outros

tipos de pensamento, e um desses pensamentos, segundo os autores, é o pensamento
matemático. Em seu mapeamento, Barr e Stephenson [7] associaram o PC em processos
utilizados na resolução de problemas matemáticos, como por exemplo fazer uma divisão
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longa ou uma fatoração, esse passo a passo pode ser guiado por um raciocínio lógico e
bem definido. Os autores também associaram algumas habilidades que são praticadas
e desenvolvidas com o ensino do PC que podem ser aplicadas na matemática, como
a decomposição de problemas. Por exemplo, aplicando-se uma ordem de operações na
resolução de uma expressão.



CAPÍTULO 4
REVISÃO DA LITERATURA

Segundo os passos metodológicos da DBR, expostos na Tabela 3.2, deve-se
desenvolver uma revisão da literatura. Esse passo foi desenvolvido de acordo com o
exposto a seguir.

4.1 Revisão Sistemática Sobre o Ensino do PC por abor-
dagens transversais

Mesmo existindo um número considerável de trabalhos sobre ensino do PC, até
onde sabemos, na literatura não há uma revisão sistemática que apresente o que está sendo
feito e que possa ser aplicada de maneira transversal no ensino. Portanto, o objetivo dessa
revisão é resumir as evidências empíricas existentes na literatura sobre aplicação do PC
de maneira transversal e apontar possíveis lacunas.

4.2 Método da Revisão Sistemática

De acordo com Kitchenham [43], podemos entender uma revisão sistemática
(RS) como um método que busca sintetizar evidências relacionadas a uma questão de
pesquisa específica, área de conhecimento ou algum fenômeno de interesse. A RS,
através de uma metodologia rigorosa, auditável e replicável, irá encontrar e avaliar toda
a literatura relevante disponível desde que seja correlata ao tema, e essa avaliação é
qualitativa ou quantitativa. Durante a RS são aplicados métodos sistematizados de busca,
desenvolvendo-se primeiro um protocolo que norteia a revisão, e os passos seguidos são
documentados criando um registro de todos os procedimentos desenvolvidos dentro de
cada etapa da revisão, permitindo que os resultados sejam replicáveis.

RS é uma estratégia que pode ser reproduzida que permite rastrear estudos
e através da análise desses estudos encontrados pode-se obter conclusões acerca das
questões de pesquisa, por isso a RS é considerada um estudo secundário pois utiliza
como fonte de informações os estudos primários, que são trabalhos científicos que
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correspondem a investigações originais [58]. Devido a essa análise dos estudos primários
existentes na literatura, a RS é capaz de identificar lacunas e indicar possíveis estudos
futuros [46].

A presente RS, foi desenvolvida seguindo as diretrizes propostas por Kitche-
nham. As etapas para desenvolver essa RS incluem planejar e conduzir a revisão, bem
como apresentar e discutir os resultados encontrados. Durante o processo de desenvol-
vimento do documento da RS serão seguidos os passos, mas não limitando-se a eles:
verificação da necessidade da revisão, desenvolvimento das questões de pesquisa, elabo-
ração do protocolo de revisão, busca e seleção através da leitura dos estudos, extração,
análise e síntese dos dados encontrados buscando responder as questões de pesquisa.

4.3 Processo da Revisão Sistemática

Questões de Pesquisa
Com o intuito de reunir e resumir evidências empíricas existentes na literatura

suficientes, a questão de pesquisa que norteia este trabalho é:
QP: Como o PC pode ser aplicado de modo transversal?
Protocolo de Busca e Escolha das Bases
Nesta RS, foram utilizadas três bases digitais para busca de conteúdo relacionado

ao tópico de pesquisa, sendo elas: Web of Science, Science Direct e Scopus. Foram esco-
lhidas essas bases devido à sua importância e relevância para a Ciência da Computação. A
ferramenta virtual Parsif.al [1] foi utilizada para gerenciar e organizar esta pesquisa, desde
a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, assim como a importação dos artigos no
formato BibTex e a classificação desses artigos. A Tabela 4.1 apresenta os protocolos de
busca utilizados para pesquisa dos artigos analisados. Dentro do protocolo de busca fo-
ram considerados a busca pelos termos interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, pois,
pesquisas que abordam esses conceitos fornecem propostas interessantes que podem ser
úteis para se desenvolver abordagens transversais.

Critérios de Inclusão e Exclusão
Buscando identificar os artigos relevantes para responder às questões de pesquisa

propostas, todos os artigos selecionados da aplicação do protocolo de busca nas bases de
dados passaram por um processo de seleção seguindo os seguintes critérios:

Critérios de Inclusão

• Pesquisas que são trabalhos completos;
• Pesquisas que estão em um contexto escolar.

Critérios de Exclusão
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Base Protocolo de Busca
Web of Science 1) TÓPICO: ("computational thinking"AND ("other discipline"OR in-

terdisciplinary OR transdisciplinarity OR transversal) AND (K-12 OR
"elementary school"OR "middle school"OR "high school")); 2) TO-
PICO:( "pensamento computacional"AND ("outras disciplinas"OR in-
terdisciplinaridade OR transdisciplinaridade OR transversal) AND (K-
12 OR "ensino fundamental"OR "ensino médio"OR "ensino superior"))

Science Direct 1) "computational thinking"AND ("other discipline"OR interdiscipli-
nary OR transdisciplinarity OR transversal) AND (K-12 OR "elemen-
tary school"OR "middle school"OR "high school"); 2) "pensamento
computacional"AND ("outras disciplinas"OR interdisciplinaridade OR
transdisciplinaridade OR transversal) AND (K-12 OR "ensino funda-
mental"OR "ensino médio"OR "ensino superior")

Scopus 1) TITLE-ABS-KEY ("computational thinking"AND ("other disci-
pline"OR interdisciplinary OR transdisciplinarity OR transversal)
AND (k-12 OR "elementary school"OR "middle school"OR "high
school")); 2) TITLE-ABS-KEY ("pensamento computacional"AND
("outras disciplinas"OR interdisciplinaridade OR transdisciplinaridade
OR transversal) AND (k-12 OR "ensino fundamental"OR "ensino mé-
dio"OR "ensino superior"))

Tabela 4.1: Protocolos de Busca

• Pesquisas duplicadas;
• Pesquisas que não estão escritas em português ou inglês;
• Pesquisas que não apresentam estudos sobre a aplicação do PC de maneira trans-

versal;
• Estudos que não mostram a correlação do PC com outras disciplinas.

Seleção dos Estudos
Efetuadas as buscas com os protocolos de busca nas bases de dados escolhidas,

todos os trabalhos encontrados foram recuperados no formato BibTex. Todos os trabalhos
recuperados tiveram seus títulos e resumos lidos, para efetuar a primeira seleção dos
estudos com a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão. Feita essa primeira seleção,
os trabalhos que restarem foram lidos integralmente para uma segunda seleção.

Todos os trabalhos selecionados após a segunda seleção tiveram seus dados
extraídos para compor os resultados da revisão. Para cada trabalho foi preenchido um
formulário de extração de dados. O formulário contém uma síntese dos trabalhos lidos e
reflexões dos autores dessa revisão a respeito dos dados e conclusões obtidas.

Após a extração de dados de todos os trabalhos, com os resultados em mãos, os
pesquisadores desenvolveram um relatório descrevendo de maneira sucinta o conteúdo da
RS, respondendo às questões de pesquisa previamente definidas.
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4.4 Execução e resultados da Revisão Sistemática

Após a busca nas bases de dados através dos protocolos de busca na Tabela 4.1,
foram encontrados 115 trabalhos, que tiveram seus títulos e resumos lidos, para efetuar
a primeira seleção dos estudos com a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão. A
aplicação dos critérios excluiu 63 trabalhos da RS, portanto restaram para uma análise
mais aprofundada 52 trabalhos, conforme é apresentado na Tabela 4.2.

Base digital Obtidos 1ª seleção
Web of Science 12 4
Science Direct 66 22
Scopus 37 26
Total 115 52

Tabela 4.2: Número de artigos selecionados após a aplicação dos critérios de inclusão e
exclusão

Após a primeira seleção, todos os trabalhos foram lidos integralmente e passaram
pela segunda seleção, que selecionou os trabalhos que atendiam os objetivos da RS.
Conforme é apresentado na Tabela 4.3, dos 52 trabalhos selecionados na primeira seleção,
47 foram descartados e 5 trabalhos foram selecionados para compor os resultados da RS.

Base digital 1ª seleção 2ª seleção
Web of Science 4 1
ScienceDirect 22 2
Scopus 26 2
Total 52 5

Tabela 4.3: Número de artigos adequados aos objetivos da RS

Na Tabela 4.4 são descritos os títulos e autores dos trabalhos que foram seleci-
onados na 2º seleção da RS. Além dos artigos recuperados através do protocolo da RS,
também foram incluídos 5 trabalhos já conhecidos pelos autores, advindos de outras fon-
tes de dados e que são adequados para os objetivos dessa RS, os títulos e autores estão
apresentados na Tabela 4.5. Portanto, para essa RS foram considerados ao todo 10 traba-
lhos.

4.4.1 Resultados

Após a leitura de todos os 10 trabalhos, os dados encontrados foram sumarizados
e para comporem um relatório descrevendo de maneira sucinta o conteúdo da RS,
respondendo à questão de pesquisa previamente definida. Os resultados foram compilados
em tabelas e são apresentados a seguir com o intuito de responder à questão de pesquisa.
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Identificação Título Autores
1 Bringing Computational Thinking to STEM Educa-

tion
Swaid, S.I.

2 Computational Thinking for Physics: Programming
Models of PhysicsPhenomenon in Elementary School

Dwyer, H. et al.

3 Computational Thinking Integration Patterns Along
the Framework Defining Computational Thinking
from a Disciplinary Perspective

Lee, I. e Malyn-
Smith, J.

4 CyberPLAYce—A tangible, interactive learning tool
fostering children’s computational thinking through
storytelling

Soleimani, A.
e Herro, D. e
Green, K.E.

5 Engaging computer science in traditional education:
The ECSITE project

Goldberg, D.S. et
al.

Tabela 4.4: Artigos selecionados na 2º seleção da RS

Identificação Título Autores
6 A inserção do Pensamento Computacional na Base

Nacional Comum Curricular: reflexões acerca das im-
plicações para a formação inicial dos professores de
matemática

Barbosa, L.

7 Bringing Computational Thinking to K-12: What is
Involved and What is the Role of the Computer Sci-
ence Education

Barr, V. e
Stephenson
C.

8 Steam in education: a literature review on the role
of computational thinking, engineering epistemology
and computational science. Computational steam pe-
dagogy (CSP)

Psycharis, S.

9 Computational Thinking Education in the Asian Paci-
fic Region

So, H.J. e Jong,
M.S.Y. e Liu,
C.C.

10 Defining Computational Thinking for Mathematics
and Science Classrooms

Weintrop, D. et
al.

Tabela 4.5: Artigos adequados à RS já conhecidos dos autores

4.4.2 Resposta à Questão de Pesquisa

Os trabalhos analisados foram descritos quanto ao nível escolar, disciplina
envolvida, o que foi desenvolvido no estudo, se fez uso de alguma pedagogia e ou
tecnologia e quais os resultados empíricos obtidos. Nos apêncides deste trabalho há uma
tabela (ver Tabela B.1) onde é apresentado a qual nível escolar cada pesquisa atingiu,
sendo estes, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Há também os trabalhos
em que o público não foi especificado ou que buscavam atingir mais de um público na
mesma pesquisa. De acordo com os dados obtidos, em trabalhos relacionados ao PC há
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uma maior atenção para a educação básica, mais da metade dos trabalhos analisados tinha
como público o ensino fundamental. Além disso, também se notam poucas pesquisas que
tem como público o ensino superior, diferente do público do ensino médio que, mesmo
sendo pouco contemplado de maneira exclusiva, ainda aparece nas pesquisas de público
mesclado. O mesmo não acontece com o público do ensino superior, o que pode sugerir
que, quanto mais complexos os conceitos e conteúdos abordados na educação, mais difícil
pode ser a integração do PC no ensino formal.

Nas pesquisas analisadas, foram encontradas diversas abordagens e metodolo-
gias que tentam alcançar uma boa estratégia capaz de inserir o PC na educação formal,
vale mencionar o storytelling abordado em algumas pesquisas, uma estratégia que de-
monstrou resultados promissores nos estudos analisados. Além disso, mesmo encontrando
várias abordagens, foram identificados alguns aspectos comuns dentre elas. Um desses as-
pectos é o uso de jogos como ferramenta de ensino. Na Tabela (ver Tabela B.1) é possível
notar que muitas pesquisas abordaram o uso de jogos, seja implementando o uso de jogos
dentro de um estudo empírico, ou até mesmo, apenas fazendo um levantamento de outras
pesquisas que utilizaram jogos. Mais de 70% das pesquisas selecionadas, abordaram o uso
de jogos para o ensino ou a inclusão do PC na educação. Isso mostra que em pesquisas
desse tipo, o uso de jogos já é reconhecido como uma abordagem eficiente e promissora.

Tipo Quantidade de pesquisas
Jogos como ferramentas de programação visual 4
Jogos educativos proprietários 3
Jogos originais 2
Não especificado 1

Tabela 4.6: Tipos de jogos abordados

Devido a relevância identificada sobre o uso de jogos, os jogos abordados nas
pesquisas foram classificados quanto ao tipo, essa classificação é apresentada na Tabela
4.6. Os tipos de jogos são, jogos do tipo ferramentas de programação visual, jogos educa-
tivos proprietários, que são jogos educativos oferecidos no mercado, e os jogos originais,
que são os jogos que foram desenvolvidos pelos próprios pesquisadores. Algumas pesqui-
sas utilizaram mais de um tipo de jogo, mas ainda assim há uma divisão quase uniforme
entre esses tipos de jogos. Um tipo de jogo ou ferramenta que é bastante abordada nas
pesquisas desse tipo, são as ferramentas de programação visual com linguagem de pro-
gramação em blocos, como o Scratch [66].

Além dos jogos, um outro conceito que foi comum em várias abordagens
diferentes, são os padrões. O padrão descreve um guia de solução que abrange estruturas
fundamentais e que é comum na solução de problemas computacionais [22]. O uso de
padrões recebe uma atenção considerável em pesquisas desse tipo, quase metade das
pesquisas analisadas abordaram questões relacionadas a aplicações ou uso de padrões em
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Autores Definições
So, H.J. e Jong,
M.S.Y. e Liu,
C.C.

PC representa mais do que uma habilidade de programar, mas
também a habilidade de processar informações e a atitude para
resolver problemas.

Barr, V. e
Stephenson
C.

Os alunos se tornam não apenas usuários de ferramentas, mas
também construtores de ferramentas. PC é uma metodologia de
solução de problemas que pode ser automatizada, transferida e
aplicada em todos os assuntos.

Dwyer, H. et al. O PC é um método de resolução de problemas útil entre
disciplinas.

Soleimani, A.
e Herro, D. e
Green, K.E.

O PC é um veículo para ampliar as habilidades de resolução
de problemas necessárias para abordar questões autênticas do
mundo real para ajudar as crianças de hoje a atender às deman-
das de força de trabalho do futuro.

Lee, I. e Malyn-
Smith, J.

PC envolve os processos de pensamento envolvidos na formu-
lação de problemas e suas soluções para que as soluções sejam
representadas de uma forma que possam ser efetivamente rea-
lizadas por um agente de processamento de informações.

Barbosa, L. PC concebe o computador como um recurso que estende as
capacidades da mente humana para “forjar ideias”, permitindo
que as pessoas analisem, modelem e resolvam problemas com
mais eficiência e fazendo uso de mais e melhores recursos.

Psycharis, S. PC envolve resolver problemas, projetar sistemas e compreen-
der o comportamento humano, com base nos conceitos funda-
mentais da ciência da computação.

Tabela 4.7: Definições para o PC

suas abordagens. Muitas pesquisas abordam questões como abstrações e generalizações
de padrões, aplicados dentro da resolução de problemas do mundo real, através do PC.

A partir da leitura das pesquisas selecionadas após a segunda fase, a questão de
pesquisa foi respondida com os dados extraídos, e o resultado está exposto a seguir.

Nas pesquisas selecionadas, não há um consenso com relação a definição de
PC, mas existem muitas semelhanças e elementos comuns dentre às mais variadas
definições desse conceito, conforme é apresentado na Tabela 4.7, que contém um conjunto
de definições encontradas em alguns dos trabalhos analisados, alguns dos trabalhos
abordavam o PC, mas não o definiam na pesquisa. Porém, é importante se atentar a essas
semelhanças pois elas podem nortear uma formulação de uma definição do PC dentro de
um contexto transversal.

Analisando as diferentes definições é possível identificar elementos comuns que
corroboram para a aplicação transversal do PC. Nas definições obtidas nesses estudos,
o elemento comum identificado é a resolução de problemas, elemento que é encontrado
na grande parte das definições listadas, todas as disciplinas do modelo educacional atual
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avaliam o desempenho dos alunos através da resolução de problemas, no caso as provas.
Com isso conseguimos, de maneira superficial, visualizar que o PC pode ser aplicado em
todas as áreas de conhecimento do currículo escolar.

Para uma visualização mais profunda de como relacionar o PC com várias áreas,
são apresentados na Tabela 4.8, proposta por Barr e Stephenson [7], uma identificação de
conceitos e recursos centrais do PC e exemplos em várias disciplinas.

Con-
ceito
de PC,
capaci-
dade

Informática Matemática Ciência Estudos So-
ciais

Artes da
linguagem

Coleta de da-
dos

Encontrar
uma fonte de
dados para
uma área de
problema

Encontrar
uma fonte
de dados
para uma
área proble-
mática, por
exemplo,
lançando
moedas ou
dados

Coletar
dados
de um
experi-
mento

Estudar es-
tatísticas de
batalha ou
dados popu-
lacionais

Fazer uma
análise lin-
guística de
frases

Análise de
dados

Escrever um
programa
para fazer
cálculos
estatísticos
básicos em
um conjunto
de dados

Contar ocor-
rências de
flips, lan-
çamentos
de dados e
análise de
resultados

Analisar
os dados
de um
experi-
mento

Identificar
as tendên-
cias nos
dados das
estatísticas

Identificar
padrões para
diferentes
tipos de
frases
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Representação
de dados

Usar es-
truturas de
dados como
vetor, lista
encadeada,
pilha, fila,
grafo, tabela
hash, etc.

Usar his-
tograma,
gráfico de
pizza, grá-
fico de barras
para repre-
sentar os
dados; usar
conjuntos,
listas, gráfi-
cos, etc. para
conter dados

Resumir
os dados
de uma
experi-
ência

Resumir e
representar
tendências

Representar
padrões de
diferentes
tipos de
frases

Decomposição
de problemas

Definir
objetos e mé-
todos; definir
funções e
main

Aplicar a
ordem das
operações
em uma
expressão

Fazer
uma
classifi-
cação de
espécies

Escrever um
esboço

Abstração Usar pro-
cedimentos
para encap-
sular um
conjunto de
comandos
frequen-
temente
repetidos que
executam
uma função;
usar condici-
onais, loops,
recursão, etc.

Usar va-
riáveis em
álgebra;
identificar
fatos essen-
ciais em um
problema
de palavra;
estudar fun-
ções em
álgebra em
comparação
com funções
em progra-
mação; Usar
iteração para
resolver
problemas
de palavras

Construir
um mo-
delo
de uma
entidade
física

Resumir
os fatos;
deduzir con-
clusões de
fatos

Usar de sí-
mile e me-
táfora; escre-
ver uma his-
tória com ra-
mos
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Algoritmos e
procedimen-
tos

Estudar
algoritmos
clássicos;
implementar
um algo-
ritmo para
uma área de
problema

Fazer uma
divisão
longa, fato-
ração; adição
ou subtração

Fazer
um
procedi-
mento
experi-
mental

Escrever ins-
truções

Automação Usar fer-
ramentas
como: ge-
ometer
sketch pad;
star logo;
python code
snippets

Usar
pro-
beware

Usar excel Usar um cor-
retor ortográ-
fico

Paralelização Encadeamento,
pipelining,
divisão de
dados ou ta-
refa de forma
a serem
processados
em paralelo

Resolver
sistemas
lineares;
fazer multi-
plicação de
matrizes

Simultaneamente,
executar
experi-
mentos
com di-
ferentes
parâme-
tros

Simulação Algoritmos
de animação,
varredura de
parâmetro

Representar
graficamente
uma função
em um plano
cartesiano e
modificar os
valores das
variáveis

Simular
o movi-
mento
do sis-
tema
solar

Jogar age
of empires;
Oregon trail

Fazer uma
reconstitui-
ção de uma
história

Tabela 4.8: Principais conceitos de PC e capacidades por
Barr e Stephenson [7]

Uma proposta de aplicação transversal do PC deve ser capaz de identificar um
problema real, que faz parte da vida dos estudantes e aplicar o PC no processo de
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resolução desse problema envolvendo as diferentes disciplinas. Este problema será o
tema central e deve ser analisado através da ótica de diferentes disciplinas, na análise
deve-se identificar cada um desses conceitos presentes na Tabela 4.8 de acordo com cada
disciplina.

Por exemplo, um problema do mundo real envolvendo epidemias, endemias e
pandemias, as várias disciplinas devem trabalhar em função desse problema. A biologia
pode analisar o vírus que provoquem endemias, pandemias ou epidemias. Também pode
abordar a composição das vacinas. A matemática pode analisar estatística de infectados.
A geografia pode analisar o surto e o crescimento de epidemias durante o processo de
urbanização. Cada disciplina deve tentar identificar os conceitos e capacidades presentes
na Tabela 4.8, cada qual abordando segundo a sua perspectiva, mas fazendo o uso do PC,
que irá atravessar os limites entre as disciplinas produzindo um conhecimento muito mais
significativo. Essa significância ocorre, pois, esse conhecimento foi construído reunindo
todas as disciplinas e criando um conhecimento que vai além das divisões e limites entre
as disciplinas.

Dos 115 trabalhos recuperados das buscas nas bases de dados, apenas uma
parcela mínima abordava o PC de maneira transversal. Até onde sabemos, há poucos
estudos empíricos tentando implementar o PC de maneira transversal, isso pode indicar
uma dificuldade que possuímos em retirar as limitações impostas entre as disciplinas
existentes no modelo educacional utilizado nos dias de hoje.

Os trabalhos que abordam o PC através de uma abordagem transversal ainda
são muito poucos, e parte destes ainda não apresentam dados empíricos para confirmar
suas afirmações. Ainda se fazem necessários mais estudos empíricos para fornecer reco-
mendações e diretrizes sólidas para uma aplicação transversal do PC. Além disso não foi
encontrada nenhuma pesquisa que aplique o PC a todas as disciplinas de modo integrali-
zado e sistemático.

4.5 Conclusão da revisão

O objetivo dessa RS foi identificar evidências a respeito da aplicação transversal
do PC na educação. Ao todo, 115 trabalhos foram recuperados das buscas nas bases de
dados seguindo o protocolo proposto. Após seleção, 5 trabalhos foram selecionados para
compor o conjunto de pesquisas que seriam analisadas nessa RS, somados a 5 pesquisas
de outras bases de dados que eram de conhecimento dos autores.

Após a extração dos dados desses 10 trabalhos, estes dados foram sintetizados e
compilados em tabelas. Percebeu-se uma atenção maior para o público do ensino básico
em pesquisas desse tipo, e quanto maior o grau de ensino, menos pesquisas existem, o
que pode sugerir que a complexidade do conteúdo torna mais difícil a integração do PC.
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Há também uma recorrência do uso de jogos dentre as mais diversas abordagens
e metodologias, mais de 70% das pesquisas abordaram o uso de jogos. Isso nos leva a
entender que os jogos já são reconhecidos como uma abordagem eficiente e promissora
para o ensino do PC. Além disso, as ferramentas de programação visual, como o Scratch,
são amplamente utilizadas nas pesquisas desse tipo. Outro conceito que recebeu atenção
em algumas pesquisas, são os padrões. Muitas pesquisas abordam abstrações e generali-
zações de padrões, aplicados dentro da resolução de problemas do mundo real, através do
PC.

A relação do PC com outras disciplinas é superficialmente visualizada a partir
da análise das definições do PC encontradas nas pesquisas. Entendendo que o PC é
uma ferramenta para resolução de problemas e que as disciplinas trabalham com vários
tipos de problemas, conseguimos visualizar que o PC pode ser integrado na resolução de
problemas de outras disciplinas relacionando o PC com qualquer assunto.

Uma sugestão de aplicação do PC de maneira transdisciplinar é a aplicação dos
conceitos e capacidades propostos por Barr e Stephenson [7], identificando um problema
do mundo real e esmiuçando esse problema de acordo com esses conceitos e capacidades,
e fazendo isso para cada disciplina de maneira integrada, produzindo um conhecimento
mais significativo e holístico, abordando-se todas as disciplinas.

Mesmo após buscar reunir evidências, até onde sabemos, não existe estudo
empírico sobre aplicação transdisciplinar do PC. O estudo transdisciplinar realizado por
Barr e Stephenson [7] trata-se de um estudo teórico. Portanto, se fazem necessários
mais estudos empíricos sobre uma aplicação desse conceito de maneira transversal
englobando todas as disciplinas de determinada fase escolar concomitantemente de modo
sistematizado.



CAPÍTULO 5
CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA

A principal contribuição da pesquisa é o desenvolvimento, com a coparticipação
de professores, de um conjunto de atividades práticas para o ensino do PC. O conjunto
de atividades faz uso de uma abordagem sistematizada e integralizada para ensinar o PC
de maneira transversal. Essas atividades são compostas por tarefas desenvolvidas para
diferentes disciplinas além da informática.

O conjunto de práticas desenvolvido pela pesquisa é uma aplicação transversal
de tipos de tarefas. Todas as disciplinas envolvidas são abordadas de modo interdisci-
plinar, ou seja, de modo integralizado e sistematizado. Essa integralização se dá pela
contextualização em um tema do mundo real e a sua problematização nas disciplinas. A
problematização é apresentada de forma sistematizada pela aplicação dos tipos de tarefas
propostos. Essa integralização sistematizada permite que os alunos consigam visualizar
uma aplicação transversal do PC, tornando o processo de aprendizagem mais significa-
tivo. O conjunto de práticas final, desenvolvido na pesquisa é apresentado no apêndice
D.

5.1 Tipos de tarefa

Com base nos trabalhos de Soloway [67], Muller [50] e Haberman e Muller
[28] sobre padrões e da noção de anti-padrões de programação foi definido uma estrutura
inicial de tipos de tarefas. A estrutura é a seguinte:

Tarefa tipo entendimento
As tarefas de entendimento devem apresentar algum dos conceitos abordados

nessa pesquisa sobre ensino do PC ainda não vistos em aula pelos alunos. Nesse tipo de
tarefa os conceitos serão apresentados aos alunos que serão estimulados a participarem
de discussões, para que apresentem como entenderam esse conteúdo e como veem
aplicações para este novo conteúdo. Nas tarefas de entendimento, os momentos que
ocorrem no laboratório de informática e em outras disciplinas já estarão com suas
atividades elaboradas previamente para que os alunos as desenvolvam. Os conceitos
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podem ser fundamentais, como variáveis e estruturas de controle ou também podem ser
considerados como um padrão.

As tarefas tipo entendimento se dividem em dois subtipos, as tarefas de enten-
dimento que envolvem o uso de padrões e as tarefas de entendimento atreladas aos anti-
padrões.

A aplicação de padrões é realizada em outros contextos de uso, com o objetivo
de aprimoramento do pensamento. O Scratch permite analogias entre o mundo real
e virtual, através das animações controladas por códigos construídos com blocos de
comandos. Esses blocos de comandos permitem uma visualização dos diferentes padrões
abordados na pesquisa. Além disso, o ambiente permite que o aluno possa testar a
sua implementação, dessa forma o aluno também poderá receber um feedback imediato
quando o código não funcionar.

Ao aplicarmos os padrões em outras disciplinas, o aluno expande seu entendi-
mento sobre um conceito por analogias com outros construtos. Esse tipo de tarefa está
relacionado à tentativa de superação e visualização de conceitos e ideias de forma mais
abrangente. Ver uma ideia em contextos diferentes e também ver ideias em um cenário
maior é uma forma de superar barreiras conceituais. Considerar ideias em novos contex-
tos é uma forma de perceber outros usos e significados possíveis. Este tipo de tarefa está
relacionado a capacidade de flexibilidade do pensamento divergente. Carroll [16] defende
que a flexibilidade é um componente fundamental do processo criativo. Os alunos am-
pliam seu conhecimento buscando relacionamentos com ideias fora de um determinado
contexto, escopo, limitações e restrições.

A utilização de anti-padrões tira proveito da maneira em que ideias ruins se tor-
nam desvios benéficos para ideias boas. A exploração de más ideias leva os alunos para
novos locais imprevisíveis, que assim ultrapassam os inconvenientes da exploração li-
mitada que as boas ideias implicam. Eles não refletem apenas sobre impactos positivos,
implicações relevantes ou boas características, mas também refletem sobre porque ocor-
reu uma falha, sobre impactos características e implicações negativas. Eles não apenas
eliminam os caminhos errados, mas refletem e tiram vantagem deles. Os alunos transfor-
mam ideias e conceitos em novas interpretações, pensando também em equívocos. Além
disso, os anti-padrões podem refletir soluções parcialmente corretas que são associadas a
um pensamento mais simplista, sendo de mais fácil compreensão para o aluno. A partir
do entendimento do aluno do anti-padrão, o professor parte para uma segunda explicação
de como corrigi-lo.

Tarefa tipo reconhecimento
Tarefas de reconhecimento são tarefas em que os alunos devem identificar um ou

mais padrões já abordados dentro de uma solução apresentada. O objetivo é que os alunos
exercitem a habilidade de identificar situações em que um padrão pode ser aplicado para
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resolver um problema mais rapidamente ou melhorar uma solução.
Neste tipo de tarefa é aplicado o raciocínio analógico na resolução de problemas.

O raciocínio analógico é uma das heurísticas de resolução de problemas mais importantes.
Está relacionado com a transferência de soluções de problemas previamente conhecidos
para novos problemas e a capacidade de abstrair semelhanças e aplicar experiências
produtivas anteriores a novas situações. De acordo com Jonassen[37], quando os alunos
examinam problemas semelhantes a estruturas familiares, eles ganham um conhecimento
conceitual mais robusto sobre os problemas, construindo um esquema de problema mais
forte.

Tarefa tipo adaptação
O objetivo das tarefas desse tipo é fazer com que os alunos, tendo já sido apresen-

tados à conteúdos em aulas anteriores possam aprofundar ou elevar o conhecimento sobre
esses conteúdos. Para isso nessas aulas os alunos serão desafiados a adaptarem alguma
atividade, gerando algo diferente e novo a partir do que já viram e discutiram. A adapta-
ção de um padrão pode ocorrer quando um problema proposto, já resolvido pelo aluno,
sofre uma pequena alteração. Para esta pesquisa foram considerados diferentes níveis de
adaptação:

• Menores - São criações que utilizam uma aplicação já utilizada nas aulas, porém
com novas regras. Por exemplo, uma aula onde no momento da quadra de esportes
foi usado um tabuleiro para praticar estruturas de condição como o SE, o aluno pode
criar novas condições e fazer com que aquela aplicação se torne diferente.

• Maiores - As criações maiores utilizam minimamente aplicações previamente
utilizadas nas aulas para aplicar os conceitos estudados. Por exemplo, no mesmo
caso do exemplo anterior, onde na aula foi utilizado um tabuleiro para verificar as
estruturas de condição, um aluno pode criar uma aplicação radicalmente diferente
utilizando o tabuleiro para verificar estruturas de repetição.

Este tipo de tarefa está relacionado às habilidades de pensamento divergente ela-
boração e fluência. Carroll [16] argumenta que a elaboração e a fluência são dois compo-
nentes fundamentais do processo criativo. O professor pode impulsionar o aprimoramento
dos alunos dessas habilidades para explicitar o que já está lá, mas oculto e também para
lidar com os elementos de quem, o quê, por que e como das ideias de solução. Os alu-
nos desvendam as oportunidades em busca de atributos e relações entre conceitos e novas
ideias e tentam organizar e reorganizar as informações.

Tarefa tipo combinação
Nas tarefas deste tipo o objetivo é fazer com que os alunos consigam aplicar mais

de um padrão dentro de uma mesma solução. A maneira como os alunos podem organizar
esses padrões pode se dar de duas maneiras:
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• Sequência - Na solução um padrão virá após outro;
• Dentro do outro - Na solução um padrão será inserido dentro de outro.

Esse tipo de tarefa também está relacionado com a habilidade de fluência, assim
como o tipo de tarefa de adaptação. Além disso, relaciona-se também com os processos de
resolução de problemas de decomposição e do paradigma “dividir-para-conquistar”. De
forma simples, a decomposição de problemas visa separar ou dividir um problema com
grande complexidade em pequenos problemas, isso torna a solução de cada problema mais
facilitada. Daí temos a ideia de dividir para conquistar, isso é um paradigma que quebra
um problema complexo em pequenos subproblemas, e após resolver cada subproblemas
as soluções são combinadas para resolver o problema inicial.

Tarefa tipo mista
São tarefas onde o aluno será conduzido a atingir o objetivo de mais de um dos

tipos de tarefa citados anteriormente. Por exemplo, uma atividade que combina reconhe-
cimento e adaptação: Os alunos serão apresentados a dois problemas e devem resolvê-los
sequencialmente. Problema 1 - imprimir os inteiros pares entre 1 e 100; problema 2 -
imprimir os inteiros ímpares entre 1 e 100. Após resolver o primeiro problema, para de-
senvolver a solução do segundo problema o aluno reconhece a similaridade entre os pro-
blemas, reconhece os padrões que foram utilizados e então os adapta para criar a segunda
solução.

5.2 Conteúdos e práticas abordados nas tarefas

As atividades projetadas nas tarefas seguem os conteúdos e práticas que constam
na Tabela 5.1.

Os conteúdos e práticas apresentados na Tabela 5.1 foram baseados nos trabalhos
de Astrachan e Wallingford [5], Bergin [10] e Proulx [55] para os que envolvem padrões
e nos trabalhos de Wing [78] e Araújo et al. [4] para os que envolvem pensamento
computacional.

5.3 Estrutura das tarefas

Todas as tarefas desenvolvidas para o conjunto de atividades práticas seguiram
uma estrutura. Essa estrutura é apresentada a seguir:

1. Conteúdos - Nesta seção são apresentados os conteúdos da Tabela 5.1 que a
tarefa aborda.

2. Metodologia
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Pensamento computacional
1.1. Definição do pensamento computacional
1.2. Usar passos básicos na solução de problemas algorítmicos para projetar
soluções
1.3. Definir um algoritmo como uma sequência de instruções que pode ser
processada por um computador
1.4. Avaliar maneiras pelas quais diferentes algoritmos podem ser usados para
resolver o mesmo problema
1.5. Representar dados de várias formas, incluindo texto, sons, imagens e
números
Padrão

2.1. Definição, entendimento e aplicação de padrões
2.2. Padrões de seleção: escolha simples (se)
2.3. Padrões de seleção: escolha alternativa (se... senão)
2.4. Padrões de seleção: escolha sequencial (se... senão se... senão se... senão)
2.5. Padrões de seleção: série de possibilidades (selecione: caso...)
2.6. Padrões de repetição: meio laço (enquanto... faça ou faça... enquanto)
2.7. Padrões de repetição: laço completo (para)
2.8. Padrões de acumulação de valores
2.8.1. Contador
2.8.2. Acumulador
Anti-padrão

3.1. Definição de anti-padrão
3.2. Anti-padrão como uma solução que não foi adequada para um problema e
que acarretou uma situação ruim
3.3. Anti-padrão como uma maneira de evitar uma situação ruim e chegar a uma
solução adequada

Tabela 5.1: Conteúdos e práticas

2.1. Preparação - Nesta seção é apresentado uma lista de materias ou preparati-
vos que o professor deve organizar previamente.

2.2. Guia de ensino
2.2.1. Aquecimento - No aquecimento o professor deve desenvolver alguma

atividade com os alunos para exemplificar a aplicação do padrão para ensino do PC nesta
tarefa.

2.2.2. Atividade principal - Na atividade principal, seguindo o exemplo que
foi desenvolvido junto com o professor no aquecimento, os alunos devem, agora sem a
participação do professor, desenvolver a tarefa.

3. Avaliação - Nesta seção são apresentados tópicos para discussão, referentes
a tarefa desenvolvida.
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5.4 Conjunto de tarefas inicial – exemplos dos tipos de
tarefas

Tomando como base as estratégias de Soloway, Haberman e Muller os pesqui-
sadores desta pesquisa propuseram um conjunto inicial de práticas para exemplificar a
aplicação dos tipos de tarefas nas atividades propostas, esse conjunto inicial está exposto
nos apêndices da pesquisa. O conjunto conta com tarefas do tipo entendimento presentes
nas Tabelas 5.2 e 5.3 abaixo, e foi dividido em tarefas que serão executadas no Scratch,
que ocorrerão no laboratório de informática, e tarefas com jogos desconectados, que ocor-
rerão na quadra de esportes.

Tarefas de entendimento Scratch
Pensamento Computacional

Tarefa S-PC1 Conteúdos: 1.1, 1.2 e 1.3
Tarefa S-PC2 Conteúdos: 1.4 e 1.5

Padrão
Tarefa S-P1 Conteúdos: 2.1, 2.2 e 2.3
Tarefa S-P2 Conteúdos: 2.4
Tarefa S-P3 Conteúdos: 2.6 e 2.7
Tarefa S-P4 Conteúdos: 2.8.1 e 2.8.2

Anti-Padrão
Tarefa S-AP1 Conteúdos: 3.1, 3.2 e 3.3

Tabela 5.2: Tarefas de entendimento projetadas para o Scratch

Tarefas de entendimento jogos desconectados
Pensamento Computacional

Tarefa J-PC1 Conteúdos: 1.2 e 1.3
Tarefa J-PC2 Conteúdos: 1.4 e 1.6

Padrão
Tarefa J-P1 Conteúdos: 2.2 e 2.3
Tarefa J-P2 Conteúdos: 2.4 e 2.5
Tarefa J-P3 Conteúdos: 2.6 e 2.7
Tarefa J-P4 Conteúdos: 2.8.1 e 2.8.2

Anti-Padrão
Tarefa J-AP1 Conteúdos: 3.2 e 3.3

Tabela 5.3: Tarefas de entendimento projetadas para jogos desconectados

Os conteúdos e práticas propostos são adequados para o ensino fundamental
devido a capacidade de permitir que os alunos desenvolvam atividades colaborativamente
e por isso se integrem como comunidade e por, através do PC, tornar possível encontrar
uma maneira de resolver problemas relevantes. Segundo Araújo, Santana e Bittencourt
[4], nesta fase os alunos estão atravessando o processo de desenvolvimento social, ou seja,
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o foco não é mais em si mesmos, mas é no grupo, como família, colegas, a comunidade
em que estão inseridos etc. Ensinar o PC provê a capacidade de resolver problemas
relevantes não só para os alunos, mas para a comunidade [4]. Logo ensinar PC os torna
solucionadores de problemas dentro da comunidade. Isso faz com que eles adquiram o
entendimento de que são capazes de impactar a comunidade, criando e inovando soluções
de problemas.

Os pesquisadores também propuseram as tarefas de reconhecimento, adaptação,
combinação, inovação e mistas, que são apresentadas nas Tabelas 5.4 e 5.5.

Outros tipos de tarefa Scratch
Tarefas de reconhecimento

Tarefa S-R1 Conteúdos: 2.2, 2.3 e 2.4
Tarefa S-R2 Conteúdos: 2.6 e 2.7

Tarefas de combinação
Tarefa S-C1 Conteúdos: Todos

Tarefas mistas
Tarefa S-M1 Conteúdos: 2.2 a 2.7

Tabela 5.4: Outros tipos de tarefas projetadas para Scratch

Outros tipos de tarefa jogos desconectados
Tarefas de reconhecimento

Tarefa J-R1 Conteúdos: 2.2 a 2.8
Tarefas de adaptação

Tarefa J-A1 Conteúdos: 2.2, 2.3 e 2.4
Tarefas de inovação

Tarefa J-I1 Conteúdos: 2.6 e 2.7
Tarefas de combinação

Tarefa J-C1 Conteúdos: Todos

Tabela 5.5: Outros tipos de tarefas projetadas para jogos desconectados



CAPÍTULO 6
INTERAÇÃO COM PROFESSORES

Foram feitas reuniões a distância com professores das disciplinas de informática,
matemática, ciências, estudos sociais, educação física e linguagens, que ministram a
turmas do ensino fundamental. Os dados e materiais gerados nessas reuniões foram
coletados e analisados e os resultados obtidos estão expostos a seguir.

Participaram da pesquisa cinco professores de duas instituições de ensino, a
escola particular de programação e desenvolvimento de jogos SuperGeeks, situada em
Goiânia, e o Colégio Estadual Padre Alexandre de Morais, situado em Santo Antônio de
Goiás. Devido ao cenário de pandemia provocado pelo COVID-19, todas as interações
com os professores participantes da pesquisa ocorreram a distância. Essas interações
compreenderam as duas primeiras fases da DBR e ocorreram de acordo com o exposto na
Tabela 6.1 .

Fase Passos Semana
Fase 1 Revisão da literatura 2ª semana de de-

zembro
Análise de precedentes
Análise de contexto
Desenvolvimento de produtos experimentais
e princípios de design provisórios

Fase 2 1º ciclo 2ª semana de de-
zembro

Avaliação formativa
Reflexão
Redesenho e refinamento de produtos e teo-
rias

2º ciclo 3ª semana de de-
zembro

Avaliação formativa
Reflexão
Redesenho e refinamento de produtos e teo-
rias

Tabela 6.1: Cronograma das interações com os professores
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6.1 Análise de precedentes e contexto

Inicialmente, logo após o recrutamento dos professores participantes da pes-
quisa, ocorreu por meio de uma reunião por videoconferência uma apresentação da pes-
quisa, sua importância e uma breve explicação de como se dariam as interações e quais
seriam os objetivos a atingir. Após a reunião foi passado um questionário com objetivo
de coletar dados para compor uma investigação preliminar a respeito dos professores e do
contexto em que estão inseridos.

O questionário foi dividido em duas seções, a primeira contendo questões a
serem investigadas sobre conhecimentos prévios e atividades docentes, e a segunda
contendo questões com relação aos estudantes que os professores já lecionaram. Esse
questionário tem por objetivo tornar os pesquisadores cientes do problema abordado na
pesquisa no contexto real que é vivido pelos professores.

Dados demográficos
Idade

20 – 25 60%
40 – 45 40%
Sexo
Masculino 40%
Feminino 60%

Fases do ensino que atua
Somente ensino fundamental 0%
Ensino fundamental e médio 100%
Tempo de experiência como docente

1 – 2 anos 40%
2 – 5 anos 20%
5 – 10 anos 40%

Tabela 6.2: Dados demográficos dos professores participantes da pesquisa

Na Tabela 6.2, são apresentados os dados demográficos dos professores, con-
tendo informações sobre idade, sexo, fases do ensino que atuam e o tempo de experiência
como docente. Quanto a idade, 60% possuem idades entre 20 e 25 anos, e o restante, no
caso 40%, possui idades entre 40 e 45 anos. 60% são do sexo feminino e 40% são do sexo
masculino. Com relação às fases em que atuam, todos os entrevistados atuam ministrando
aulas tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, porém, para essa pesquisa há
um foco exclusivo no ensino fundamental. Por fim, com relação ao tempo de experiência,
40% possuem de 5 a 10 anos de experiência, 20% possuem de 2 a 5 anos de experiência
e 40% possuem de 1 a 2 anos de experiência como docentes.

Os professores foram questionados quanto ao seu conhecimento prévio sobre
PC, além desse conceito, também foi verificado se os conheciam algo a respeito de
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Conhece os termos programação ou PC
Conhece e utilizou 40%
Conhece pouco 40%
Não conhece 20%
Já teve experiências, em suas aulas, com programação ou PC

Sim 40%
Não 60%

Possui interesse em trabalhar com PC
Sim 100%
Não 0%

Tabela 6.3: Precedentes sobre PC

programação. De acordo com o exposto na Tabela 20, apenas 40% conheciam os termos
PC ou programação, 40% conheciam pouco a respeito dos termos, além disso, 20% não
conheciam os termos.

Mesmo 80% tendo pelo menos um pouco de conhecimento sobre os termos,
somente 40% chegaram a ter experiências em aulas com programação e PC, destes,
somente os da disciplina de informática tiveram experiências mais sólidas e significativas
com PC e programação no ensino, utilizando softwares lúdicos e educativos para ensino
de princípios básicos da informática. Mesmo assim, todos, tendo sido apresentados
de forma breve ao PC, demonstraram interesse em trabalhar com o conceito em suas
disciplinas.

Tem conhecimento sobre uso de jogos para o ensino
Sim 100%
Não 0%

Considera o uso de jogos eficiente para o ensino
Sim 100%
Não 0%
Já teve experiências prévias com uso de jogos no ensino

Sim 60%
Não 40%

Possui interesse em trabalhar com jogos para o ensino
Sim 100%
Não 0%

Tabela 6.4: Precedentes sobre jogos

O PC pode ser atrelado a outras estratégias ou ferramentas para tornar o processo
de ensino mais atrativo para os alunos. Uma dessas ferramentas, que é abordada nessa
pesquisa, é o uso de jogos [35, 48, 63, 70]. Além da experiência prévia com programação
e PC, foram verificados quais os precedentes com relação aos jogos.

Conforme apresentado na Tabela 6.4, todos os participantes conheciam sobre
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o uso de jogos no ensino, inclusive alguns até vislumbravam os jogos como objeto de
estudo para ensino. Além de todos conhecerem sobre o uso, todos também consideram
esse uso uma abordagem eficiente. Segundo eles, essa eficiência se dá pelo fato de ser uma
abordagem que aproveita da ludicidade permitindo que os alunos possam se aprofundar
mais nos conteúdos relacionados dentro do jogo que estão jogando. Além da ludicidade,
há o quesito da atratividade dos jogos, por serem algo do contexto em que os alunos
geralmente estão inseridos, eles apresentam um engajamento maior nas atividades que
usam jogos. Outro ponto levantado com relação à eficiência desse uso, é o estímulo da
recompensa, a recompensa, segundo eles, é um gatilho bem aceito, e por fim, o jogo
também permite uma visualização dos conceitos estudados o que acelera o entendimento.

Mesmo todos os professores tendo conhecimento sobre o uso e considerando
essa abordagem eficiente, apenas 60% deles já tiveram experiências utilizando jogos
em sala de aula, relatando que as experiências que tiveram foram positivas, os jogos
permitiram que os alunos entendessem conceitos de difícil compreensão. Todos declaram
interesse em trabalhar com jogos no processo de ensino e aprendizagem.

Já teve experiências com abordagens de ensino transversais
Sim 60%
Não 40%
Possui interesse em trabalhar com abordagens transversais

Sim 80%
Talvez 20%
Não 0%

Tabela 6.5: Precedentes sobre abordagens transversais

No conjunto de práticas proposto para essa pesquisa, um conceito utilizado para
tornar o entendimento e aprendizado do PC mais significativo é a transversalidade. Os
professores também relataram o que conheciam e as experiências que já tiveram com
abordagens de ensino transversais. Do total de participantes, 60% já tiveram experiências
com abordagens de ensino transversais, porém, nem todos tiveram experiências positivas.
Alguns relataram que em suas experiências, participaram grupos de alunos de diferentes
fases escolares, e a disparidade entre os níveis de conhecimento limitou o trabalho em
equipe.

De acordo com o que é apresentado na Tabela 6.5, quanto ao interesse em
trabalhar com abordagens transversais, 80% declararam que possuem interesse. 20%
não afirmaram ter ou não interesse, pois não conheciam e não tiveram experiências com
abordagens transversais.

Por fim, entrando na segunda seção do questionário, o último assunto dentro da
entrevista de coleta de dados para análise de precedentes, foi relacionado às dificuldades
identificadas pelos professores nos alunos que eles já ministraram aulas. De acordo com
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os dados coletados, todos relataram que em suas disciplinas, os alunos apresentaram
alguma dificuldade de aprendizagem. Os professores relataram quais estratégias utilizam
para enfrentar essas dificuldades. Segundo eles, essas estratégias são, acompanhamento
individual para buscar formas diferentes e específicas na dificuldade do aluno; alteração
do método de ensino para que seja mais adequado ao aluno; busca por metodologias
e ferramentas que auxiliem na aprendizagem e superem as dificuldades; e busca por
informações e estratégias pertinentes ao cotidiano do aluno.

Quantidade de alunos que tem dificuldade de identificar problemas
Na média, 42% dos alunos
Quantidade de alunos que tem dificuldade de identificar semelhan-
ças entre problemas
Na média, 44% dos alunos
Quantidade de alunos que tem dificuldade de fragmentar proble-

mas (técnica dividir-para-conquistar)
Na média, 44% dos alunos
Quantidade de alunos que tem dificuldade de formular soluções

para problemas
Na média, 38% dos alunos
Quantidade de alunos que tem dificuldade de adaptar uma solução
entre problemas semelhantes
Na média, 38% dos alunos
Quantidade de alunos que não apresentam nenhum tipo das difi-

culdades citadas anteriormente
Na média, 44% dos alunos

Tabela 6.6: Precedentes sobre as dificuldades identificadas nos alunos

Na Tabela 6.6 são apresentados os dados coletados com relação às dificuldades
identificadas nos alunos pelos professores. As dificuldades relacionadas na tabela são
justamente as habilidades que são desenvolvidas, exercitadas e aprimoradas pelo conjunto
de práticas de ensino do PC proposto pelos pesquisadores. Cada uma delas apresenta uma
porcentagem do número de alunos que as possui. Essa porcentagem apresentada é a média
calculada das porcentagens que cada professor informou sobre suas disciplinas.

De acordo com os dados fornecidos coletados, uma média de 42% do total de
alunos possui dificuldade em reconhecer e identificar problemas. Também, na média,
44% têm dificuldade de identificar semelhança entre os problemas. Cerca de 38% têm
dificuldade em formular soluções para problemas encontrados. Além desses, 44% têm di-
ficuldade de fragmentar problemas, ou seja, de aplicar a técnica de dividir para conquistar.
E por fim, 38% têm dificuldade em adaptar soluções entre problemas semelhantes.

No contexto vivido pelos professores, é possível notar que essas dificuldades in-
cidem sobre parcelas consideráveis de quantidade de alunos, e ainda segundo a Tabela
6.6, somente cerca de 44% não apresentam nenhum tipo de dificuldades citadas anteri-
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ormente. Os professores elencaram algumas intervenções que, de acordo com a opinião
deles, poderia reduzir a quantidade de alunos que possuem dificuldades. Intervenções
como, investimento no ensino, que o ensino de conceitos como o do PC comecem a ser
ensinados mais cedo dentro das escolas, como os professores, em geral, possuem carga
horária máxima, pode-se desenvolver atividades mais atrativas e eficazes elaboradas por
órgãos competentes.

Conforme os dados coletados, todos os professores acreditam que as escolas são
capazes de implementar o aprendizado de conceitos e práticas relacionados a tecnologias.
Isso somado ao cenário apresentado, no qual vemos uma parcela considerável dos alunos
mostrando dificuldades que podem ser impactantes na vida escolar, torna esse contexto
propício para a aplicação de um conjunto de práticas de ensino como este que é proposto
pelos pesquisadores.

6.2 Desenvolvimento de produtos experimentais e princí-
pios de design provisórios

O conjunto inicial não era suficientemente abrangente, portanto, um outro con-
junto foi desenvolvido e refinado em coparticipação com professores de diferentes disci-
plinas.

O tema do relacionado à realidade dos alunos adotado para criar essa integra-
lização nas tarefas, foi o COVID-19. Para cada disciplina envolvida na pesquisa foram
desenvolvidas tarefas que abordavam problematizações do tema COVID-19 para o ensino
e aplicação do PC. Por exemplo, uma tarefa para a disciplina de matemática dentro do
tema COVID pode abordar um recurso que ajuda a entender como está a interação do
vírus com o comportamento das comunidades, a média móvel. Nessa tarefa os alunos
abordarão esse recurso utilizando o PC para entender o que é e como utilizar esse recurso,
criando um conjunto de instruções com um passo a passo lógico, claro e bem definido.

Dessa forma a tarefa irá passar pelos assuntos relativos à disciplina dentro do
tema COVID-19 com o objetivo de ensinar o PC, e isso permitirá que o aluno experimente
o PC em diferentes disciplinas e veja que de fato o conceito pode ser aplicado nas diversas
áreas do conhecimento.

As tarefas foram projetadas e organizadas em coparticipação com os professo-
res de diferentes disciplinas. Elas abordam o PC no que tange a aplicação de conceitos
e conhecimentos advindos da resolução de problemas computacionais aplicados em pro-
blemas do mundo real e dentro do tema COVID-19. Também abordam o uso de padrões
que são boas práticas conhecidas para resolver um problema recorrente, além disso, em
menor escala, abordam os anti-padrões que, diferente dos padrões, são abordagens que
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melhoram a obtenção de resultados através do aprendizado acompanhado por passos não
totalmente corretos ou incorretos. Esses conceitos e práticas tratados nas tarefas estão
relacionados de acordo com a Tabela 5.1.

Na execução das tarefas também é aplicado o uso de jogos desconectados. Jogos
podem trazer vantagens se combinados ao processo de ensino e aprendizagem, a proposta
nesta pesquisa é que eles aumentem a motivação e engajamento inicial dos alunos nas
aulas [38] e melhorem a retenção do conhecimento discutido nas aulas [12].

6.3 Avaliação formativa e reflexão

Iniciando as etapas da segunda fase da DBR, foi conduzida a avaliação forma-
tiva do conjunto de tarefas para ensino do PC. Tomando por base os dados coletados nas
análises de precedentes e contexto, os pesquisadores e professores propuseram um con-
junto de requisitos para guiar as avaliações das atividades. Esse conjunto de requisitos
está apresentado na Tabela 6.7.

Quanto ao conjunto de tarefas Quanto as tarefas isoladamente

- Ensina e estimula a prática do PC?
- É transversal?
- Os tipos de tarefas foram explorados?
- Acompanha a evolução contínua e
cumulativa do desempenho dos alunos?

- Aborda o PC?
- Aborda padrões e/ou anti-padrões?
- Faz uso de jogos desconectados ou Scratch?
- Explica os conceitos que irá abordar?
- Dialoga com a capacidade da faixa etária de
alunos do ensino fundamental?

Tabela 6.7: Requisitos para avaliação das tarefas

Esses requisitos visaram atingir as camadas da avaliação formativa presentes na
Figura 3.3, não contemplando as últimas camadas que envolvem testes de campo. Além
disso, foram divididos em dois grupos, o primeiro quanto às tarefas isoladamente, e o
segundo grupo quanto ao conjunto de tarefas completo da disciplina.

Após os professores estudarem e analisarem o conjunto de atividades, foram
levantados quais requisitos foram atingidos e quais aqueles que ainda precisariam ser
alcançados. Feita essa avaliação, os pesquisadores melhoraram o conjunto buscando
atingir os requisitos ainda não alcançados, e então uma nova avaliação é conduzida. Esse
ciclo se repetiu até que todos os requisitos presentes na Tabela 6.7 fossem cumpridos para
o conjunto de atividades.
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6.4 Redesenho e refinamento de produtos e teorias

Durante as interações, que aconteceram de acordo com o cronograma apresen-
tado na Tabela 6.1, os professores tiveram acesso a um conjunto de tarefas desenvolvido
pelos pesquisadores. Tendo sido apresentados aos conceitos relativos à pesquisa, os pro-
fessores juntamente com os pesquisadores, após os ciclos iterativos de melhorias da DBR
(Ver Figura 3.2), avaliaram, refinaram e aumentaram esse conjunto de tarefas.

O conjunto de atividades gerados das interações é apresentado na Tabela 6.8.
Para cada disciplina, foram desenvolvidas pelo menos três tarefas, totalizando um con-
junto de dezenove tarefas contemplando os diferentes tipos propostos na pesquisa. Esse
conjunto aborda os conteúdos e práticas apresentados na Tabela 5.1. As atividades são
descritas no apêndice D.

6.5 Feedback dos Professores Após as Interações

Finalizados os ciclos de refinamento do conjunto de práticas proposto, todos os
professores participantes foram convidados a responder um questionário para coleta de
dados e avaliação das interações, do conjunto de práticas e seus impactos.

O que os pesquisadores propõem na pesquisa é um conjunto de práticas de
ensino que faz uso de uma abordagem transversal, que não era corriqueira nas práticas
docentes dos professores participantes, mesmo alguns já tendo conhecimento do que é
a transversalidade. Por isso, verificou-se qual foi o impacto da participação na pesquisa
e do manuseio dos conceitos envoltos a ela. Na Tabela 6.9, é apresentado um panorama
sobre algumas questões.

A primeira questão presente na Tabela 6.9, objetivou avaliar se o conjunto de
práticas proposto, na visão dos professores, aborda o ensino e desenvolvimento do PC
de maneira transversal, após responderem o questionário, todos relataram que de fato
a pesquisa faz essa abordagem transversalmente. A segunda questão verificou se os
professores, após a participação na pesquisa, foram levados a refletir sobre as suas práticas
docentes, felizmente, todos relataram que houve uma reflexão. Para os que já trabalharam
com o PC, segundo eles, essa reflexão também se deu devido a pesquisa mostrar com
profundidade a amplitude do conceito, e, consequentemente, sua importância.

Por fim, a última questão apresentada na Tabela 6.9 verificou o impacto quanto ao
olhar sobre o ensino transversal, nesta questão também, todos relataram que a participação
na pesquisa influenciou no modo de ver esse conceito. Um dos participantes relatou que
entendeu a abordagem transversal como uma forma de fazer com que um conceito possa
ser completamente dominado por quem o estuda.
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Tarefas de Entendimento
Ciências

Tarefas C-E1 Conteúdos: 2.2 e 2.3
Tarefas C-E2 Conteúdos: 2.2 e 2.3

Educação Física
Tarefas EF-E1 Conteúdos: 2.6 e 2.7

Estudos Sociais
Tarefas ES-E1 Conteúdos: 2.2, 2.3 e 2.4

Linguagens
Tarefas L-E1 Conteúdos: 2.8

Matemática
Tarefas M-E1 Conteúdos: 2.1

Informática
Tarefas I-E1 Conteúdos: 2.1 e 2.2
Tarefas I-E2 Conteúdos: 2.1, 2.2 e 2.3
Tarefas I-E3 Conteúdos: 2.6 e 2.7

Tarefas de Adaptação
Ciências

Tarefas C-A1 Conteúdos: 2.2, 2.3 e 2.4
Estudos Sociais

Tarefas ES-A1 Conteúdos: 2.2, 2.3 e 2.4
Linguagens

Tarefas L-A1 Conteúdos: 2.2 e 2.3
Matemática

Tarefas M-A1 Conteúdos: 2.2, 2.3 e 2.4
Tarefas de Reconhecimento

Estudos Sociais
Tarefas ES-R1 Conteúdos: 2.2, 2.3 e 2.4

Linguagens
Tarefas L-R1 Conteúdos: 2.2, 2.3 e 2.4

Matemática
Tarefas M-R1 Conteúdos: 2.2 a 2.7

Tarefas Mistas
Educação Física

Tarefas EF-M1 Conteúdos: 2.2 a 2.8
Estudos Sociais

Tarefas ES-M1 Conteúdos: 2.2 a 2.7
Tarefas de Combinação

Educação Física
Tarefas EF-C1 Conteúdos: 2.2 a 2.7

Tabela 6.8: Tarefas projetadas das interações com os professores

Na Tabela 6.10 é apresentada uma extensa coleção de dados relativos a avaliação
sobre as estratégias da pesquisa. Ao todo, foram colocadas 12 questões. De maneira geral,
as avaliações foram muito positivas e não houve questões onde não ocorreu um consenso



6.5 Feedback dos Professores Após as Interações 70

Concorda que a pesquisa aborda o PC de maneira transversal
Sim 100%
Não 0%

Essa experiência o levou a refletir sobre suas práticas docentes
Sim 100%
Não 0%
Essa experiência o levou a ver com outros olhos o ensino transversal

Sim 100%
Não 0%

Tabela 6.9: Avaliação do impacto da pesquisa nos professores participantes

nas respostas, apenas uma parcela mínima, em algumas questões, relatou algo diferente
do restante.

A primeira questão, avaliou se as estratégias de aplicação do PC nas discipli-
nas eram suficientemente simples, 80% dos professores relataram que sim, segundo eles,
há a necessidade de um preparo inicial, mas ainda assim é simples. A segunda questão
apresentada na Tabela 6.10 mediu a clareza das estratégias da pesquisa, todos relataram
que essas estratégias são suficientemente claras. A terceira questão apresentada na tabela,
verificou se houveram dificuldades ocultas nas estratégias, ou seja, se as técnicas são apa-
rentemente simples, mas quando tentaram planejar uma nova tarefa tiveram dificuldades.
E sobre essas dificuldades, 20% revelaram que há dificuldades, haja vista que o manuseio
do PC e aplicação das técnicas num primeiro momento se mostrou simples, mas houve
um aumento de dificuldade quando tentou-se desenvolver novas tarefas. O restante relatou
que não encontraram nenhuma dificuldade oculta nas estratégias.

A quarta e quinta questões apresentadas na Tabela 6.10, relatam a avaliação
quanto a concordância com a premissa de que as estratégias da pesquisa complementam
e apoiam as práticas educacionais já existentes. Todos relataram que concordam com
essa afirmação, ou seja, as estratégias da pesquisa não propõem substituir as práticas
educacionais e que são consideradas valiosas, mas sim, apoiá-las e complementá-las.

A questão seguinte na tabela apresenta a avaliação sobre a aplicação das estra-
tégias de aplicação do PC em suas disciplinas despertar pensamentos produtivos frente
a tentativa de integrar tecnologia na educação. Uma das instituições onde atuam alguns
dos participantes, é uma instituição pública de ensino, e não possui estrutura de laborató-
rios de informática nem dispositivos tecnológicos para os alunos, e mesmo assim, houve
relatos que as estratégias de ensino e aplicação do PC abordados na pesquisa desperta-
ram pensamentos produtivos e positivos sobre maneiras de fazer essa integração. Além
dessa questão, uma outra, medindo se as estratégias também, além de criar pensamen-
tos produtivos, reduzem os problemas de integração de tecnologia e as disciplinas que os
professores ministram. 80% relataram que as estratégias de fato reduzem os problemas, e
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Considera as estratégias para aplicação do PC em sua disciplina suficientemente
simples
Sim 80%
Não 20%
Considera as estratégias para aplicação do PC em sua disciplina claras

Sim 100%
Não 0%
Considera que as estratégias para aplicação do PC em sua disciplina possuem

complexidades ocultas
Sim 20%
Não 80%
Considera que as estratégias para aplicação do PC em sua disciplina comple-

mentam as práticas educacionais existentes consideradas valiosas
Sim 100%
Não 0%
Considera que as estratégias para aplicação do PC em sua disciplina apoiam as

práticas educacionais existentes consideradas valiosas
Sim 100%
Não 0%
Considera que as estratégias para aplicação do PC em sua disciplina desper-

tam pensamentos produtivos enquanto os professores lutam com problemas de
integração de tecnologia
Sim 100%
Não 0%
Considera que as estratégias para aplicação transversal do PC reduzem os

problemas de integração de tecnologia em sua disciplina
Sim 80%
Não 0%
Não se aplica 20%
Considera que as estratégias para aplicação transversal do PC em sua disciplina
como um fim em si mesmas
Sim 20%
Não 80%
Considera que as estratégias para aplicação transversal do PC suficientemente

parcimoniosas para ignorar aspectos da integração de tecnologia não úteis
Sim 80%
Não 20%
Considera que as estratégias para aplicação transversal do PC em sua disciplina
suficientemente abrangentes para orientar sua prática
Sim 80%
Não 20%
Considera que as estratégias para aplicação transversal do PC em sua disciplina
enfatizam a participação ativa dos alunos
Sim 100%
Não 0%
Considera que as estratégias para aplicação transversal do PC podem melhorar
os resultados dos alunos em sua disciplina
Sim 100%
Não 0%

Tabela 6.10: Avaliação das estratégias da pesquisa

20%, no caso os professores da disciplina de informática, argumentaram que as suas aulas
ocorrem inteiramente utilizando tecnologia.
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A questão seguinte, no caso a oitava questão apresentada na Tabela 6.10, relata a
avaliação sobre a afirmação de que as estratégias da pesquisa são um fim em si mesmas, ou
seja, o ganho dos alunos será apenas tecnológico. 80% relataram que não concordam com
a afirmação, argumentando que o aluno terá ganhos em várias áreas além do conhecimento
tecnológico, como, o conhecimento do PC, o conhecimento da disciplina e do tema que
criou a integralização do PC em todas as disciplinas.

A nova questão que é apresentada na tabela, verifica se os professores concordam
que as estratégias são parcimoniosas para ignorar aspectos da integração de tecnologia
consideradas não úteis para eles. 80% relataram que concordam com a afirmação e 20%
discordam. A questão seguinte avaliou se concordam que as estratégias para aplicação
transversal do PC em suas disciplinas são suficientemente abrangentes para orientar sua
prática. Aqui também, a maioria, 80%, concordou com a afirmação e 20% discordaram.

As últimas duas questões apresentadas na Tabela 6.10, avaliaram, respectiva-
mente, se as estratégias enfatizam a participação do aluno e se essas estratégias melhoram
os resultados dos alunos nas disciplinas. Para ambas as questões, todos concordaram com
as premissas, argumentando que o ensino transversal permite um entendimento maior por
parte do aluno sobre o conceito do PC.

A Tabela 6.11 contém os dados coletados sobre com relação às dificuldades
encontradas. O primeiro dado apresenta a avaliação quanto a dificuldades que eles
encontraram com relação aos conceitos e ferramentas abordados na pesquisa. Todos
relataram que não encontraram dificuldades. Os professores também foram avaliados
sobre a facilidade da aplicação de padrões de programação. 60% comunicaram que
padrões não são fáceis de serem aplicados, e 40% informaram que não encontraram
dificuldades.

O ponto seguinte apresentado na Tabela 6.11 verificou a avaliação sobre a
adequação da aplicação de padrões em jogos desconectados. Do total de professores,
60% revelou que os padrões são sim adequados e 40% relatou que não identificou uma
inadequação, mas também não identificou uma adequação completa. Além disso, os
professores de informática relataram que em suas atividades há um foco menor nos jogos
desconectados já que os alunos mantem o foco direto nos computadores.

Uma outra questão avaliada que está apresentada na Tabela 6.11 é a demanda de
esforço durante a participação na pesquisa. 60% informaram que a demanda de esforço
exigida foi baixa e 40% disseram que foi média. Não houveram relatos alta demanda. Os
professores também foram questionados se enxergaram alguma barreira educacional para
aplicação transversal do PC. A maioria, 60% explicou que não encontraram nenhum tipo
de barreira, 40% argumentaram que enxergaram barreiras como a necessidade de uma
infraestrutura de laboratórios de informática para um aprendizado mais significativo do
PC.
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Teve dificuldades com os conceitos e
ferramentas abordados na pesquisa

Sim 0%
Não 100%

Considera padrões de programação
fáceis de aplicar

Sim 40%
Não 60%
Considera a aplicação dos padrões e anti-padrões

de programação em jogos desconectados
adequados à sua disciplina

Sim 60%
Nem tanto 40%
Não 0%

Como descreve a sua demanda de esforço
para durante esse estudo

Alta 0%
Média 40%
Baixa 60%

Vislumbra alguma barreira educacional
para a aplicação transversal do PC

Sim 40%
Não 60%

Considera que a realização das atividades
pelos alunos pode ser

Monótona 0%
Um pouco monótona 0%
Nem monótona nem interessante 0%
Interessante 40%
Muito interessante 60%

Tabela 6.11: Avaliação das dificuldades

Por fim, a última questão avaliada que é apresentada na Tabela 6.11, relata como
consideram que a realização das tarefas pelos alunos pode ser. Para responder a essa
pergunta os professores tiveram que escolher entre uma das opções, que são, monótona,
um pouco monótona, nem monótona nem interessante, interessante e muito interessante.
O resultado dessa avaliação foi bem positivo com 60% revelaram que a realização das
tarefas pelos alunos seria muito interessante e 40% acreditam que essa realização seria
interessante.

Essa avaliação conduzida após a participação na pesquisa, também avaliou o
amadurecimento do entendimento de ideias e conceitos. A Tabela 6.12 apresenta os dados
coletados. Os professores foram questionados quanto à sua capacidade de visualizar
padrões em outros problemas e situações além dos apresentados na pesquisa. Todos
relataram que após a participação, possuem capacidade de visualizar padrões em outros
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Consegue visualizar os padrões em outros problemas e situações
contextualizadas na sua disciplina além dos apresentados

Sim 100%
Não 0%

Se sente capaz de criar novas tarefas além das apresentadas
Sim 80%
Não 20%
Após a realização da pesquisa, tem uma ideia de como ocorre a interação

do PC e a sua disciplina através dos jogos desconectados
Sim 100%
Não 0%

Após a realização da pesquisa, tem uma ideia de como ocorre a
interação do PC e a sua disciplina através dos padrões

Sim 100%
Não 0%

Após a participação nesse estudo, acredita que começou a formar
uma ideia de como o PC pode ser aplicado na sua disciplina

Sim 100%
Não 0%

Após participar da pesquisa, considera o conjunto de práticas
potencialmente benéfico para o ensino transversal do PC

Sim 100%
Não 0%

Tabela 6.12: Avaliação da evolução dos professores

problemas. Além da capacidade de visualizar padrões também responderam se são
capazes de criar novas tarefas além das apresentadas, 20% informaram que ainda não
se sentem capazes de criar novas tarefas e 80% se sentem capazes.

A Tabela 6.12 apresenta também dados coletados de avaliações sobre o entendi-
mento de como ocorre a interação das disciplinas e o PC através dos jogos desconectados,
dos padrões de programação e do Scratch. Todos declararam que, após a participação na
pesquisa, tem uma ideia de como ocorre a interação através dos jogos desconectados, ar-
gumentando que toda atividade que possui início, meio e fim pode ser resolvida fazendo
referências à passos sistêmicos, logo, segundo eles, a própria interpretação e resolução de
um problema , seja qual for, tem por base PC.

Além da avaliação sobre a interação através dos jogos desconectados, foi ava-
liada essa interação através dos padrões. Todos os professores explicaram que, após a
participação na pesquisa, tem uma ideia de como ocorre a interação do PC com a sua
disciplina através dos padrões, argumentando que em disciplinas como a informática, que
tem como objeto de estudo a construção de softwares que, por sua vez, são desenvolvidos
através de linguagens de programação tem uma facilidade na visualização dessa interação.
Os professores da disciplina de informática, foram avaliados sobre a interação do PC e a
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disciplina através do Scratch. Segundo eles, o Scracth abstrai conceitos de programação
e os coloca na forma de blocos. Dessa forma um exercício dentro do sistema demanda
apenas o conhecimento lógico para resolvê-lo. Esse conhecimento lógico necessário para
resolver um exercício é a interação entre PC e Scracth.

Por fim, o último dado apresentado na Tabela 6.12, compila as respostas sobre
a opinião acerca do conjunto de práticas ser potencialmente benéfico para o ensino
transversal do PC. Todos informaram que consideram o conjunto de práticas benéfico
para o ensino transversal do PC.

Após um treinamento adequado sobre o conjunto de práticas proposto na pesquisa,
se veria capaz de aplicar a transversalidade em suas práticas docentes

Sim 100%
Não 0%
Após um treinamento adequado sobre o conjunto de práticas proposto na pesquisa,

se veria capaz de começar a aplicar o PC em problemas do mundo real
Sim 100%
Não 0%

Tabela 6.13: Avaliação da capacidade após um treinamento adequado

Foi identificado que, para uma aplicação mais eficiente do conjunto de práticas
proposto, os professores participantes da pesquisa precisariam de um treinamento ade-
quado, a fim de que alcancem um entendimento profundo dos conceitos e ferramentas
relacionados dentro desse conjunto de práticas e se tornem capazes de incluí-los em suas
aulas. Questionados sobre alcançar a capacidade de aplicar a transversalidade em suas
práticas docentes e de aplicar o PC em problemas do mundo real após um treinamento,
todos relataram que seriam capazes, conforme é apresentado na Tabela 6.13.

Quanto tempo imagina que seria necessário para
os alunos absorverem o conteúdo proposto no conjunto de práticas
Menos de 6 meses 20%
6 meses 0%
Mais que 6 meses 60%
1 ano 0%
Mais que 1 ano 20%

Tabela 6.14: Tempo necessário para uma aplicação do conjunto de práticas com os alunos

Na Tabela 6.14 são apresentados os dados sobre a quantidade de tempo neces-
sária para que os alunos sejam capazes de absorver os conteúdos proposto no conjunto
de práticas. Segundo as respostas, 20% acreditam que menos de 6 meses é o suficiente
para que os alunos absorvam os conteúdos, 60% relataram que são necessários mais de 6
meses para isso acontecer, e por fim, 20% informaram que é necessário mais que 1 ano
para que os alunos sejam capazes de absorver esses conteúdos.
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Os professores também forneceram algumas observações além do que lhes foi
questionado. Em nosso conjunto de práticas o Scratch foi utilizado somente nas atividades
da disciplina de informática, e segundo os professores de informática, é possível aplicar o
Scratch em todas as matérias. Eles relataram ainda que o conjunto de práticas abrange
além do raciocínio lógico e resolução de problemas, a interação social, algo que é
geralmente uma dificuldade no cotidiano das aulas, já que seus alunos têm dificuldade de
trabalhar em equipe. Segundo os professores, um ponto positivo muito forte no conjunto
de práticas é a ampliação do conhecimento tanto dos discentes quanto dos docentes.



CAPÍTULO 7
CONCLUSÃO

Neste trabalho foi apresentado um conjunto de práticas para ensino transversal
do PC, fazendo uso de padrões de programação, jogos desconectados e Scratch para tornar
o ensino mais eficiente e significativo para os alunos. O conjunto de práticas propõe um
grupo de tipos de tarefas projetadas para diferentes objetivos, ambientes e disciplinas.
Todas as tarefas foram sistematizadas e integralizadas para compor uma abordagem
transversal. Essa integralização se dá pela aplicação de um tema central para todas as
tarefas. As atividades são descritas no apêndice D.

Além disso, conjunto de práticas proposto por essa pesquisa não é somente um
treinamento, na verdade os pesquisadores propõem a reaplicação do modelo DBR sempre
que esse treinamento for utilizado. Dessa maneira, o que foi proposto é um conjunto de
práticas de ensino do PC que seja adequado ao contexto que está sendo utilizado e que a
cada vez que for utilizado o conjunto de práticas será refinado.

Os pesquisadores conduziram uma revisão da literatura a fim de encontrar evi-
dências empíricas sobre aplicação transversal do PC. Essa revisão mostrou que há uma
recorrência do uso de jogos em pesquisas desse tipo, ou seja, os jogos são reconheci-
dos como uma abordagem promissora para ensino transversal do PC, além dos jogos
ferramentas de programação visual, como o Scratch recebem atenção nessas pesquisas.
Mesmo conduzindo uma revisão, até onde sabemos, não há estudos empíricos sobre apli-
cação transdisciplinar do PC. Foi encontrado um estudo proposto por Barr e Stephenson
[7], que é um estudo teórico sobre o PC. Logo, ainda se fazem necessários mais estudos
empíricos de aplicações transversais.

O conjunto de práticas proposto neste trabalho combina padrões de programação
com jogos desconectados e Scratch de maneira transversal ao longo de todos os eixos
do ensino fundamental: ciências, linguagem, matemática e estudos sociais. Na literatura
especializada, até onde sabemos, não existem trabalhos com tal abordagem.

A principal contribuição deste trabalho é a de propor e refinar um conjunto de
práticas de ensino transversal para o ensino do PC no contexto de ensino fundamental. O
conjunto de práticas foi desenvolvido pelos pesquisadores e as atividades do conjunto de
práticas foram refinadas e aprimoradas em coparticipação com professores participantes



78

da pesquisa de acordo com as diretrizes do modelo de desenvolvimento da DBR por
Romero-Ariza[64].

As interações com os professores para o refinamento do conjunto de atividades
apresentaram resultados satisfatórios. Todos relataram que a pesquisa atingiu o objetivo,
ou seja, o conjunto de práticas proposto aborda o PC de maneira transversal. Além disso,
os professores que participaram da pesquisa foram levados a refletir sobre suas práticas
docentes e a ver de uma maneira diferente, mais significativa, o ensino transversal.

Na análise de precedentes, os professores se apresentaram otimistas, acreditando
que as escolas são capazes de implementar o aprendizado de conceitos e práticas relaci-
onadas a tecnologias. Também, relataram um cenário onde uma parcela considerável dos
alunos apresenta dificuldades que têm impacto na vida escola, dificuldades essas que o
ensino do PC pode trabalhar para que os alunos as superem. Esse cenário apresentado é
propício para a aplicação do conjunto de práticas proposto, que pode ser capaz de melho-
rar esse cenário diminuindo as dificuldades dos alunos.

Apesar do grupo de professores participantes, no geral, conhecer alguns ou todos
os conceitos e ferramentas da pesquisa (PC, padrões de programação, jogos desconecta-
dos, Scratch e transversalidade), não possuíam muita vivência ou experiências com eles.
Felizmente, todos se mostraram interessados em conhecer e fazer uso desses conceitos e
ferramentas.

Os professores relataram que as estratégias para aplicação do PC nas diferentes
disciplinas são simples, claras, não possuem complexidades ocultas e também comple-
mentam e apoiam as práticas educacionais existentes consideradas valiosas. Além disso,
essas estratégias contribuem para a integração de tecnologia no ensino, pois desperta pen-
samentos produtivos e reduzem os problemas dessa integração. Todos consideraram que
o ganho da aplicação do conjunto de práticas não é somente tecnológico. O conjunto de
práticas também estimula as interações sociais e bons resultados nos alunos, pois enfa-
tiza a participação ativa dos alunos nas atividades e as estratégias podem ser capazes de
melhorar os resultados dos alunos nas disciplinas.

Após as interações, os pesquisadores notaram que para um estudo de caso
futuro, é necessário um treinamento adequado sobre o conjunto de práticas proposto e
os conceitos relacionado, e é necessário um período maior do que 6 meses para que
alunos participantes absorvam o conteúdo do conjunto de práticas. Ainda, os professores
relataram que consideram que a realização das atividades propostas no conjunto de
práticas pelos alunos pode ser muito interessante, e a demanda de esforço para realizar
essas atividades é geralmente baixa.

Como trabalho futuro, espera-se realizar estudos de caso envolvendo também
os discentes, utilizando a estratégia transversal proposta, com o objetivo de investigar a
sua eficácia do ponto de vista do aluno e, também, para testar a hipótese de que, por
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meio dessa abordagem transversal, o aluno é capaz de fazer analogias e visualizar e uma
solução computacional em diferentes contextos e, portanto, que o PC pode ser aprendido
de uma forma mais holística.

Com respeito às limitações da pesquisa, vale a pena ressaltar que o PC é um
conceito complexo que envolve diversas capacidades, tais como abstração, automação e
simulação, como abordado na seção de revisão sistemática. Neste trabalho abordamos
apenas algumas das capacidades do PC relacionadas à implementação de algoritmos,
envolvendo padrões de programação. Mesmo com relação aos padrões existem algumas
limitações. Nossa pesquisa não aborda, por exemplo, tarefas para promover a criatividade
dos alunos visando a inovação.
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APÊNDICE A
APLICAÇÃO DO MÉTODO PROPOSTO NO
CEPAE COMO TRABALHO FUTURO

A.1 Momentos e ambientes da aula

As aulas serão conduzidas a partir do esquema abaixo. Toda aula será composta
de três momentos distintos que irão ocorrer em ambientes diferentes, sala de aula,
laboratório de informática e quadra de esportes, conforme é apresentado na Figura A.1,
mas nem sempre se atendo especificamente na ordem que está na figura. O primeiro
momento da aula, que ocorrerá na sala de aula, será para apresentação e discussão
dos assuntos que serão abordados naquela aula. O segundo momento que irá ocorrer
no laboratório de informática terá como objetivo a aplicação do conceito anteriormente
discutido, essa aplicação se dará em um ambiente virtual através da ferramenta Scratch
com programação em blocos. O terceiro e último momento da aula será na quadra
de esportes, nesse momento os alunos já terão sido introduzidos e também já terão
praticado (em um ambiente virtual) os conceitos, logo neste momento o objetivo será uma
experimentação desse mesmo conteúdo através de jogos desconectados para que ocorra
uma maior retenção dos conteúdos abordados na aula.

Figura A.1: Momentos que compõe uma aula
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A.2 Planejamento dos encontros no CEPAE

O estudo de caso conduzido durante esta pesquisa deveria ocorrer em um período
de um semestre letivo, e será executado no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à
Educação (CEPAE) da Universidade Federal de Goiás. Devido ao calendário do CEPAE
e a quantidade de aulas de um semestre, fica definido para o estudo de caso um total de
10 encontros, que inicialmente deverão ocorrer conforme a Tabela A.1. Na Tabela A.1 é
apresentada a estruturação inicial dos encontros, contendo o conteúdo e o tipo de aula que
cada encontro irá abordar.

Encontro Conteúdo Tipo de aula
1º Apresentação do projeto Sequência Entendimento
2º Decisão Entendimento
3º Decisão Reconhecimento
4º Decisão Adaptação
5º Repetição Entendimento
6º Repetição Reconhecimento
7º Decisão e Repetição Adaptação
8º Decisão e Repetição Combinação
9º Decisão e Repetição Inovação
10º Decisão e Repetição Mista

Tabela A.1: Encontrados planejados para o estudo de caso

A.3 Avaliação

Para avaliar o método e a estrutura de aulas propostos seria aplicado a todos os
alunos que participarem do projeto um questionário elaborado segundo diretrizes de User
Experience (UX) [53, 30].

Segundo Hanssenzahl e Tractinsky [30] o UX é uma consequência de três coisas,
o estado interno do usuário, as características do sistema projetado e o contexto em que a
interação acontece.

O questionário será aplicado após o terceiro momento da aula, na quadra de
esportes e irá abordar questões como:

• Nível da motivação e sentimento quanto aos momentos da aula;
• Nível de participação nas atividades em cada momento da aula;
• Nível de satisfação com as atividades em cada momento da aula;
• Identificação de padrões e anti-padrões nas atividades do laboratório com o Scratch;
• Identificação de padrões e anti-padrões nas atividades da quadra com os jogos;
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• Avaliação das atividades da aula no quesito contribuição do ensino dos conteúdos
abordados.



APÊNDICE B
Sumarização dos estudos analisados na Revisão
sistemática

Ar-
tigo

Nível
esco-
lar

Disci-
plina
envol-
vida

O que foi feito Pedagogia
e tecnologia
utilizadas

Resultados em-
píricos obtidos

1 Ensino
supe-
rior

Ciência,
Tecno-
logia,
Enge-
nharia
e Mate-
mática
(STEM)

É apresentado
uma estratégia
baseada em PC
adotada para re-
forçar elementos
do pensamento
computacional
em cursos de
STEM. A estra-
tégia produziu
um roteiro para
introdução do
PC a estudantes
e 6 workshops
para apresentar
o PC para a
comunidade em
geral.

A pesquisa não
reporta o uso de
nenhum tipo de
tecnologia ou pe-
dagogia.

A pesquisa não
apresenta resulta-
dos empíricos.
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2 Ensino
funda-
mental

Física É apresentado um
projeto em que os
alunos de 4º a 6º
série podem de-
senvolver iterati-
vamente um mo-
delo para explicar
o momento e a
aceleração de um
objeto, aplicando
conceitos do PC
para simular esse
modelo.

A pesquisa relata
o uso de um am-
biente de progra-
mação visual, no
caso o Scratch.

Os alunos dessas
séries reconhe-
ceram que: -Há
a necessidade
de instruções
específicas, mas
acham difícil
produzi-las;
-Pequenos erros
podem alterar os
resultados.

3 Ensino
funda-
mental
e
médio

STEM A pesquisa des-
creve as análises
das atividades
de integração do
PC do ensino,
coletadas em dois
workshops. Os
workshops reu-
niram um grupo
de trabalho de
investigadores,
pesquisadores
e educadores
para propor uma
estrutura inter-
disciplinar para
integração CT no
ensino básico.

A estrutura in-
terdisciplinar foi
proposta cole-
tando e refinando
descrições do
PC dos partici-
pantes durante
workshops. Um
dos pontos discu-
tidos é o uso de
jogos.

A pesquisa lista
cinco elementos
de integração de
PC na educação:
- Compreender
sistemas comple-
xos; - Inovar com
representações
computacionais; -
Projetar soluções
que potencia-
lizam o poder
e os recursos
computacionais;
- Envolver-se na
criação de sen-
tido coletivo em
torno dos dados;
- Compreender
as consequências
potenciais das
ações
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4 Ensino
funda-
mental

STEM A pesquisa se
concentrou no
projeto e na
avaliação de
um conjunto de
construção portá-
til, ciberfísico e
tangível(integra
elementos captá-
veis e tocáveis)
para que as cri-
anças aumentem
suas capacidades
de PC por meio
da narração de
histórias.

A pesquisa se
baseou em teorias
do Constru-
tivismo e do
Construcionismo,
e fez uso de pai-
néis eletrônicos
e módulos (que
podem ser enten-
didos como jogos
desconectados)
para as crianças
se expressarem
de forma cria-
tiva, construam
um significado
para aquele
aprendizado du-
rante atividades
lúdicas.

A pesquisa de-
monstrou que o
algoritmo tangí-
vel construído
por meio dos mó-
dulos e painéis
ofereceu a uma
ferramenta para
pensar algorit-
micamente. No
geral, o modelo
proposto se mos-
trou interessante,
divertido e mo-
tivador; retratou
o conhecimento
de maneiras
sociais, físicas
e multimodais;
ofereceu uma
visão de como
o conhecimento
foi construído;
e conectou as
crianças com
suas habilidades.
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5 Ensino
funda-
mental
e
médio

Arte,
Bio-
logia,
Educa-
ção em
saúde,
Mate-
mática
e Es-
tudos
sociais

O modelo pro-
posto envolve ter
nossos bolsistas
(alunos de gradu-
ação em ciência
da computação)
trabalhando em
conjunto com
os professores
da sala de aula
para identificar
os elementos
necessários do
currículo que se
beneficiariam de
uma abordagem
computacional.

A pesquisa não
reporta o uso de
nenhuma peda-
gogia, mas relata
o uso de recursos
de multimídia
como vídeos e
o uso de jogos
digitais.

Os alunos
participantes
desenvolveram
interesse em
seguir uma car-
reira em ciência
da computação,
aumentaram a
compreensão
e percepção
sobre ciência
da computação,
e melhoraram
as habilidades
para resolver
problemas. E
os professores
indicaram um
aumento em seu
conhecimento
em relação à
educação em
tecnologia /
computação.
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6 Ensino
supe-
rior

MatemáticaA pesquisa con-
sistiu em se
construir um
projeto didático,
junto a estudan-
tes do curso de
licenciatura em
matemática, com
o objetivo de
ensinar um con-
teúdo específico
da matemática,
articulando-o
ao PC definido
em termos de
algumas de suas
habilidades,
investigando
assim suas con-
tribuições para a
aprendizagem do
conteúdo e para o
desenvolvimento
das competências
previstas no texto
da BNCC.

A pesquisa relata
o uso de um
ambiente de pro-
gramação visual,
Scratch e outros
tipos de software
como, GeoGebra
e Jclic.

Os participantes
tiveram dificul-
dade de articular
o ensino do
conteúdo às
habilidades do
PC através de
atividades prá-
ticas. Em sua
maioria, tendem
a reproduzir
modelos de en-
sino tradicionais,
incluindo ape-
nas os recursos
tecnológicos exi-
gidos. Almejam
obter resultados
diferentes sem se
atentar à metodo-
logia de ensino
e aprendizagem
adotada. Intro-
duzir o PC na
BNCC e con-
sequentemente
no currículo da
educação básica
gera implicações
sobre a forma-
ção inicial dos
professores.
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7 Ensino
funda-
mental
e
médio

Não
especi-
ficado

Nessa pesquisa,
é relatada a
primeira parte
de um projeto
multifásico que
visa desenvolver
uma definição
operacional de
PC para o ensino
fundamental e
médio, junta-
mente com re-
cursos adequados
para mudan-
ças políticas e
curriculares.

A pesquisa dis-
cute o uso de si-
mulação e mode-
lagem, robótica e
design de jogos
de computador.

A pesquisa iden-
tificou muitos
conceitos e capa-
cidades sobre o
que é PC e o que
ele poderia ser
nas salas de aula
do ensino funda-
mental e médio.
O processo de
aumentar a expo-
sição dos alunos
ao PC no K-12
é complexo,
exigindo mu-
dança sistêmica,
envolvimento
do professor e
desenvolvimento
de recursos sig-
nificativos. A
colaboração com
a comunidade
de educação em
ciência da com-
putação é vital
para esse esforço.
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8 Ensino
funda-
men-
tal,
médio
e supe-
rior

STEM A pesquisa dis-
cute o papel do
PC, Epistemolo-
gia da Educação
em Engenha-
ria, Educação
em Ciências da
Computação e a
integração das
Artes com STEM
na educação.
Além disso a
pesquisa propõe
um modelo in-
tegrando todos
esses conceitos
à abordagem de
ensino e apren-
dizagem baseada
em investigação.

A pesquisa dis-
cute abordagens
interdisciplinares
e transdisci-
plinares, além
disso também
discute que a
educação do PC
deve envolver
experimentação
e investigação,
e uma forma de
fazer isso é o uso
de jogos.

A pesquisa não
apresenta resulta-
dos empíricos.
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9 Ensino
funda-
mental
e
médio

Não
especi-
ficado

A pesquisa for-
nece insights so-
bre o movimento
atual de reforma
curricular da edu-
cação em PC na
região do Pací-
fico Asiático atra-
vés da análise de
6 estudos empíri-
cos relacionados
ao PC na região.

A pesquisa dis-
cute abordagens
interdisciplinares
e transdisci-
plinares, além
disso também
discute que a
educação do PC
deve envolver
experimentação
e investigação. A
pesquisa aborda
o ensino baseado
em jogos, uso de
jogos desconecta-
dos, storytelling

e abordagens
construtivistas.

Diferentes defini-
ções encontradas
sobre o ensino
e aprendizagem
do PC. Muitas
ferramentas in-
cluindo jogos
desconectados
e storytelling

são aplicadas
nos estudos para
aumentar o inte-
resse dos alunos
através de ele-
mentos como a
diversão, porém,
a lacuna entre
"PC divertido"e
a codificação
profissional é
significativa
para muitos alu-
nos. Mas ainda,
integrar o PC
na educação
formal envolve
muito mais do
que introduzir
conceitos com-
putacionais e
habilidades de
codificação.
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10 Ensino
médio

Matemática
e Ciên-
cias

A pesquisa pro-
põe uma defini-
ção de PC para
matemática e ci-
ências na forma
de uma taxono-
mia que consiste
em quatro cate-
gorias principais:
práticas de da-
dos, práticas de
modelagem e si-
mulação, práticas
de resolução de
problemas com-
putacionais e prá-
ticas de pensa-
mento sistêmico.

A pesquisa dis-
cute o uso de jo-
gos concretos e
digitais.

A taxonomia foi
baseada na litera-
tura existente so-
bre PC, apresenta
3 benefícios prin-
cipais: (1) baseia-
se na relação re-
cíproca de apren-
dizagem entre o
PC e os domí-
nios da matemá-
tica e das ciên-
cias, (2) aborda
questões práticas
de alcançar todos
os alunos e ter
professores profi-
cientes e (3) apro-
xima a educação
em ciências e ma-
temática com as
práticas profissio-
nais atuais nessas
áreas.

Tabela B.1: Sumarização dos estudos analisados



APÊNDICE C
Conjunto de tarefas inicial - exemplos dos tipos
de tarefa

Tarefa de entendimento S-PC1
1. Conteúdos
Nesta atividade os assuntos abordados são os tópicos 1.1, 1.2 e 1.3 presentes no

capítulo de conteúdos e práticas abordados nas tarefas. Esses tópicos são:

• Definição do pensamento computacional;
• Usar passos básicos na solução de problemas algorítmicos para projetar soluções;
• Definir um algoritmo como uma sequência de instruções que pode ser processada

por um computador.

2. Metodologia 2.1. Preparação
Preparar o laboratório para os alunos e certificar que todos tenham o software

aberto e configurado para a tarefa.
2.2. Guia de Ensino 2.2.1. Aquecimento
Nesta atividade os alunos irão conhecer o ambiente virtual da ferramenta do

Scratch, como ela funciona, como utilizar os comandos da linguagem blockly arrastando
e soltando, os elementos presentes na interface, e vão também experienciar a execução do
código em um ambiente virtual dentro do Scratch. Os alunos usarão blocos de comandos
para “programar” uma animação. De maneira simples os alunos irão passar comandos
para um texto, que deverá se mover seguindo esses comandos.

2.2.2. Atividade principal
Os alunos criarão um jogo em que os personagens disputam corrida. Para isso os

alunos irão seguir o passo a passo abaixo conforme o professor demonstra no telão:

• Vá para o Scratch para criar um novo projeto;
• Escolha um pano de fundo;
• Escolha o gato ou um novo ator para correr;
• Faça seu ator se mover quando você pressionar uma tecla com o seguinte código:
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Após a demonstração, é interessante que o professor auxilie os alunos enquanto
eles criam jogos de corrida. Uma boa sugestão é que os alunos trabalhem em duplas, na
qual os participantes trabalham em conjunto para criar um programa. Observar como eles
estão trabalhando e em intervalos regulares, solicitar que as duplas troquem quem está
usando o mouse e o teclado, para garantir que ambos contribuam para o processo.

Se os alunos apresentarem dificuldades e não conseguirem seguir adiante, o
professor deve discutir com eles para descobrir o que aconteceu e o que esperavam que
acontecesse. As duplas também podem pensar juntos sobre outras coisas que podem tentar
fazer.

3. Avaliação
Depois que todos os alunos finalizarem os projetos, já vivenciaram como é a

execução de comandos feita pelo computador. Nesse momento o professor deve aplicar o
questionário de avaliação e discutir como os alunos conseguiram visualizar na prática o
pensamento computacional e como eles utilizaram esse conceito para criar o projeto.

Tarefa de entendimento S-PC2
1. Conteúdos
Nesta atividade os assuntos abordados são os tópicos 1.4 e 1.5 presentes no

capítulo de conteúdos e práticas abordados nas tarefas. Esses tópicos são:

• Avaliar maneiras pelas quais diferentes algoritmos podem ser usados para resolver
o mesmo problema;

• Representar dados de várias formas, incluindo texto, sons, imagens e números.

2. Metodologia
2.1. Preparação
Preparar o laboratório para os alunos e certificar que todos tenham o software

aberto e configurado para a tarefa.
2.2. Guia de Ensino
2.2.1. Aquecimento
Nesta tarefa, os alunos deverão entender o que é um comando em um programa.

De maneira simples os alunos irão passar comandos para um texto, que deverá se mover
seguindo esses comandos. Para iniciar siga o seguinte roteiro de exemplo para que os
alunos se familiarizem com a atividade proposta:

• Escolha uma letra na Biblioteca de Atores;
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• Escolha um cenário;
• Para ver apenas os atores que são letras, clique na categoria Letras no topo da

Biblioteca de Atores;
• Adicione esse código:

• Experimente mudar o valor no bloco.

Depois que todos os alunos finalizarem o código pedir para que todos executem,
e façam alterações no valor do bloco de comando e executem mais vezes. Por fim, discutir
com os alunos o que o código que eles construíram fez no programa e como as alterações
feitas por eles influenciaram no resultado.

2.2.2. Atividade principal
Agora os alunos já possuem uma certa familiaridade com a atividade e já

entenderam como é possível fazer alterações nos atores do Scratch. Siga o roteiro a seguir
com outros tipos de animações dos atores e peça para que os alunos o repliquem:

• Vá para a Biblioteca de Atores;
• Clique na categoria Letras;
• Escolha um ator letra;
• Adicione esse código:

Obs.: Deixe claro para os alunos que o bloco repita será abordado nas próximas
tarefas e que não é necessário focar neste bloco nesta tarefa.
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Peça para os alunos executarem o código e testarem se este está funcionando. É
esperado que alguns alunos tenham dificuldades ou tenham algum problema nessa ativi-
dade, reserve um tempo para acompanhar os alunos e certificar que todos conseguiram
desenvolver o código corretamente.

Experimente inserir outros blocos de comando que irão gerar ações diferentes,
por exemplo, blocos como os de tocar sons, alteração de tamanho do ator e movimentar
os atores.

3. Avaliação
Depois que todos os alunos finalizarem os projetos, o professor deve aplicar o

questionário de avaliação e discutir com os alunos sobre os seguintes tópicos:

• Que tipos de problemas podemos resolver com algoritmos?
• Qual problema do mundo real você, sem saber já usava algoritmos para resolver?
• Que tipos de dados o computador pode representar?

Tarefa de entendimento S-P1
1. Conteúdos
Nesta atividade os assuntos abordados são os tópicos 2.1, 2.2 e 2.3 presentes no

capítulo de conteúdos e práticas abordados nas tarefas. Esses tópicos são:

• Definição, entendimento e aplicação de padrões;
• Padrões de seleção: escolha simples (se);
• Padrões de seleção: escolha alternativa (se... senão).

2. Metodologia
2.1. Preparação
Preparar o laboratório para os alunos e certificar que todos tenham o software

aberto e configurado para a tarefa.
2.2. Guia de Ensino
2.2.1. Aquecimento
Esta atividade funde a ciência da computação ao mundo real, desenvolvendo sua

capacidade de saber se uma condição seja verdadeira ou falsa. Os alunos aprenderão a
usar SE instruções para declarar quando um determinado comando deve ser executado,
bem como SE / SENÃO instruções para declarar quando um comando deve ser executado
e o que executar de outra forma. Os alunos podem não reconhecer a palavra condicionais,
mas a maioria dos alunos entenderá a ideia de usar "se"para garantir que alguma ação
ocorra apenas quando for suposto.

Apresentar os blocos de comando SE e SENÃO:
Explicar para os alunos como esses blocos são executados e fazer o seguinte

programa de exemplo:
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2.2.2. Atividade principal
Criar algumas regras com a classe relacionadas aos comandos do Scratch já

apresentados. O professor pode escrever essas regras em um quadro para que fique visível
para os alunos.

Aqui está um exemplo de regra:

Perguntar a resposta de uma operação matemática, exemplo: 7*8.

Se a resposta for correta, ou seja, 56.

O ator deve dizer: Parabéns você é inteligente!

O professor pode dividir a turma em equipes para que os alunos possam discutir
e criar novas regras. O professor deve apresentar um conjunto de regras de exemplo para
todos verem.

Peça às equipes para que iniciem os jogos com as regras de exemplo e depois
que a classe tiver alguma prática, você pode incentivar os alunos a criar novas condições.

Aqui está um exemplo de regra:

Perguntar a resposta de uma operação matemática, exemplo: 7*8.

Se a resposta for correta, ou seja, 56.

O ator deve dizer: Parabéns você é inteligente!

Senão o ator deve dizer: Poxa, infelizmente você não acertou.

3. Avaliação
Aplicar o questionário de avaliação e discutir com os alunos sobre:

• O que é condicional?
• Como as condicionais foram usadas nos blocos do Scratch?
• Quais são algumas das condicionais que você usou hoje?
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• Você pode inventar um outro exemplo de condicional?
• Que outras coisas você faz durante o dia sob condições no computador?

Tarefa de entendimento S-P2
1. Conteúdos
Nesta atividade os assuntos abordados são referentes aos tópicos 2.4 e 2.5

presentes no capítulo de conteúdos e práticas abordados nas tarefas. Esses tópicos são:

• Padrões de seleção: escolha sequencial (se... senão se... senão se... senão);
• Padrões de seleção: série de possibilidades (selecione: caso...).

2.2. Guia de Ensino
2.1. Preparação
Preparar o laboratório para os alunos e certificar que todos tenham o software

aberto e configurado para a tarefa.
2.2. Guia de Ensino
2.2.1. Aquecimento
Na tarefa anterior os alunos conheceram as primeiras estruturas e padrões de

decisão, o SE e o SE... SENÃO, o objetivo desta tarefa é apresentar uma nova estrutura
de decisão, o SE... SENÃO SE.

O raciocínio da estrutura SE... SENÃO SE é semelhante ao da estrutura vista
na tarefa anterior, primeiro verifica-se uma condição, caso a condição seja verdadeira o
código é executado, caso seja falsa outro comando é executado, porém aqui, quando a
condição é falsa, ao invés de apenas executar um outro comando, uma outra condição é
testada antes.

Essa estrutura é criada dentro da plataforma do Scratch através da junção de dois
blocos de comandos já estudados. Duas maneiras de se criar um SENÃO SE podem ser
executadas no Scratch, uma é unindo um SENÃO..SE com um SE apenas, de maneira
que duas condições serão verificadas e se ambas falharem nada acontecerá, a segunda
maneira é unir um bloco SENÃO...SE com outro SENÃO...SE de maneira que se as duas
condições verificadas falharem um comando ainda será executado. O professor deve frisar
bem essa diferença para os alunos.

Apresentar os blocos de comando que formam a estrutura:
Explicar para os alunos como esses blocos são executados e fazer os seguintes

programas de exemplo com a turma e explicar a execução de ambos:
A segunda estrutura que será abordada nesta atividade é a estrutura de esco-

lhas múltiplas SELECIONE...CASO ou ESCOLHA...CASO. Após o entendimento do
SE...SENÃO SE esta estrutura fica um pouco mais fácil de ser compreendida. O ESCO-
LHA...CASO é uma solução para uma situação em que é necessário verificar uma série
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de possibilidades assim como o SE...SENÃO SE, mas a diferença é que a nova estrutura
permite ir direto para o bloco de comando desejado, de acordo com a condição que está
sendo verificada.

Porém aqui há um desafio, pois o Scratch não possui um bloco de comando para
essa estrutura. Logo o que conseguiríamos montar com os blocos disponíveis são as duas
opções abaixo:

Conseguimos notar que praticamente não há diferenças entre a estrutura em
blocos usada para o SE...SENÃO SE e a usada para o SELECIONE...CASO, logo os
alunos não conseguirão notar diferenças visuais entre as duas estruturas dentro do Scratch.
Então é importante frisar a diferença de funcionamento entre as duas estruturas. Para que
a diferença fique mais clara, o professor pode apresentar e discutir os seguintes diagramas
das estruturas para a turma:

2.2.2. Atividade principal
Criar algumas regras com a classe relacionadas aos comandos do Scratch já

apresentados. O professor pode escrever essas regras em um quadro ou apresentá-las para
que fiquem visíveis para os alunos.
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Aqui está um exemplo de regra:
Perguntar a cor da camisa

Se a COR da sua CAMISA é branca

O ator deve dizer: As nuvens são brancas!

Senão se a COR da sua CAMISA é azul

O ator deve dizer: O céu é azul!

Senão se a COR da sua CAMISA é preta

O ator deve dizer: Me deu vontade de comer jabuticaba!

O professor pode dividir a turma em equipes para que os alunos possam discutir
e criar novas regras. O professor deve apresentar um conjunto de regras de exemplo para
todos verem.

Peça às equipes para que iniciem os jogos com as regras de exemplo e depois
que a classe tiver alguma prática, você pode incentivar os alunos a criar novas condições.

Perguntar a comida favorita

Se a sua COMIDA favorita é sanduíche
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O ator deve dizer: Vamos comer um X-tudo depois!

Se a sua COMIDA favorita é pizza

O ator deve dizer: Você é italiano?

Se a sua COMIDA favorita é churrasco

O ator deve dizer: É realmente muito gostoso!

Senão

O ator deve dizer: Hmmmm... essa é realmente uma boa pedida!

3. Avaliação
Aplicar o questionário de avaliação e discutir com os alunos sobre:

• O que é condicional?
• Qual a diferença do SE...SENÃO para o SE...SENÃO SE?
• Como as condicionais foram usadas nos blocos do Scratch?
• Quais são algumas das condicionais que você usou hoje?
• Que outras coisas você faz durante o dia sob condições no computador?

Tarefa de entendimento S-P3
1. Conteúdos
Nesta atividade os assuntos abordados são os tópicos 2.6 e 2.7 presentes no

capítulo de conteúdos e práticas abordados nas tarefas. Esses tópicos são:

• Padrões de repetição: meio laço (enquanto... faça ou faça... enquanto);
• Padrões de repetição: laço completo (para).

2. Metodologia
2.1. Preparação
Preparar o laboratório para os alunos e certificar que todos tenham o software

aberto e configurado para a tarefa.
2.2. Guia de Ensino
2.2.1. Aquecimento
Nesta tarefa, o foco é nas estruturas de repetição, a primeira estrutura que vamos

estudar é o ENQUANTO... FAÇA, este padrão tem por objetivo trabalhar com ações que
devem ser executadas várias vezes e geralmente não se sabe exatamente quantas vezes
essa ação deve ser executada. Por isso usa-se uma verificação de uma condição para
definir quantas vezes o comando será repetido. É importante utilizar exemplos do mundo
real para mostrar para os alunos como funciona essa estrutura.

Exemplo de repetição no mundo real:
Quando você pedir para o seu responsável para poder assistir

TV e ele dá a seguinte resposta
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Certo, pode! Mas antes você deve lavar as louças, enquanto todas

as louças não estiverem limpas você não pode assistir TV.

A outra estrutura que será abordada nesta tarefa é a estrutura PARA, esta
estrutura é utilizada em casos em que uma ação deve ser repetida um número determinado
de vezes. Por exemplo, quando uma ação deve ser executada exatamente 10 vezes, utiliza-
se esta estrutura.

Exemplo de repetição no mundo real:
Escovar os dentes é uma ação que deve ser executada pelo menos

três vezes ao dia.

Logo podemos identificar uma ação que é executada um número

determinado de vezes.

Escovar os dentes 3 vezes ao dia.

Apresentar os blocos de comando que formam a estrutura dentro da plataforma
do Scratch:

Fazer os seguintes programas de exemplo com a turma e explicar a execução de
ambos:

2.2.2. Atividade principal
Criar algumas regras com a classe relacionadas aos comandos do Scratch já

apresentados. O professor pode escrever essas regras em um quadro ou apresentá-las para
que fiquem visíveis para os alunos.

O professor pode dividir a turma em equipes para que os alunos possam discutir
e criar novas regras. O professor deve apresentar alguns exemplos de regras para todos
verem.

Aqui estão alguns exemplos de regra:
Repita 5 vezes
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Esconder o ator

Esperar meio segundo

Mostrar o ator

.
Verificar o dia da semana

Repita até que a resposta seja segunda (se o dia em questão

for segunda)

Pergunte o dia da semana

3. Avaliação
Aplicar o questionário de avaliação e discutir com os alunos sobre:

• Sobre o que foi a atividade de hoje?
• Qual a diferença entre o ENQUANTO e o PARA?
• Qual o nome do bloco de comando da estrutura PARA dentro do Scratch?
• Você teve dificuldades com alguma das duas estruturas?

Tarefa de entendimento S-P4
1. Conteúdos
Nesta atividade os assuntos abordados são os tópicos 2.8.1 e 2.8.2 presentes no

capítulo de conteúdos e práticas abordados nas tarefas. Esses tópicos são:

• Padrões de acumulação de valores;
• Contador;
• Acumulador.

2. Metodologia
2.1. Preparação
Preparar o laboratório para os alunos e certificar que todos tenham o software

aberto e configurado para a tarefa.
2.2. Guia de Ensino
2.2.1. Aquecimento
Nesta tarefa, serão abordadas duas estruturas de acumulação de valores os

CONTADORES e os ACUMULADORES, em procedimentos computacionais operações
de contagem ocorrem com grande frequência em diversas situações, por exemplo, quando
se deseja saber o número de vezes que um loop foi executado. A primeira estrutura é a
mais simples de entender, pois como o próprio nome sugere, CONTADOR, apenas irá
fazer a contabilização de determinada variável ou número de repetições em um programa,
e sempre irá acrescentar ou contar de um em um.



Apêndice C 110

O professor pode apresentar e discutir o seguinte bloco de comandos para
que os alunos o entendam a estrutura e depois repliquem o bloco para visualizar seu
funcionamento:

Mas em alguns casos pode-se empregar variáveis durante a contagem para
efetuar operações acumulativas, daí a estrutura de ACUMULADORES, que diferente do
contador, que acrescenta sempre o valor 1, aqui pode-se alterar qualquer outro valor.

O professor pode apresentar e discutir o seguinte bloco de comandos para
que os alunos o entendam a estrutura e depois repliquem o bloco para visualizar seu
funcionamento:

2.2.2. Atividade principal
Criar algumas regras com a classe relacionadas aos comandos do Scratch. O

professor pode apresentar um código de exemplo para que fiquem como referência para
os alunos replicarem e criarem as próprias versões para os alunos.

O professor pode dividir a turma em equipes para que os alunos possam discutir
e criar novas regras. O professor deve apresentar alguns exemplos de regras para todos
verem.

Aqui estão alguns exemplos de comandos:
3. Avaliação
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Aplicar o questionário de avaliação e discutir com os alunos sobre:

• O que é um CONTADOR?
• O que é um ACUMULADOR?
• Qual a diferença entre os dois?
• Quais exemplos do mundo real onde encontramos CONTADORES ou ACUMU-

LADORES?

Tarefa de entendimento S-AP1
1. Conteúdos
Nesta atividade os assuntos abordados são os tópicos 3.1, 3.2 e 3.3 presentes no

capítulo de conteúdos e práticas abordados nas tarefas. Esses tópicos são:

• Definição de anti-padrão;
• Anti-padrão como uma solução que não foi adequada para um problema e que

acarretou uma situação ruim;
• Anti-padrão como uma maneira de evitar uma situação ruim e chegar a uma solução

adequada.

2. Metodologia
2.1. Preparação
Preparar o laboratório para os alunos e certificar que todos tenham o software

aberto e configurado para a tarefa.
2.2. Guia de Ensino
2.2.1. Aquecimento
O anti-padrão é um trampolim para que os alunos cheguem ao entendimento de

como desenvolver uma solução correta para um problema específico.
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Um exemplo clássico em que podemos aplicar anti-padrões é o exemplo de trocas
de valores entre duas variáveis.

2.1.1. Atividade principal
Apresentar e discutir a seguinte situação para os alunos: Duas variáveis, A e B,

que armazenam dois valores, devem ter seus valores trocados. Pedir para que a turma
formule uma possível solução. Os alunos podem chegar a seguinte proposta:

A = 10
B = 20
.
A = B
B = A
Aqui nós temos um anti-padrão, onde a primeira parte do programa está correta

e a segunda está incorreta, pois no momento em que A receber o valor de B, o valor de
A será sobreposto e as duas variáveis terão o mesmo valor, fazendo com que o valor de
inicial de A seja perdido. Discutir com os alunos porque o código está errado e mostrar
como consertar:

A = 10
B = 20
C = 0
.
C = A
A = B
B = C
Mostrar e discutir com os alunos como esta solução resolve o problema correta-

mente.
Solução desenvolvida após a aplicação do anti-padrão em blocos do Scratch:
Obs.: No Scratch a troca de variáveis, mesmo sem uma terceira variável auxiliar,

ocorre sem erros.
Discutir com os alunos outras situações em que eles podem identificar anti-

padrões. Exemplo de anti-padrão:
Programação copiar e colar – sequências de códigos longos que frequentemente

se repetem dentro do programa.
3. Avaliação
Aplicar o questionário de avaliação e discutir sobre os seguintes tópicos:

• O que é um anti-padrão?
• O anti-padrão facilitou no desenvolvimento de uma solução?

Tarefa de entendimento J-PC1
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1. Conteúdos
Nesta atividade os assuntos abordados são os tópicos 1.2 e 1.3 presentes no

capítulo de conteúdos e práticas abordados nas tarefas. Esses tópicos são:

• Usar passos básicos na solução de problemas algorítmicos para projetar soluções;
• Definir um algoritmo como uma sequência de instruções que pode ser processada

por um computador.

2. Metodologia
2.1. Preparação
Preparar folhas em branco (de preferência com pauta) para que os alunos

desenvolvam a tarefa.
Preparar objetos para esconder.
2.2. Guia de Ensino
2.2.1. Aquecimento
Apresentar e discutir com os alunos acerca do conceito de pensamento compu-

tacional e que este conceito está presente em atividade do cotidiano de todas as pessoas,
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inclusive dos alunos. Exemplificar situações onde o pensamento computacional está pre-
sente, como por exemplo fazer as compras em um supermercado.

Várias habilidades são utilizadas nessas atividades corriqueiras mesmo de modo
inconsciente, como por exemplo, na situação de fazer compras em um supermercado,
usa-se a habilidade de organização lógica para identificar os itens que estão em falta para
compor uma lista de compras, encontrar os itens nas seções do supermercado etc.

Boa parte dessas atividades podem ser desempenhadas seguindo o que é co-
nhecido por algoritmo. Definir algoritmo para a turma e como interpretar um algoritmo
segundo a execução de passo a passo de um computador. Fazer uma analogia entre algo-
ritmos e receitas de bolo. Exemplificar e discutir um algoritmo para se preparar para ir à
escola pela manhã:

1. Acordar
2. Tomar banho
3. Vestir-se
4. Tomar café
5. Escovar os dentes
6. Pegar a mochila
2.2.2. Atividade principal
Separar a turma em grupos de 6 alunos, um dos integrantes do grupo será o

computador-humano que irá executar o algoritmo que os colegas desenvolverem. Para
começar professor deve espalhar um objeto para cada grupo da turma, o que os alunos
devem fazer é escrever um algoritmo para que o computador-humano encontre o objeto.

• Antes dos alunos começarem, o professor deve exemplificar como o computador-
humano deve executar cada ação como se fosse uma máquina, e deve seguir
exatamente o que está escrito.

• Depois que os objetos de cada grupo estiverem espalhados, os grupos devem
desenvolver algoritmos dando as instruções para o computador-humano pegarem
o objeto.

• Os algoritmos deverão ser escritos em um papel do início ao fim, e só depois serão
executados.

• Os computadores-humanos serão enviados a outros grupos para executar o código
do grupo para o qual foram enviados.

• O objetivo de separar o computador-humano de seu grupo é para que ele não tente
auxiliar o grupo executando ações que não foram programadas.

• Caso ocorra um erro durante a execução do código, o código é devolvido ao grupo
que deverá corrigir o código e a execução deverá recomeçar.

Se ainda houver tempo, discutir com os alunos sobre situações da vida real em
que o algoritmo pode ser aplicado:
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• Fazer uma ligação;
• Escovar os dentes;
• Tomar banho;
• Fazer um sanduíche;
• Guardar os materiais na mochila;
• Arrumar o quarto;

3. Avaliação
Aplicar o questionário de avaliação e discutir sobre os seguintes tópicos:

• O que é pensamento computacional?
• O que é algoritmo?
• Você consegue encontrar uma situação do mundo real em que pode fazer algo

seguindo um algoritmo?

Tarefa de entendimento J-PC2
1. Conteúdos
Nesta atividade os assuntos abordados são os tópicos 1.4 e 1.5 presentes no

capítulo de conteúdos e práticas abordados nas tarefas. Esses tópicos são:

• Avaliar maneiras pelas quais diferentes conjuntos de instruções podem ser usados
para resolver um problema;

• Representar dados de várias formas, incluindo texto, sons, imagens e números.

2. Metodologia
2.1. Preparação
Preparar fitas adesivas para desenvolver os quadriculados.
2.2. Guia de Ensino
2.2.1. Aquecimento
Nesta tarefa, os alunos deverão entender o que é um comando em um algoritmo.

Em equipes pequenas, os alunos usarão movimentos para “programar” seus colegas de
classe para que sigam com cuidado de um lugar para outro até que uma meta seja
alcançada. Primeiramente será apresentado aos alunos um algoritmo que contém erros.
Depois que os alunos ajudarem a consertar o algoritmo, é interessante discutir o quão
frustrante pode ser cometer erros, dessa maneira eles podem começar a ver que esses
sentimentos são completamente normais e que eles não devem se sentir envergonhados
ou frustrados por eles.

Utilizando a fita faça um quadriculado no chão, com dimensões 2x2 de maneira
que um quadrado tenha espaço suficiente para que um aluno fique em pé dentro dele, o
quadriculado também deve ter as marcações X e O, como na imagem a seguir:
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Reservar um momento para orientá-los sobre as regras:
enumitem

• Os alunos deverão desenvolver essa tarefa em grupos;
• Um dos integrantes do grupo irá receber os comandos dos colegas, e deverá iniciar

na marcação O;
• Os integrantes restantes irão passar as informações para o colega que será coman-

dado. Os comandos que podem ser usados são:
Girar para a direita;
Girar para a esquerda;
Mover para frente;
Pare.

• O objetivo é que o grupo consiga chegar até a marcação X.

2.2.2. Atividade principal
Entregar a cada grupo uma fita para fazer um quadriculado e as marcações.
Os alunos deverão decidir quem aceitará cada trabalho e se houver tempo, eles

podem trocar as posições e jogar novamente.
Sugestões de configuração de quadriculado:
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Os alunos devem criar novos tipos de marcação que terão efeitos diferentes, por
exemplo, no caso a seguir, a marcação define que aquele quadrado é um obstáculo e
portanto deve ser contornado, o que torna o programa mais complexo pois só existe um
caminho correto agora.

As regras não são a coisa mais importante aqui. É bom esclarecer quando os
alunos estiverem com dúvidas, mas se os alunos estiverem jogando um pouco diferente
do descrito, não será necessário mantê-los nas regras do jogo. O ponto crucial é que
eles estão passando de instruções imediatas para dar duas ou três instruções antes que a
“máquina” se mova.

3. Avaliação
Aplicar o questionário de avaliação e discutir com os alunos sobre os seguintes

tópicos:

• O que é um comando?
• Que outro símbolo poderíamos ter dado usado e qual instrução ele representaria?
• Identifique uma situação real do seu dia-a-dia onde existam comandos a serem

seguidos.

Tarefa de entendimento J-P1
1. Conteúdos
Nesta atividade os assuntos abordados são os tópicos 2.2 e 2.3 presentes no

capítulo de conteúdos e práticas abordados nas tarefas. Esses tópicos são:

• Padrões de seleção: escolha simples (se);
• Padrões de seleção: escolha alternativa (se... senão).

2. Metodologia
2.1. Preparação
Reunir baralhos de cartas ou algo parecido.
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Imprimir ou exibir regras(programas) de exemplo.
2.2. Guia de Ensino
2.2.1. Aquecimento
Esta atividade demonstra como os condicionais podem ser usados para adaptar

um programa a informações específicas. Nem sempre se tem todas as informações
necessárias ao escrever um programa. Às vezes, deseja-se fazer algo em uma situação
e um outro algo diferente em outra situação, mesmo que não se saiba qual situação será
satisfeita quando o código for executado. É aí que entram os condicionais. Os condicionais
permitem que um computador tome uma decisão, com base nas informações verdadeiras
sempre que seu código for executado.

Uma das melhores partes dos condicionais de ensino é que os alunos já entendem
o conceito de suas vidas cotidianas.

Introduzir o conceito de condição através de uma discussão. Segue uma proposta
de discussão:

Informar à classe que, se todos puderem ficar completamente quietos por trinta
segundos, serão recompensados com uma das opções:

• Uma canção de ópera;
• Mais cinco minutos de recesso;
• Algum tipo de recompensa.

Se os alunos tiverem sucesso, ressaltar que eles foram bem-sucedidos e, portanto,
receberão a recompensa. Caso contrário, ressaltar que eles não ficaram completamente
quietos por trinta segundos completos, por isso não irão receber a recompensa.

• Sugestão de pontos para iniciar uma discussão com a turma?
• O que é uma condição?
• Qual era a condição da recompensa?
• Pode-se criar outra condição para essa situação?

Se a turma conseguir adivinhar a idade do professor corretamente, a turma pode
lhe aplaudir, por exemplo.

Às vezes, pode-se ter uma condição extra, caso a declaração SE não seja
verdadeira. Essa condição extra é chamada de instrução SENÃO. Quando a condição SE
não for atendida, pode-se verificar o SENÃO para tomar outra decisão. Exemplo:

• Se tirar um rei de um baralho, todos baterão palmas. Ou então, todo mundo diz
"Aeeeee". Sugestão de dinâmica com o exemplo anterior:

• Compre uma carta e veja se sua turma reage adequadamente.
• Peça à classe que analise o que aconteceu.
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• Qual foi o SE?
• Qual foi o SENÃO?
• Qual condição foi atendida?

2.2.2. Atividade principal
Criar algumas regras com a classe relacionadas a um baralho que dependem de

coisas como naipe, cor ou valor de uma carta para somar ou subtrair pontos. O professor
pode escrever essas regras em um quadro para que fique visível para os alunos.

Aqui está um exemplo de regra:
se a CARTA é VERMELHA

Dê à SUA equipe 1 ponto

Senão

Premiar OUTRO time 1 ponto

Decidir como será a divisão de times dos alunos. Para iniciar, cada equipe deve
ter uma pilha de cartas (pelo menos tantas cartas quanto os membros da equipe). O
professor deve apresentar um conjunto de regras de exemplo para todos verem.

Pedir as equipes para que iniciem os jogos com as regras de exemplo e depois
que a classe tiver alguma prática, o professor pode incentivar os alunos a criar novas
condições. Exemplo:

Se a CARTA for VERMELHA

Dê à SUA equipe 1 ponto

Senão Se a CARTA for maior que 9

Premiar OUTRO time 1 ponto

Senão

Conceda à SUA equipe o mesmo número de pontos no cartão

3. Avaliação
Aplicar o questionário de avaliação e discutir com os alunos sobre os seguintes

tópicos:

• O que é condicional? Como você usou uma condicional hoje?
• Quais são algumas das condicionais que você usou hoje?
• Você pode inventar um outro exemplo de condicional para usar com um baralho de

cartas?
• Que outras coisas você faz durante o dia sob condições?
• Se você deve fazer algo quando o valor de uma carta é superior a 5 e você compra

um 5, atende a essa condição?

Tarefa de entendimento J-P2
1. Conteúdos
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Nesta atividade os assuntos abordados são referentes ao tópico 2.4 e 2.5 presentes
no capítulo de conteúdos e práticas abordados nas tarefas. Esses tópicos são:

• Padrões de seleção: escolha sequencial (se... senão se... senão se... senão)
• Padrões de seleção: série de possibilidades (selecione: caso...)

2. Metodologia
2.1. Preparação
Reunir dados de jogos de mesa ou algo parecido, se possível, peças com mais de

6 lados.
Imprimir ou exibir regras(programas) de exemplo.
2.2. Guia de Ensino
2.2.1. Aquecimento
Se tratando de condicionais, existe ainda mais uma opção o SENÃO-SE. Por

exemplo:
Recordando do exemplo da tarefa anterior, que fazia o uso de cartas para testar

condições SE, no exemplo:

• Se tirar um 7 de um baralho, todos baterão palmas.

Se tirar um 7 do baralho a classe deve bater palmas, mas se tirar um número
menor que sete a classe deve gritar “Uhuuu”, porém se nenhuma dessas condições for
verdadeira a classe deve ficar quieta. Neste caso, um simples SENÃO não é capaz de
satisfazer todas as condições restantes, por isso usaremos o SENÃO-SE.

Escrever todas as condicionais para que os alunos acompanhem a execução.
se a CARTA é um SETE

Todos batem palmas

Senão se a CARTA é MENOR QUE SETE

Todos gritam “Uhuuu”

Senão

Todos ficam quietos

Teste a dinâmica com a turma alterando a regra algumas vezes e discuta com eles
sobre:

• Peça à classe que analise o que aconteceu.
• Qual foi o SE?
• Qual foi o SENÃO?
• Qual condição foi atendida?

Por fim temos os termos SE, SENÃO-SE e SENÃO.
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• SE é a primeira condição;
• SENÃO-SE é examinado apenas se o SE não for verdadeiro;
• SENÃO, só será analisado se nada antes for verdade.

2.2.2. Atividade principal
Apresentar para a turma os dados que serão utilizados como elementos da tarefa,

o objetivo vai ser criar regras semelhantes às criadas para as cartas, mas agora envolvendo
os números do dado. Os alunos devem criar novas regras que dependem dos números do
dado.

Aqui está um exemplo de regra:
Se o NÚMERO no dado é um SEIS

Ganhe um ponto

Senão se o NÚMERO no dado é PAR

Jogue mais uma vez

Senão

Perca um ponto

Dividir os alunos em times. Para começar, cada time terá um dado. O professor
deve apresentar a regra de exemplo para todos verem, os times devem iniciar os jogos
com a regra apresentada pelo professor e após isso devem criar mais regras com muitas
condições dentro de um mesmo jogo, tantas quanto o número de lados que o dado da
equipe possui.

O professor pode sugerir que duas equipes joguem entre si, com código como o
exemplo a seguir:

Se o NÚMERO no dado é um UM

Cante um trecho de uma música

Senão se o NÚMERO no dado é um DOIS

Imite um animal

Senão se o NÚMERO no dado é um TRÊS

Conte uma piada rápida

Senão se o NÚMERO no dado é um QUATRO

Gire 3 vezes, fique sobre apenas um pé e conte até 10

Senão se o NÚMERO no dado é um CINCO

Jogue mais uma vez

Senão

Passe a vez para a próxima equipe sem fazer nada
3. Avaliação
Aplicar o questionário de avaliação e discutir com os alunos sobre os seguintes

tópicos:
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• Conseguem se lembrar o que é condicional?
• Como você usou o SENÃO-SE hoje?
• Quais são algumas das regras que você criou hoje?
• Você pode inventar um outro exemplo de condicional para usar com um baralho de

cartas?

Tarefa de entendimento J-P3
1. Conteúdos
Nesta atividade os assuntos abordados são os tópicos 2.6 e 2.7 presentes no

capítulo de conteúdos e práticas abordados nas tarefas. Esses tópicos são:

• Padrões de repetição: meio laço (enquanto... faça ou faça... enquanto);
• Padrões de repetição: laço completo (para).

2. Metodologia
2.1. Preparação
Preparar alguma música para a tarefa.
Preparar bolas suficientes para equipes de 6 alunos.
Preparar cadeiras para dinâmica.
2.2. Guia de Ensino
2.2.1. Aquecimento
Pedir para alguns voluntários para que fiquem de pé pois irão participar de uma

dinâmica semelhante a dança das cadeiras:

• Colocar cadeiras para que os alunos possam se sentar durante a dinâmica, porém o
número de cadeiras deve ser o número de voluntários menos um;

• Instruir os voluntários a andar ao redor das cadeiras enquanto uma música estiver
tocando;

• Quando a música parar todos devem tentar se sentar e aquele que não conseguir
uma cadeira deve deixar a dinâmica, e então uma cadeira é retirada.

Nessa ação nós podemos identificar uma repetição, os alunos andam ao redor
das cadeiras enquanto uma música está tocando, no momento que que a música para, os
alunos devem parar de andar e devem se sentar. Com isso podemos já entender o que é
uma repetição, uma repetição é uma instrução que é dada que deve ser repetida enquanto
uma condição for verdadeira, é semelhante a estrutura de decisão SE, pois existe uma
verificação de uma condição, porém enquanto a condição for verdadeiro a ação é repetida,
e esse é justamente o nome da primeira estrutura de repetição ENQUANTO.

Pedir para que novos voluntários fiquem de pé para participar de uma segunda
dinâmica:
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• Colocar todos os voluntários em volta de uma única cadeira;
• Instruir os voluntários deem uma volta ao redor da cadeira;
• Quando ele terminarem, pedir para que eles façam isso novamente, usando exata-

mente as mesmas palavras que você fez antes;
• Quando eles terminarem, instrua novamente;
• Então de novo.

Discutir com os alunos se teria sido mais fácil pedir para que os voluntários
dessem uma volta na mesa quatro vezes. Deixar com que os alunos respondam como eles
reformulariam as instruções passadas para os voluntários para que fossem mais eficientes
e não tivesse a necessidade de repetir várias vezes a mesma instrução.

Os alunos podem escrever suas ideias em um papel e depois compartilhar essas
ideias com a classe, e a classe pode sugerir apontando como cada abordagem simplificou
a abordagem geral de dar instruções.

Aqui podemos entender a segunda estrutura e repetição, o PARA, o PARA serve
para passarmos uma instrução que deve ser repetida, porém agora, a repetição é feita não
com uma verificação de uma condição, mas um número determinado de vezes.

2.2.2. Atividade principal
Informar à classe que a atividade será baseada em repetições.
O professor deve dividir a turma em grupos de alunos e a primeira dinâmica será

da seguinte maneira:

• O grupo deve formar um círculo e um dos integrantes do grupo se posiciona ao
centro do círculo com uma bola;

• O integrante do meio deve chutar a bola para cada um dos colegas de grupo;
• A cada chute os colegas do círculo devem dar um passo para trás e devolver a bola;
• Eles devem repetir essa ação enquanto o integrante do centro não errar o passe.

Permitir que os alunos pratiquem um tempo e depois devem executar uma
segunda dinâmica, que é relacionada a estrutura PARA. A dinâmica é:

• Ainda em grupos os alunos formarão uma linha, se posicionando lado a lado um do
outro;

• Alguns metros à frente dos alunos alinhados deve ser feito uma marcação;
• Os alunos devem correr até a marcação e voltar;
• Todos devem repetir essa ação duas vezes;
• O aluno que terminar mais rápido ganha um ponto.

O professor deve incentivar os alunos a criarem novas regras para as dinâmicas
que envolvem repetições, por exemplo:
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• Ainda em grupos os alunos formarão uma linha, se posicionando lado a lado um do
outro;

• A bola deve ser arremessada para o alto;
• Enquanto a bola estiver no ar os alunos devem correr;
• Quando a bola pingar eles devem parar imediatamente;
• O aluno que chegar mais longe ganha um ponto.

3. Avaliação
Aplicar o questionário de avaliação e discutir com os alunos sobre os seguintes

tópicos:

• Sobre o que foi a atividade de hoje?
• Qual a diferença entre o ENQUANTO e o PARA?
• Existe diferença na estrutura de uma repetição que repete 10 vezes de uma que

repete 100 vezes?
• Poderíamos usar esses mesmos conceitos com diferentes contextos?
• Qual foi sua parte favorita dessa atividade?

Tarefa de entendimento J-P4
1. Conteúdos
Nesta atividade os assuntos abordados são os tópicos 2.8.1 e 2.8.2 presentes no

capítulo de conteúdos e práticas abordados nas tarefas. Esses tópicos são:

• Padrões de acumulação de valores;
• Contadores;
• Acumuladores.

2. Metodologia
2.1. Preparação
Preparar bolas suficientes para os grupos.
2.2. Guia de Ensino
2.2.1. Aquecimento
Dividir a turma em grupos de 6 alunos, os grupos devem formar uma fileira de

frente para o gol há uma longa distância.
2.2.2. Atividade principal
O objetivo da tarefa será chutar uma bola em direção gol, quando um aluno

chutar a bola deverá ir para o final da fila e o próximo da fila deverá chutar a bola,
repetindo o ciclo.

Cada vez que um aluno faz um gol, é contato um ponto, se o aluno errar o ponto
não deverá ser contabilizado.
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Os alunos deverão continuar tentando até que que a contagem de pontos seja
igual a 10.

Após todos os grupos terem atingido os 10 pontos, discutir com os alunos onde
estão os contadores de valores dentro da atividade desenvolvida.

Pedir para a turma criar uma nova atividade que deverá fazer uso dos acumula-
dores.

3. Avaliação
Aplicar o questionário de avaliação e discutir sobre os seguintes tópicos:

• O que são contadores e acumuladores?
• Qual a diferença entre os dois?
• Quais exemplos do mundo real onde encontramos CONTADORES ou ACUMU-

LADORES?

Tarefa de entendimento J-AP1
1. Conteúdos
Nesta atividade os assuntos abordados são os tópicos 3.2 e 3.3 presentes no

capítulo de conteúdos e práticas abordados nas tarefas. Esses tópicos são:

• Anti-padrão como uma solução que não foi adequada para um problema e que
acarretou uma situação ruim;

• Anti-padrão como uma maneira de evitar uma situação ruim e chegar a uma solução
adequada.

2. Metodologia
2.1. Preparação

Preparar objetos para que os alunos possam trocar, como bolas por exemplo.
2.2. Guia de Ensino
2.2.1. Aquecimento

O anti-padrão é um trampolim para que os alunos cheguem ao entendimento de
como desenvolver uma solução correta para um problema específico.

Apresentar e discutir a seguinte situação para os alunos:
Com ajuda de dois alunos voluntários o professor irá explicar na através de

materiais concretos como funciona o anti-padrão da troca de valores entre variáveis.
Cada aluno terá em uma de suas mãos um objeto. Eles devem trocar o objeto de

mão, porém só podem utilizar a mão que estão segurando o objeto para fazer a troca. E só
podem depositar o objeto em uma mão vazia do colega.

Explicada a regra, pedir para que os alunos tentem fazer a troca de objetos. Eles
não conseguirão fazer a troca pois não é possível.
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Por isso será necessária uma variável auxiliar, um terceiro aluno voluntário deve
entrar na demonstração. Ele deve receber o objeto do primeiro aluno, o segundo aluno
deve receber o objeto do primeiro aluno, e por fim, o primeiro aluno deve receber o objeto
do aluno auxiliar. Desta maneira os objetos serão trocados.

2.2.2. Atividade principal
3. Avaliação
Aplicar o questionário de avaliação e discutir sobre os seguintes tópicos:

• O que é um anti-padrão?
• Em que outra situação do mundo real você conseguiria identificar um anti-padrão?
• O anti-padrão facilitou no desenvolvimento de uma solução?

Tarefa tipo reconhecimento S-R1
1. Conteúdos
Nesta tarefa serão abordados reconhecimento dos padrões de seleção.
2. Metodologia
2.1. Preparação
Preparar o laboratório para os alunos e certificar que todos tenham o software

aberto e configurado para a tarefa.
2.2. Guia de Ensino
2.2.1. Aquecimento
O objetivo desta tarefa é que os alunos desenvolvam a capacidade de identificar

um ou mais padrões que já aprenderam dentro de uma solução. Desta maneira os alunos
podem praticar como identificar situações em que um padrão pode ser aplicado e qual
padrão aplicar.

2.2.2. Atividade principal
Apresentar e pedir para os alunos reproduzirem em seus computadores a seguinte

solução:
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Após a construção do código os alunos devem executá-lo e discutir sobre o seu
funcionamento. Por fim, os alunos devem identificar qual padrão foi utilizado para criar
essa solução e onde ele está contido na solução.

Outros códigos que devem ser utilizados para que os façam o reconhecimento de
padrões:

3. Avaliação
Aplicar o questionário de avaliação e discutir sobre os seguintes tópicos:

• Quais foram os tipos de padrão que abordamos na tarefa?
• Você conseguiu identificar todos os padrões?
• Qual foi o padrão mais difícil de identificar?

Tarefa de reconhecimento S-R2
1. Conteúdos
Nesta tarefa serão abordados reconhecimento dos padrões de repetição.
2. Metodologia
2.1. Preparação
Preparar o laboratório para os alunos e certificar que todos tenham o software

aberto e configurado para a tarefa.
2.2. Guia de Ensino
2.2.1. Aquecimento
O objetivo desta tarefa é que os alunos desenvolvam a capacidade de identificar

um ou mais padrões que já aprenderam dentro de uma solução. Desta maneira os alunos
podem praticar como identificar situações em que um padrão pode ser aplicado e qual
padrão aplicar.
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2.2.2. Atividade principal
Apresentar e pedir para os alunos reproduzirem em seus computadores a seguinte

solução:

Após a construção do código os alunos devem executá-lo e discutir sobre o seu
funcionamento. Por fim, os alunos devem identificar qual padrão foi utilizado para criar
essa solução e onde ele está contido na solução.

Outros códigos que devem ser utilizados para que os façam o reconhecimento de
padrões:

3. Avaliação
Aplicar o questionário de avaliação e discutir sobre os seguintes tópicos:

• Quais foram os tipos de padrão que abordamos na tarefa?
• Você conseguiu identificar todos os padrões?
• Qual foi o padrão mais difícil de identificar?

Tarefa de combinação S-C1
1. Conteúdos
Nesta tarefa serão abordadas combinações de diferentes tipos de padrões.
2. Metodologia
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.1. Preparação
Preparar o laboratório para os alunos e certificar que todos tenham o software

aberto e configurado para a tarefa.
2.2. Guia de Ensino
2.2.1. Aquecimento
O objetivo desta tarefa é que os alunos aprofundem o conhecimento sobre os

padrões já apresentados combinando mais de um tipo de padrão em uma mesma solução.
Para isso, o objetivo é que os alunos adaptem alguma atividade já desenvolvida gerando
algo diferente e novo ou façam uma adaptação mais simples a partir do que já viram e
discutiram.

2.2.2. Atividade principal
Nesta tarefa, os alunos devem fazer uma combinação em sequência ou um dentro

do outro. Combinações em sequência são combinações em que um padrão se localiza após
outro na solução.

A turma será dividida em grupos de 6 alunos que deverão trabalhar em conjunto
para combinar padrões e criar novas soluções.

O professor pode apresentar exemplos de soluções que combinam padrões para
inspirar os alunos, como os exemplos a seguir:

Após a construção do código os alunos devem executá-lo e discutir sobre o
seu funcionamento. E apresentar para os colegas o código que produziram. Por fim, os
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alunos devem identificar qual padrão foi utilizado para adaptar essa solução e onde ele
está contido na solução.

3. Avaliação
Aplicar o questionário de avaliação e discutir sobre os seguintes tópicos:

• Quais foram os tipos de padrão que abordamos na tarefa?
• Você conseguiu combinar outros tipos de padrões?
• Teve dificuldade em combinar algum padrão específico?

Tarefa tipo mista S-M1
1. Conteúdos
Nesta tarefa serão abordados adaptações e reconhecimento de padrões de seleção

e repetição.
2. Metodologia
2.1. Preparação
Preparar o laboratório para os alunos e certificar que todos tenham o software

aberto e configurado para a tarefa.
2.2. Guia de Ensino
2.2.1. Aquecimento
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O objetivo desta tarefa é que os alunos exercitem em conjunto as habilidades
exigidas nos outros tipos de tarefa, como reconhecimento, adaptação e combinação de
padrões.

2.2.2. Atividade principal
Nesta tarefa, os alunos devem resolver dois problemas em sequência, de maneira

que, após a resolução do primeiro problema, a resolução do segundo problema exige
o reconhecimento da similaridade entre os dois problemas, e dos padrões que foram
utilizados na primeira solução. Por fim esses padrões são adaptados para criar a segunda
solução.

O primeiro conjunto de problemas que os alunos devem solucionar é:
Problema 1:Imprimir todos os inteiros entre 1 e 50, em ordem

crescente.

Problema 2:Imprimir todos os inteiros entre 50 e 100, em ordem

decrescente.

Os alunos irão inicialmente discutir a solução dos problemas em grupos e após
construírem as soluções para os problemas eles devem passá-las para o Scratch e validar
se suas soluções foram corretas. Por fim devem discutir como reconheceram e adaptaram
suas soluções.

Um outro conjunto de problemas que os alunos podem solucionar é:
Problema 1:Imprimir todos os inteiros pares entre 1 e 100.

Problema 2:Imprimir todos os inteiros ímpares entre 1 e 100.

Após a construção do código os alunos devem executá-lo e discutir sobre o seu
funcionamento.

3. Avaliação
Aplicar o questionário de avaliação e discutir sobre os seguintes tópicos:

• Quais foram os tipos de habilidades (reconhecimento, adaptação e combinação) que
você usou nesta tarefa?

• Como você adaptou a primeira solução para o segundo problema?
• Existe outra maneira de adaptar a solução do primeiro problema para se encaixar

no segundo?

Tarefa de reconhecimento J-R1
1. Conteúdos
Nesta tarefa serão abordados reconhecimento dos padrões de seleção e repetição.
2. Metodologia
2.1. Preparação
Reunir elementos para que os alunos conduzam várias dinâmicas, como bolas,

corda, baralho etc.
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2.2. Guia de Ensino
2.2.1. Aquecimento
O objetivo desta tarefa é que os alunos desenvolvam a capacidade de identificar

um ou mais padrões que já aprenderam dentro de uma solução. Desta maneira os alunos
podem praticar como identificar situações em que um padrão pode ser aplicado e qual
padrão aplicar.

2.2.2. Atividade principal
Nesta tarefa os alunos serão estimulados a discutirem e identificarem padrões em

brincadeiras comuns a eles. Inicialmente deverão escolher uma brincadeira e depois, em
grupos, devem tentar identificar padrões que existem dentro desta brincadeira.

Exemplo:
Brincadeira: captura a bandeira

Regras: No jogo, dois times, cada um possuindo uma bandeira (que

também pode ser uma bola), tem como objetivo capturar a bandeira do time

adversário, localizada na "base" desse time, e trazê-la de volta ao seu

território em segurança. Os jogadores do time oposto podem ser "pegos"

por jogadores no território deles; estes jogadores serão pegos (dependen_

do das regras da partida) ou congelados (incapazes de deixar o local onde

foi pego até que um membro do seu time o toque para o salvar e assim vol_

tar para o seu território e ganhar). Não é permitido arremessar a bandeira

para outra pessoa do seu time da base do time oposto para o campo rente à

base.

Padrão: Padrão de seleção - se um adversário entra na minha

base, posso capturá-lo.

Após a construção do código os alunos devem executá-lo e discutir sobre o seu
funcionamento. Por fim, os alunos devem discutir em grupos qual padrão foi utilizado
dentro da brincadeira.

Exemplos de brincadeiras que podem ser usadas (os alunos também podem
sugerir outras brincadeiras):

• Queimada;
• Vôlei;
• Peteca.

3. Avaliação
Aplicar o questionário de avaliação e discutir sobre os seguintes tópicos:

• Quais foram os tipos de padrão que abordamos na tarefa?
• Você consegue dizer outra brincadeira e identificar os padrões que existem nela?



Apêndice C 133

• Que outros tipos de atividades podemos identificar padrões?

Tarefa de adaptação J-A1
1. Conteúdos
Nesta tarefa serão abordados adaptações dos padrões de seleção.
2. Metodologia
2.1. Preparação
Reunir baralhos de cartas e dados de jogos de mesa ou algo parecido, se possível,

peças com mais de 6 lados.
2.2. Guia de Ensino
2.2.1. Aquecimento
O objetivo desta tarefa é que os alunos aprofundem o conhecimento sobre os

padrões já apresentados. Para isso, o objetivo é que os alunos adaptem alguma atividade
já desenvolvida gerando algo diferente a partir do que já viram e discutiram.

2.2.2. Atividade principal
Nesta tarefa, os alunos devem fazer uma adaptação de grau menor. Adaptações

são criações que utilizam uma aplicação já utilizada nas tarefas, porém com novas regras.
A tarefa que os alunos devem adaptar nesta tarefa é a tarefa J-P2, onde foram

apresentados dois padrões de seleção, o SE...SENÃO SE e o ESCOLHA...CASO.
Na atividade em questão, foram utilizados dados e baralhos para que os alunos

testassem condições. Os alunos deverão adaptar as seguintes regras:
se a CARTA é um SETE

Todos batem palmas

Senão se a CARTA é MENOR QUE SETE

Todos gritam “Uhuuu”

Senão

Todos ficam quietos

.
Se o NÚMERO no dado é um SEIS

Ganhe um ponto

Senão se o NÚMERO no dado é PAR

Jogue mais uma vez

Senão

Perca um ponto

.
Se o NÚMERO no dado é um UM

Cante um trecho de uma música

Senão se o NÚMERO no dado é um DOIS

Imite um animal
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Senão se o NÚMERO no dado é um TRÊS

Conte uma piada rápida

Senão se o NÚMERO no dado é um QUATRO

Gire 3 vezes, fique sobre apenas um pé e conte até 10

Senão se o NÚMERO no dado é um CINCO

Jogue mais uma vez

Senão

Passe a vez para a próxima equipe sem fazer nada

Após a construção do código os alunos devem executá-lo e discutir sobre o seu
funcionamento. Por fim, os alunos devem identificar qual padrão foi utilizado para adaptar
essa solução e onde ele está contido na solução.

3. Avaliação
Aplicar o questionário de avaliação e discutir sobre os seguintes tópicos:

• Quais foram os tipos de padrão que abordamos na tarefa?
• Você conseguiu adaptar todos os exemplos?
• Conseguiu se lembrar de todos os padrões?

Tarefa de inovação J-I1
1. Conteúdos
Nesta tarefa serão abordadas inovações dos padrões de repetição.
2. Metodologia
2.1. Preparação
Preparar alguma música para a tarefa.
Preparar materiais extras como bolas, cadeiras, baralhos, dados, etc.
2.2. Guia de Ensino
2.2.1. Aquecimento
O objetivo desta tarefa é que os alunos aprofundem o conhecimento sobre

os padrões já apresentados. Para isso, o objetivo é que os alunos desenvolvam novas
aplicações a partir de atividades já desenvolvidas gerando algo diferente e novo a partir
do que já viram e discutiram.

2.2.2. Atividade principal
Nesta tarefa, os alunos devem fazer uma inovação. Inovações não utilizam

nenhuma aplicação previamente utilizada nas aulas para aplicar os conceitos estudados.
Os alunos serão lembrados de como abordaram os padrões de repetição na tarefa

J-P3, onde foram apresentados dois padrões de repetição, o ENQUANTO e o PARA.
O professor pode relembrar as regras usadas na tarefa, mas os alunos devem criar

soluções diferentes:
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O grupo deve formar um círculo e um dos integrantes do grupo se

posiciona ao centro do círculo com uma bola;

O integrante do meio deve chutar a bola para cada um dos colegas

de grupo;

A cada chute os colegas do círculo devem dar um passo para trás e

devolver a bola;

Eles devem repetir essa ação enquanto o integrante do centro não

errar o passe.

.
Ainda em grupos os alunos formarão uma linha, se posicionando

lado a lado um do outro;

Alguns metros à frente dos alunos alinhados deve ser feito uma

marcação;

Os alunos devem correr até a marcação e voltar;

Todos devem repetir essa ação duas vezes;

O aluno que terminar mais rápido ganha um ponto.

.
Ainda em grupos os alunos formarão uma linha, se posicionando

lado a lado um do outro;

A bola deve ser arremessada para o alto;

Enquanto a bola estiver no ar os alunos devem correr;

Quando a bola pingar eles devem parar imediatamente;

O aluno que chegar mais longe ganha um ponto.

Após a construção das soluções os alunos devem executar seus programas e
explicar para a turma como funciona o seu programa. Por fim, os alunos devem identificar
qual padrão foi utilizado dentro da solução e onde ele está contido na solução.

3. Avaliação
Aplicar o questionário de avaliação e discutir sobre os seguintes tópicos:

• Quais foram os tipos de padrão que abordamos na tarefa?
• Conseguiu se lembrar de todos os padrões?
• Você conseguiu criar novas soluções com todos os padrões da tarefa J-P3?

Tarefa de combinação J-C1
1. Conteúdos
Nesta tarefa serão abordadas combinações de diferentes tipos de padrões.
2. Metodologia
2.1. Preparação
Preparar materiais extras como bolas, cadeiras, baralhos, dados, etc.



Apêndice C 136

2.2. Guia de Ensino
2.2.1. Aquecimento
O objetivo desta tarefa é que os alunos aprofundem o conhecimento sobre os

padrões já apresentados combinando mais de um tipo de padrão em uma mesma solução.
Para isso, o objetivo é que os alunos adaptem alguma atividade já desenvolvida gerando
algo diferente e novo ou façam uma adaptação mais simples a partir do que já viram e
discutiram.

2.2.2. Atividade principal
Nesta tarefa, os alunos devem fazer uma combinação em sequência ou um dentro

do outro. Combinações em sequência são combinações em que um padrão se localiza após
outro na solução.

A turma será dividida em grupos de 6 alunos que deverão trabalhar em conjunto
para combinar padrões e criar novas soluções.

O professor pode apresentar exemplos de soluções que combinam padrões para
inspirar os alunos, como os exemplos a seguir:

O grupo deve formar um círculo e um dos integrantes do grupo se

posiciona ao centro do círculo com uma bola;

O integrante do meio deve chutar a bola para cada um dos colegas

de grupo;

A cada chute os colegas do círculo devem dar um passo para trás

e devolver a bola;

Sempre que um aluno recebe a bola corretamente é contado um pon_

to para o grupo;

Eles devem repetir essa ação enquanto o integrante do centro não

errar o passe.

.
Toda a turma de alunos deve formar um círculo;

Eles devem passar a bola para um colega qualquer dentro do

círculo;

Os alunos devem repetir essa ação até que um colega deixe a

bola cair;

Quando algum aluno deixar a bola cair, todos devem correr até

que o aluno que deixou a bola cair a recupere e diga “PAREM”, e todos

devem parar;

O aluno com a bola pode então dar 7 passos que devem ser con_

tados por todos, e deverá tentar queimar algum dos colegas;

Se a bola atingir algum colega ele está fora da rodada
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Após a construção do programa os alunos devem executá-lo e discutir sobre o
seu funcionamento. E apresentar para os colegas o código que produziram. Por fim, os
alunos devem identificar qual padrão foi utilizado para adaptar essa solução e onde ele
está contido na solução.

3. Avaliação
Aplicar o questionário de avaliação e discutir sobre os seguintes tópicos:

• Quais foram os tipos de padrão que abordamos na tarefa?
• Você conseguiu combinar outros tipos de padrões?
• Teve dificuldade em combinar algum padrão específico?



APÊNDICE D
Conjunto de tarefas final gerados das interações
com os professores participantes da pesquisa

Tarefa de Entendimento C-E1
Ciências
1. Conteúdos
Nesta tarefa serão abordados padrões de seleção de escolha simples e escolha

alternativa.
2. Metodologia
2.1. Preparação
Reservar para os alunos folhas de papel, lápis para escrever e um dado de jogos

de mesa para o aquecimento.
2.2. Guia de Ensino
2.2.1. Aquecimento
Esta atividade demonstra como os condicionais podem ser usados para adaptar

uma sequência de instruções. Nem sempre se tem todas as informações necessárias ao
escrever uma sequência de instruções. Às vezes, deseja-se tomar um caminho em para
uma situação e um caminho caso a situação seja diferente do esperado, mesmo que não se
saiba qual situação será satisfeita quando as instruções forem seguidas. É aí que entram
os condicionais. Os condicionais permitem que quem está seguindo as instruções tome
uma decisão, com base nas informações obtidas durante a execução dessas instruções.

Uma das facilidades do ensino dos condicionais é que os alunos já entendem o
seu funcionamento por vivenciarem isso em suas vidas cotidianas. Introduzir o conceito
de condição através de uma discussão. Segue um cenário fictício e uma proposta de
discussão:

Sofia deseja sair para brincar no quintal de sua casa. Por isso ela vai até sua

mãe e pede permissão para poder ir brincar.

- Mamãe, posso ir brincar lá fora?

Sua mãe ouvindo a questiona:

- Você terminou seus deveres?
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- Não.

Por fim, a mãe de Sofia impõe a seguinte condição:

- Você pode ir brincar lá fora, depois de finalizar seus deveres.

Sugestão de pontos para iniciar uma discussão com a turma?

• O que é uma condição?
• Qual era a condição para poder ir brincar?
• Pode-se criar outra condição para essa situação?

Condição - Requisito, premissa ou exigência; cláusula ou facto obrigatório,
que não é possível dispensar. Apresentar para os alunos o padrão de seleção de escolha
simples, o SE utilizando um dado de jogos de mesa, para isso, escrever no quadro as
seguintes instruções:

Se o NÚMERO no dado é um SEIS

Ganhe um ponto

Além desse padrão, também existe o padrão de seleção de escolha alternativa, o
SE...SENÃO. Apresentar um novo exemplo e explicar para os alunos a diferença entre os
dois padrões:

Se o NÚMERO no dado é um SEIS

Ganhe um ponto

Senão

Perca um ponto

Após apresentar para os alunos essas instruções marcar a pontuação de alguns
alunos que jogarem o dado. Explicar para os alunos, que essas instruções estão seguindo
um padrão, o padrão de seleção SE...SENÃO.

2.2.2. Atividade principal
Criar algumas regras com a classe relacionadas aos principais sintomas que

podem indicar suspeita de COVID. O professor pode escrever essas regras de exemplo
no quadro para que fique visível para os alunos.

Se o INDIVÍDUO tem FEBRE

Monitorar temperatura

Se o INDIVÍDUO tem FALTA DE AR

Levá-lo ao hospital

Senão

Verificar outros sintomas

Dividir a turma em grupos de 3 alunos, esse grupo deve escrever um conjunto de
instruções para verificar os principais sintomas do COVID.

Sintomas mais comuns:

febre
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tosse seca

cansaço

Sintomas menos comuns:

dores e desconfortos

dor de garganta

diarreia

conjuntivite

dor de cabeça

perda de paladar ou olfato

erupção cutânea na pele ou descoloração dos dedos das mãos ou dos pés

Sintomas graves:

dificuldade de respirar ou falta de ar

dor ou pressão no peito

perda de fala ou movimento

3. Avaliação
Discutir com os alunos sobre os seguintes tópicos:

• O que é condicional? Como você usou uma condicional hoje?
• Quais são algumas das condicionais que você usou hoje?
• Você pode inventar um outro exemplo de condicional para usar com, por exemplo,

um baralho de cartas?
• Que outras coisas você faz durante o dia sob condições?

Tarefa de Entendimento C-E2
Ciências
1. Conteúdos
Nesta tarefa serão abordados padrões de seleção de escolha simples e escolha

alternativa.
2. Metodologia
2.1. Preparação
Reservar para os alunos folhas de papel e lápis para escrever.
2.2. Guia de Ensino
2.2.1. Aquecimento
Explicar para os alunos o que é uma vacina e como isso pode ajudar no combate

contra um vírus.
Uma vacina é uma preparação biológica que fornece imunidade adquirida ativa

para uma doença particular.

Explicar e apresentar para os alunos como é o processo de desenvolvimento de
uma vacina.
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Fases da vacina
Identificação - A primeira coisa a fazer é identificar o agente causador da

doença.

Fragmentação - A vacina usa o vírus inativo e fragmentado para produzir

antígenos que irão estimular o corpo a produzir anticorpos contra a doença

Testes - Os testes podem ser iniciados em camundongos transgênicos

Testes em humanos
Fase 1: Pequenos grupos de voluntários sadios - Avalia a segurança e eficácia

em gerar respostas do sistema imunitário

Fase 2: Centenas de voluntários escolhidos de forma aleatória, incluindo alguns

pertencentes a grupos de risco - Testa a eficácia da vacina

Fase 3: Milhares de testes - Para avaliar a eficácia em condições naturais de

presença da doença

Se obtiver sucesso, a vacina é submetida às autoridades regulatórias

Fabricação - Produção em larga escala, controle de qualidade e acompanha-

mento para detectar possíveis efeitos adversos

Se possível, escrever todo o processo no quadro para que fique visível para os
alunos.

2.2.2. Atividade principal
Em grupos de 3 alunos, a classe deve desenvolver um conjunto de instruções,

usando o padrão de seleção SE...SENÃO para fazer verificações.
Após os alunos finalizarem suas sequências de instruções sobre o desenvolvi-

mento da vacina, eles devem trocar com outros grupos o conjunto de instruções que es-
creveram. Os alunos devem testar as instruções dos colegas e se necessário, discutir com
os colegas sobre como tornar suas instruções mais claras.

3. Avaliação
Discutir com os alunos sobre os seguintes tópicos:

• Como você usou uma condicional hoje?
• Quais são algumas das condicionais que você usou hoje?
• Foi difícil desenvolver um conjunto de instruções maior?
• Como foi analisar um conjunto de instruções de outra pessoa?

Tarefa de Adaptação C-A1
Ciências
1. Conteúdos
Nesta tarefa serão abordados padrões de seleção de escolha simples, escolha

alternativa e escolha sequencial.
2. Metodologia
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2.1. Preparação
Reservar para os alunos e folhas de papel, lápis para escrever, um dado de jogos

de mesa para o aquecimento e os conjuntos de instruções das atividades sobre o processo
de desenvolvimento da vacina.

2.2. Guia de Ensino
2.2.1. Aquecimento
Revisar com os alunos os padrões de seleção. Escolha simples Se o NÚMERO

no dado é um SEIS Ganhe um ponto Escolha alternativa Se o NÚMERO no dado é um

SEIS Ganhe um ponto Senão Perca um ponto Escolha sequencial Se o NÚMERO no

dado é um SEIS Ganhe um ponto Senão se o NÚMERO no dado é PAR Jogue mais uma

vez Senão Perca um ponto

2.2.2. Atividade principal
Na atividade relacionada a vacina contra vírus foi abordado o processo de

produção. Devido a situação atual o processo de produção para o COVID está sendo
apressado para conseguir produzir a vacina.

Em grupos de 3 alunos, a classe deve receber um conjunto de instruções feitos
por outros colegas da turma. Os grupos devem adaptar as instruções já prontas para os
processos de produção que aceleram a produção da vacina.

3. Avaliação
Discutir com os alunos sobre os seguintes tópicos:

• Conseguem se lembrar o que é condicional?
• O que é uma condição?
• Qual as diferenças entre SE, SE...SENÃO e SE...SENÃO-SE...SENÃO?
• Quais são algumas das regras que você criou hoje?

Tarefa de Entendimento EF-E1
Educação Física
1. Conteúdos
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Nesta tarefa serão abordados padrões de repetição meio laço e padrão de repeti-
ção laço completo.

2. Metodologia
2.1. Preparação
Para essa atividade será necessário um dado de jogos de mesa e um quadro negro.
2.2. Guia de Ensino
2.2.1. Aquecimento
Nesta tarefa, o foco é nas estruturas de repetição, a primeira estrutura que vamos

estudar é o padrão de repetição meio laço, ENQUANTO... FAÇA, este padrão tem por
objetivo trabalhar com ações que devem ser executadas várias vezes e geralmente não
se sabe exatamente quantas vezes essa ação deve ser executada. Por isso usa-se uma
verificação de uma condição para definir quantas vezes o comando será repetido. É
importante utilizar exemplos do mundo real para mostrar para os alunos como funciona
essa estrutura.

Exemplo de repetição no mundo real:
Você quer sair para brincar no quintal, porém, hoje está chovendo, por isso você

deve aguardar para sair. Enquanto estiver chovendo você deve esperar.

.
Instrução que representa essa situação: ENQUANTO chove FAÇA espere

A outra estrutura que será abordada nesta tarefa é a estrutura FAÇA X VEZES,
esta estrutura é utilizada em casos em que uma ação deve ser repetida um número
determinado de vezes. Por exemplo, quando uma ação deve ser executada exatamente
10 vezes, utiliza-se esta estrutura.

Exemplo de repetição no mundo real:
Na academia, é necessário fazer várias repetições dos exercícios.

Por exemplo, você pode fazer agachamentos para exercitar os músculos inferio-

res do corpo, então repete o exercício 20 vezes.

.
Instrução que representa essa situação:

FAÇA 20 VEZES

Agachamento

Discutir com os alunos sobre os padrões de repetição e pedir para que eles
forneçam mais exemplos de repetições que realizamos em nossa vida cotidiana.

2.2.2. Atividade principal)
Devido a quarentena, muitas atividades físicas que estávamos habituados a

fazer não estamos podendo fazê-las. Por isso a atividade de hoje é para que os alunos,
mesmo tendo aulas à distância, podem fazer alguns exercícios enquanto aprendem sobre
o pensamento computacional.
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Todos devem conseguir estar em um espaço em que seja possível se movimentar.
O professor deve definir algumas atividades iniciais para os alunos desenvolverem.

A primeira atividade é para exercitar repetições com padrão de repetição meio
laço. Para isso o professor deve reservar uma música para poder tocar:

ENQUANTO a música toca FAÇA

Alongamentos

Outra sugestão de atividade é exercitar padrões de repetição laço completo:
FAÇA 5 VEZES

Pular

O professor pode solicitar para que os alunos criem um circuito de exercícios
para que possam executar. Por exemplo:

FAÇA 5 VEZES

Agachamentos

ENQUANTO o cronômetro marca 1 minuto FAÇA

Descanse

FAÇA 5 VEZES

Polichinelos

ENQUANTO o cronômetro marca 1 minuto FAÇA

Descanse

FAÇA 5 VEZES

Prancha

O professor também pode pedir para os alunos criarem algumas regras novas
escolhendo condições e sugerindo exercícios diferentes.

3. Avaliação
Discutir com os alunos sobre os seguintes tópicos:

• Sobre o que foi a atividade de hoje?
• Qual a diferença entre o ENQUANTO e o FAÇA x VEZES?
• Existe diferença na estrutura de uma repetição que repete 10 vezes de uma que

repete 100 vezes?
• Poderíamos usar esses mesmos conceitos com diferentes contextos?

Tarefa de Combinação EF-C1
Educação Física
1. Conteúdos
Nesta tarefa serão abordados padrões de seleção e de repetição.
2. Metodologia
2.1. Preparação
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Para essa atividade serão necessários objetos diversos para servirem como obs-
táculos dentro de um circuito, tais como cadeiras, bolas, caixas, baldes, garrafas, cabos de
vassoura etc. Além disso também será necessária uma venda.

2.2. Guia de Ensino
2.2.1. Aquecimento
Para esta atividade os alunos precisarão ter os conteúdos de padrões de seleção

e de repetição bem frescos na mente. Por isso, o aquecimento servirá para revisar esses
padrões. Aqui o professor pode apresentar uma breve explicação desses dois tipos de
padrões para os alunos e fazer uma pequena dinâmica combinando-os, exemplo:

Vamos simular uma brincadeira de esconde-esconde, podemos representar as

ações da brincadeira através das instruções que estamos aprendendo:

FAÇA 50 VEZES

Contar

ENQUANTO o escolhido conta FAÇA esconda-se

SE o escolhido terminou de contar

O escolhido sai para procurar

SE o escolhido encontrar alguém

Deve gritar o seu nome

SENÃO

Deve procurar em outro lugar

O professor pode montar um conjunto de instruções junto com os alunos no
quadro negro, para que eles visualizem como combinar esses padrões.

Por fim, discutir com os alunos sobre os padrões de repetição e seleção e pedir
para que eles forneçam mais exemplos de combinações que realizamos em nossa vida
cotidiana.

2.2.2. Atividade principal
Para essa atividade os alunos precisarão se dividir em grupos de 10 alunos.

Para começar, cada grupo deve escolher um representante, este representante deverá ficar
vendado durante os próximos passos da dinâmica.

Após a divisão dos grupos e a escolha do representante, os grupos devem colocar
uma venda em seu representante para que ele não veja o que está acontecendo. Em seguida
os alunos devem montar um circuito, esse circuito deve conter alguns obstáculos com os
itens que o professor reservou para a aula.

Com o circuito finalizado, o próximo passo é montar um conjunto de instruções
para percorrer o circuito desviando dos obstáculos, exemplo:

FAÇA 5 VEZES

Dê um passo para a frente

Fique de joelhos
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Agache

Gire para a direita

ENQUANTO não sentir um obstáculo

Engatinhe para frente

Levante-se devagar

SE sentir um obstáculo acima

Pare de se levantar

Gire para a direita

...

Agora que o grupo possui seu circuito pronto e um conjunto de instruções para
percorrê-lo, é hora de o representante entrar em ação. O representante, ainda vendado,
deverá seguir as instruções de seu grupo, para isso, alguém irá ler essas instruções para
ele, que, ainda vendado, deve executá-las.

Durante a execução das instruções, cada vez que o representante encostar em
algum obstáculo, a equipe recebe um ponto. Ao final, o grupo que tiver menos pontos, ou
seja, o grupo que encostou em menos obstáculos, vence a dinâmica.

3. Avaliação
Discutir com os alunos sobre os seguintes tópicos:

• Aos representantes, como foi seguir as instruções vendados?
• E quanto ao restante do grupo, como foi passar as instruções para o representante?
• Foi difícil combinar os padrões de seleção e repetição?
• Poderíamos acrescentar outros tipos de padrões nessa atividade, como os contado-

res?

Tarefa Mista EF-M1
Educação Física
1. Conteúdos
Nesta tarefa serão abordados todos os padrões já estudados.
2. Metodologia
2.1. Preparação
Para essa atividade serão necessários objetos diversos para servirem como obs-

táculos dentro de um circuito, tais como cadeiras, bolas, caixas, baldes, garrafas, cabos de
vassoura etc. Além disso também será necessária uma venda.

2.2. Guia de Ensino
2.2.1. Aquecimento
Para esta atividade os alunos precisarão revisar os conteúdos de padrões que já

estudaram. Por isso, o aquecimento servirá para revisar esses padrões. Aqui o professor
pode apresentar uma breve explicação desses padrões:
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Padrão de seleção – escolha simples

SE

Padrão de seleção – escolha alternativa

SE... SENÃO

Padrão de seleção – escolha sequencial

SE... SENÃO-SE... SE

Padrão de seleção – escolha série de possibilidades

SELECIONE: CASO...

Padrão de repetição – meio laço

ENQUANTO ... FAÇA ou FAÇA ... ENQUANTO

Padrão de repetição – laço completo

FAÇA X VEZES

Padrão de acumulação de valores – contador

Padrão de acumulação de valores – acumulador

O professor pode montar um exemplo de instruções junto com os alunos no
quadro negro para cada um dos padrões citados acima, para que eles visualizem como
combinar esses padrões.

Por fim, discutir com os alunos sobre esses padrões e pedir para que eles
forneçam mais exemplos de combinações que realizamos em nossa vida cotidiana.

2.2.2. Atividade principal
O objetivo dessa atividade é aprofundar o entendimento dos alunos com relação

aos padrões, para isso o professor irá junto com a turma desenvolver um conjunto de
instruções para representar as ações que os jogadores fazem dentro da brincadeira salva-
bandeira.

O professor pode discutir com os alunos sobre essas instruções e durante a
discussão, escrevê-las no quadro:

Dividir a turma em dois grupos

Demarcar a área retangular da brincadeira

Fazer uma linha cortando o centro dessa área

Fazer dois círculos nas extremidades da área

Posicionar uma bandeira em cada um dos círculos

Iniciar a brincadeira

.
ENQUANTO a sua bandeira está no seu lado

Proteja a sua bandeira

SE o grupo adversário entrar no seu território

Congele o adversário

SE entrar no território adversário
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Desviar dos adversários

SE conseguir entrar dentro do círculo

Não pode ser congelado

ENQUANTO há adversários

Esperar para poder retornar

SE conseguir retornar para o seu território com a bandeira sem ser congelado

Venceu a partida

Após montar o conjunto de instruções o professor pode sugerir para os alunos
modificações dessas instruções utilizando outros padrões.

Agora os alunos, em grupos, devem escolher uma nova brincadeira que ainda não
foi abordada nas atividades, e juntos devem desenvolver um conjunto de instruções para
essa brincadeira, os alunos podem utilizar todos os padrões revisados no aquecimento.
Durante a construção dos conjuntos de instruções o professor pode visitar os grupos para
auxiliá-los com suas instruções.

Ao final, cada grupo deve apresentar para a turma qual foi a brincadeira escolhida
e o conjunto de instruções que desenvolveram para essa brincadeira.

3. Avaliação
Discutir com os alunos sobre os seguintes tópicos:

• Como foi construir um conjunto de instruções totalmente novo?
• É difícil colocar vários padrões juntos?
• Você poderia montar instruções para outras brincadeiras?
• Poderíamos acrescentar outros tipos de padrões nas instruções que seu grupo

construiu?

Tarefa de Entendimento ES-E1
Estudos Sociais
1. Conteúdos
Nesta tarefa serão abordados padrões de seleção de escolha sequencial.
2. Metodologia
2.1. Preparação
Reservar para os alunos e folhas de papel, lápis para escrever e um baralho para

o aquecimento.
Guardar os conjuntos de instruções gerados pelos alunos para atividades futuras.
2.2. Guia de Ensino
2.2.1. Aquecimento
Se tratando de condicionais, existe ainda mais uma opção, o SENÃO-SE. Por

exemplo:
Observe o seguinte exemplo que faz uso de cartas para testar condições SE:
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Se tirar um SETE de um baralho, todos baterão palmas.

Podemos ampliar o número de verificações com o nosso padrão, se tirar um 7 do
baralho a classe deve bater palmas, mas se tirar um número menor que 7 a classe deve
gritar, porém se nenhuma dessas condições for verdadeira a classe deve ficar quieta. Neste
caso, um simples SENÃO não é capaz de satisfazer todas as condições restantes, por isso
usaremos o SENÃO-SE.

Escrever todas as condicionais para que os alunos acompanhem a execução.
Se a CARTA é um SETE Todos batem palmas Senão se a CARTA é MENOR

QUE SETE Todos gritam “Uhuuu” Senão Todos ficam quietos

Teste a dinâmica com a turma alterando a regra algumas vezes e discuta com eles
sobre:

• Peça à classe que analise o que aconteceu.
• Qual foi o SE?
• Qual foi o SENÃO?
• Qual condição foi atendida?

Por fim temos os termos SE, SENÃO-SE e SENÃO.

• SE é a primeira condição;
• SENÃO-SE é examinado apenas se o SE não for verdadeiro;
• SENÃO, só será analisado se nada antes for verdade.

2.2.2. Atividade principal
Devido à situação mundial, ouve-se muito termos como, epidemia, surto, pande-

mia etc. Nesta atividade, vamos abordar as diferenças entre esses termos. Os termos que
vamos abordar são: surto, epidemia, endemia e pandemia.

Definições
Surto – acontece quando há um aumento inesperado do número de casos de

determinada doença em uma região específica. Em algumas cidades, a dengue, por

exemplo, é tratada como um surto e não como uma epidemia, pois acontece em regiões

específicas (como um bairro).

Epidemia – irá acontecer quando existir a ocorrência de surtos em várias

regiões. A epidemia em nível municipal é aquela que ocorre quando diversos bairros

apresentam certa doença, em nível estadual ocorre quando diversas cidades registram

casos e em nível nacional, quando a doença ocorre em diferentes regiões do país

Endemia – não está relacionada a uma questão quantitativa. É uma doença que

se manifesta com frequência e somente em determinada região, de causa local. A Febre

Amarela, por exemplo, é considerada uma doença endêmica da região norte do Brasil.
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Pandemia – em uma escala de gravidade, é o pior dos cenários. Ela acontece

quando uma epidemia se estende a níveis mundiais, ou seja, se espalha por diversas

regiões do planeta.

Após apresentadas as definições e diferenças de cada termo, os alunos em
grupos de 3 alunos, devem elaborar um conjunto de instruções para verificar algumas
características e definir em qual dos termos elas se encaixam.

O conjunto de instruções dos alunos pode ser semelhante ao código a seguir:
Se os CASOS acontecem EM UMA REGIÃO ESPECÍFICA DA CIDADE

Pode indicar um Surto

Senão se os CASOS acontecem EM VÁRIAS REGIÕES DA CIDADE

Pode indicar uma Epidemia

Senão se os CASOS acontecem COM FREQUÊNCIA APENAS EM UMA RE-

GIÃO

Pode indicar uma Endemia

Senão

Pode indicar uma Pandemia

3. Avaliação
Discutir com os alunos sobre os seguintes tópicos:

• Conseguem se lembrar o que é condicional?
• Como você usou o SENÃO-SE hoje?
• Quais são algumas das regras que você criou hoje?
• Você pode inventar um outro exemplo de condicional para usar com um baralho de

cartas?
• Que outras coisas você faz durante o dia sob SENÃO-SE?

Tarefa de Reconhecimento ES-R1
Estudos Sociais
1. Conteúdos
Nesta tarefa serão abordados padrões de seleção.
2. Metodologia
2.1. Preparação
Preparar um baralho para o aquecimento. Reservar para os alunos lápis de colorir

e uma folha com um mapa para colorir mostrando os continentes.
2.2. Guia de Ensino
2.2.1. Aquecimento
Revisar com os alunos sobre os padrões de seleção, o SE, SE...SENÃO e o

SE...SENÃO-SE... .
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Relembrar como aplicamos esse padrão através de um conjunto de regras de
exemplo como:

Se a CARTA é um SETE

Todos batem palmas

Senão se a CARTA é MENOR QUE SETE

Todos gritam “Uhuuu”

Senão

Todos ficam quietos

Teste a dinâmica com a turma alterando a regra algumas vezes e discuta com eles
sobre:

• Peça à classe que analise o que aconteceu.
• Qual foi o SE?
• Qual foi o SENÃO?
• Qual condição foi atendida?

Por fim temos os termos SE, SENÃO-SE e SENÃO.

• SE é a primeira condição;
• SENÃO-SE é examinado apenas se o SE não for verdadeiro;
• SENÃO, só será analisado se nada antes for verdade.

2.2.2. Atividade principal
A COVID-19 é uma doença respiratória nova, que foi identificada pela primeira

vez na cidade de Wuhan, na China. Atualmente a transmissão ocorre pelo contato direto
de pessoas.

Entregar para os alunos os mapas contendo os continentes não nomeados e sem
colorir.
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Em duplas os alunos devem elaborar um conjunto de instruções para identificar
e colorir os continentes. Por exemplo

SE o CONTINENTE é AMÉRICA

Colorir de verde

SE o CONTINENTE é ÁFRICA

Colorir de amarelo

...

Elaborar uma sequência de instruções de exemplo no quadro negro junto aos
alunos. Depois os alunos devem elaborar seus próprios conjunto de instruções utilizando
os padrões de seleção.

Depois de elaborarem os conjuntos de instruções, os alunos devem trocar essas
instruções com outros alunos. Após a troca os alunos devem executar as instruções dos
colegas e verificar se estão corretas.

3. Avaliação
Discutir com os alunos sobre os seguintes tópicos:

• Como você usou o SE hoje?
• Quais são algumas das regras que você criou hoje?
• Você pode inventar um outro exemplo de condicional para colorir um desenho?
• Que outras coisas você faz durante o dia sob SE?

Tarefa Mista ES-M1
Estudos sociais
1. Conteúdos
Nesta tarefa serão abordados padrões de seleção e repetição.
2. Metodologia
2.1. Preparação
Reservar para os alunos e folhas de papel, lápis para escrever para a aula.
2.2. Guia de Ensino
2.2.1. Aquecimento
Revisar e discutir com os alunos todos os padrões já estudados.
Padrões de seleção: Escolha simples Escolha alternativa Escolha sequencial

Padrões de repetição Meio laço Laço completo

2.2.2. Atividade principal
No cenário de pandemia do COVID que estamos vivendo, estamos constante-

mente acompanhando os dados a respeito do número de casos suspeitos, número de casos
confirmados, número de casos recuperados etc. Estes dados geralmente mostram como
o vírus está se comportando, e por causa disso, os governos podem emitir alertas para
notificar a população da região como está a situação no local.
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Não há um consenso com relação aos alertas, mas para começar a atividade
apresente os seguintes significados de alertas para os alunos:

Alerta AMARELO

Risco moderado.

Aviso de situação com potencial de tornar-se perigosa. Mantenha-se informado

sobre as condições previstas para o local e não corra risco desnecessário.

.
Alerta LARANJA

Risco alto.

Situação perigosa. Mantenha-se vigilante e informe-se regularmente sobre as

condições previstas. Siga os conselhos das autoridades.

.
Alerta VERMELHO

Risco muito alto.

Situação de grande perigo. Estão previstos fenômenos de intensidade excepci-

onal. Grande probabilidade de ocorrências com riscos de danos materiais, integridade

física ou até mesmo à vida humana. Mantenha-se atento sobre as informações dos alertas.

Siga as instruções e conselhos das autoridades.

Após apresentar os tipos de alertas para os alunos, discutir sobre um conjunto de
instruções de cuidados que podemos ter para cada um dos tipos de alertas. O professor
pode anotar instruções no quadro para os alunos visualizarem:

SE o alerta é AMARELO

Monitore as possíveis evoluções das condições do local e alertas.

SE o alerta é LARANJA

Prepare-se para tomar uma ação de emergência se necessário.

SE o alerta é VERMELHO

Tome uma ação de emergência.

Após isso os alunos devem criar novos tipos de alertas, usando outras cores e
inserindo símbolos para representar os tipos de alertas, e devem criar também um conjunto
de instruções de recomendações de cuidados para cada alerta, adaptando, combinando ou
inovando as instruções que o professor colocou no quadro.

Finalizados os conjuntos de instruções, os alunos devem trocar os conjuntos com
os colegas, e agora, cada aluno deve identificar quais padrões os colegas utilizaram em
suas instruções.

3. Avaliação
Discutir com os alunos sobre os seguintes tópicos:

• Conseguiu revisar todos os padrões na aula de hoje?
• Quais padrões você utilizou em suas instruções?
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• Quais alertas você criou?
• Quais padrões seu colega utilizou nas instruções que elaborou?
• Foi difícil identificar padrões em uma solução feita por outra pessoa?

Tarefa de Adaptação ES-A1
Estudos Sociais
1. Conteúdos
Nesta tarefa serão abordados padrões de seleção. 2. Metodologia
2.1. Preparação
Prepara um pacote de balinhas para o aquecimento. Reservar para os alunos lápis

de colorir e uma folha com um mapa do Brasil recortado para colorir.
2.2. Guia de Ensino
2.2.1. Aquecimento
Revisar com os alunos sobre os padrões de seleção, o SE, SE...SENÃO e o

SE...SENÃO-SE... .
Relembrar como aplicamos esse padrão através de um conjunto de regras de

exemplo como:
Se A TURMA ficar sem se mover por 2 minuto Todos ganham duas balinhas

Senão se A TURMA ficar sem se mover por 1 minuto Todos ganham uma balinha Senão

Todos ficam sem balinhas

Teste a dinâmica com a turma alterando a regra algumas vezes e discuta com eles
sobre:

• Peça à classe que analise o que aconteceu.
• Qual foi o SE?
• Qual foi o SENÃO?
• Qual condição foi atendida?

Por fim temos os termos SE, SENÃO-SE e SENÃO.

• SE é a primeira condição;
• SENÃO-SE é examinado apenas se o SE não for verdadeiro;
• SENÃO, só será analisado se nada antes for verdade.

2.2.2. Atividade principal
Para esta atividade os alunos vão adaptar a solução que criaram na atividade

dos continentes. Para esta atividade os alunos devem inicialmente recebem um quebra-
cabeças com os estados do Brasil. Eles devem primeiro identificar os estados e colocar as
respectivas siglas de cada um.
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Para colocarem as siglas devem criar um conjunto de instruções para guiar quais
são as siglas de cada estado. Por exemplo:

SE o ESTADO é GOIÁS Escreva GO SE o ESTADO é MINAS GERAIS Escreva

MG SE o ESTADO é SÃO PAULO Escreva SP ...

Após isso os alunos devem colorir os estados conforme a incidência do COVID
em cada um. Onde os estados com maior número de casos de COVID tem a cor mais
escura e os estados com menor número de casos tem a cor mais clara. Conforme mostra a
figura abaixo:

Dados de 14/04/2020
Em duplas os alunos devem elaborar um conjunto de instruções para identificar

e colorir os continentes. Por exemplo
SE o ESTADO possui menos de 100 casos

Colorir de ROSA

SE o ESTADO possui de 100 a 499 casos

Colorir de VERMELHO CLARO

SE o ESTADO possui de 500 a 999 casos

Colorir de VERMELHO

SE o ESTADO possui mais de 1000 casos

Colorir de VERMELHO ESCURO
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Depois de elaborarem os conjuntos de instruções, os alunos devem trocar essas
instruções com outros alunos. Após a troca os alunos devem executar as instruções dos
colegas e verificar se estão corretas.

3. Avaliação
Discutir com os alunos sobre os seguintes tópicos:

• Como você usou o SE hoje?
• Quais são algumas das regras que você criou hoje?
• Você pode inventar um outro exemplo de condicional para colorir um desenho?
• Que outras coisas você faz durante o dia sob SE?

Tarefa de Entendimento I-E1
Informática
1. Conteúdos
Nesta atividade os assuntos abordados são:

• Definição, entendimento e aplicação de padrões;
• Padrões de seleção: escolha simples (se).

2. Metodologia
2.1. Preparação
Preparar o laboratório para os alunos e certificar que todos tenham o software

aberto e configurado para a aula.
2.2. Guia de Ensino
2.2.1. Aquecimento
Esta atividade funde a ciência da computação ao mundo real, desenvolvendo sua

capacidade de saber se uma condição seja verdadeira ou falsa. Os alunos aprenderão a
usar SE instruções para declarar quando um determinado comando deve ser executado,
bem como SE / SENÃO instruções para declarar quando um comando deve ser executado
e o que executar de outra forma. Os alunos podem não reconhecer a palavra condicionais,
mas a maioria dos alunos entenderá a ideia de usar "se"para garantir que alguma ação
ocorra apenas quando for suposto.

Apresentar os blocos de comando SE e SENÃO.
Explicar para os alunos como esses blocos são executados e fazer o seguinte

programa de exemplo:
2.2.2. Atividade principal
Devido ao cenário atual de pandemia, existem muitos casos de pessoas que

apresentam alguns sintomas da COVID-19. A COVID-19 afeta diferentes pessoas de
diferentes maneiras. A maioria das pessoas infectadas apresentará sintomas leves a
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moderados da doença e não precisarão ser hospitalizadas. Discutir com os alunos acerca
dos sintomas:

Sintomas mais comuns:

• febre
• tosse seca
• cansaço

Sintomas menos comuns:

• dores e desconfortos
• dor de garganta
• diarreia
• conjuntivite
• dor de cabeça
• perda de paladar ou olfato
• erupção cutânea na pele ou descoloração dos dedos das mãos ou dos pés

Sintomas graves:

• dificuldade de respirar ou falta de ar
• dor ou pressão no peito
• perda de fala ou movimento
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Criar algumas regras com a classe relacionadas aos sintomas do COVID-19
dentro do Scratch. O professor pode escrever essas regras em um quadro para que fique
visível para os alunos.

Aqui está um exemplo de regra:

Pergunte se o paciente apresenta febre.

Se a resposta for sim:

O ator deve dizer: Verificar outros sintomas.

O professor pode dividir a turma em equipes para que os alunos possam discutir
e criar novas regras. O professor deve apresentar um conjunto de regras de exemplo para
todos verem.

Peça às equipes para que iniciem os jogos com as regras de exemplo e depois
que a classe tiver alguma prática, você pode incentivar os alunos a criar novas condições.

3. Avaliação
Discutir com os alunos sobre:

• O que é condicional?
• Como as condicionais foram usadas nos blocos do Scratch?
• Quais são algumas das condicionais que você usou hoje?
• Você pode inventar um outro exemplo de condicional?
• Que outras coisas você faz durante o dia sob condições no computador?

Tarefa de Entendimento I-E2
Informática
1. Conteúdos
Nesta atividade os assuntos abordados são:

• Definição, entendimento e aplicação de padrões;
• Padrões de seleção: escolha simples (se);
• Padrões de seleção: escolha alternada (se...senão).

2. Metodologia
2.1. Preparação
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Preparar o laboratório para os alunos e certificar que todos tenham o software
aberto e configurado para a aula.

2.2. Guia de Ensino
2.2.1. Aquecimento
Esta atividade funde a ciência da computação ao mundo real, desenvolvendo sua

capacidade de saber se uma condição seja verdadeira ou falsa. Os alunos aprenderão a
usar SE instruções para declarar quando um determinado comando deve ser executado,
bem como SE / SENÃO instruções para declarar quando um comando deve ser executado
e o que executar de outra forma. Os alunos podem não reconhecer a palavra condicionais,
mas a maioria dos alunos entenderá a ideia de usar "se"para garantir que alguma ação
ocorra apenas quando for suposto.

Apresentar os blocos de comando SE e SENÃO:

Explicar para os alunos como esses blocos são executados e fazer o seguinte
programa de exemplo:

2.2.2. Atividade principal
Relembrando a aula anterior a respeito dos sintomas da COVID-19, discutir com

os alunos acerca dos sintomas:
Sintomas mais comuns:
febre

tosse seca

cansaço

Sintomas menos comuns:
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dores e desconfortos

dor de garganta

diarreia

conjuntivite

dor de cabeça

perda de paladar ou olfato

erupção cutânea na pele ou descoloração dos dedos das mãos ou dos pés

Sintomas graves:
dificuldade de respirar ou falta de ar

dor ou pressão no peito

perda de fala ou movimento

Criar um conjunto de novas regras com a classe relacionadas aos sintomas do
COVID-19 dentro do Scratch. O professor pode escrever essas regras em um quadro para
que fique visível para os alunos.

Aqui está um exemplo de regra:

Pergunte se o paciente apresenta febre.

Se a resposta for sim:

O ator deve dizer: Recomendar medicação.

Se a resposta for não:

Pergunte se o paciente apresenta tosse seca.

Se a resposta for sim:

O ator deve dizer: Recomendar medicação.

....

O professor pode dividir a turma em equipes para que os alunos possam discutir
e criar novas regras. O professor deve apresentar um conjunto de regras de exemplo para
todos verem.

Peça às equipes para que iniciem os jogos com as regras de exemplo e depois
que a classe tiver alguma prática, você pode incentivar os alunos a criar novas condições.

3. Avaliação
Discutir com os alunos sobre:

• Como as condicionais foram usadas nos blocos do Scratch?
• Qual a diferença do SE para o SE...SENÃO?
• Quais são algumas das condicionais que você usou hoje?
• Você pode inventar um outro exemplo de condicional?

Tarefa de Entendimento I-E3
Informática
1. Conteúdos
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Nesta atividade os assuntos abordados são:

• Padrões de repetição: meio laço (enquanto... faça ou faça... enquanto);
• Padrões de repetição: laço completo (para).

2. Metodologia
2.1. Preparação
Preparar o laboratório para os alunos e certificar que todos tenham o software

aberto e configurado para a aula.
2.2. Guia de Ensino
2.2.1. Aquecimento
Nesta tarefa, o foco é nas estruturas de repetição, a primeira estrutura que vamos

estudar é o ENQUANTO... FAÇA, este padrão tem por objetivo trabalhar com ações que
devem ser executadas várias vezes e geralmente não se sabe exatamente quantas vezes
essa ação deve ser executada. Por isso usa-se uma verificação de uma condição para
definir quantas vezes o comando será repetido. É importante utilizar exemplos do mundo
real para mostrar para os alunos como funciona essa estrutura.

Exemplo de repetição no mundo real:
Quando você pedir para o seu responsável para poder assistir TV e ele dá a

seguinte resposta

Certo, pode! Mas antes você deve lavar as louças, enquanto todas as louças não

estiverem limpas você não pode assistir TV.

A outra estrutura que será abordada nesta tarefa é a estrutura PARA, esta
estrutura é utilizada em casos em que uma ação deve ser repetida um número determinado
de vezes. Por exemplo, quando uma ação deve ser executada exatamente 10 vezes, utiliza-
se esta estrutura.

Exemplo de repetição no mundo real:
Escovar os dentes é uma ação que deve ser executada pelo menos três vezes ao

dia.

Logo podemos identificar uma ação que é executada um número determinado de

vezes.

Escovar os dentes 3 vezes ao dia.

Apresentar os blocos de comando que formam a estrutura dentro da plataforma
do Scratch:
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Fazer os seguintes programas de exemplo com a turma e explicar a execução de
ambos:

2.2.2. Atividade principal
Em 2020 o mundo conheceu uma nova doença, a COVID-19, que fez com que

todos tivessem que adotar muitas medidas para que essa doença não fosse espalhada
rapidamente, portanto, conhecer informações sobre essa doença possibilita enfrentar esse
período de maneira mais eficiente e segura.

Nessa atividade os alunos devem criar alguns conjuntos de instruções relaciona-
das a informações da COVID-19. O professor pode escrever essas regras em um quadro
ou apresentá-las para que fiquem visíveis para os alunos.

O professor pode dividir a turma em equipes para que os alunos possam discutir
e criar novas regras. O professor deve apresentar alguns exemplos de regras para todos
verem.

Aqui estão alguns exemplos de regra:

3. Avaliação
Discutir com os alunos sobre:

• Sobre o que foi a atividade de hoje?
• Qual a diferença entre o ENQUANTO e o PARA?
• Qual o nome do bloco de comando da estrutura PARA dentro do Scratch?
• Você teve dificuldades com alguma das duas estruturas?
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Tarefa de Entendimento L-E1
Linguagem
1. Conteúdos
Nesta tarefa serão abordados padrões de acumulação de valores.
2. Metodologia
2.1. Preparação
Para esta aula os alunos vão precisar de um dicionário, uma bola e um balde para

o aquecimento.
2.2. Guia de Ensino
2.2.1. Aquecimento
Nesta tarefa, serão abordadas duas estruturas de acumulação de valores os

CONTADORES e os ACUMULADORES, em procedimentos computacionais operações
de contagem ocorrem com grande frequência em diversas situações, por exemplo, quando
se deseja saber o número de vezes que um loop foi executado. A primeira estrutura é a
mais simples de entender, pois como o próprio nome sugere, CONTADOR, apenas irá
fazer a contabilização de determinada variável ou número de repetições em um programa,
e sempre irá acrescentar ou contar de um em um.

Mas em alguns casos pode-se empregar variáveis durante a contagem para
efetuar operações acumulativas, daí a estrutura de ACUMULADORES, que diferente do
contador, que acrescenta sempre o valor 1, aqui pode-se alterar qualquer outro valor.

Para demonstrar as duas estruturas o professor pode fazer a seguinte dinâmica
com os alunos, começando com o CONTADOR:

Pedir para que todos os alunos fiquem de pé e façam um círculo espaçado. O

professor vai entregar a bola para um aluno e este vai arremessar a bola para um colega,

que seguirá com a mesma ação e assim por diante. Os alunos devem contar quantas vezes

eles conseguem fazer isso sem deixar a bola cair no chão. Ao final eles terão CONTADO

quantas vezes conseguiram fazer essa ação.

Uma outra dinâmica pode exemplificar como o padrão acumulador é empregado:
Formar uma fila com os alunos, e posicionar um balde para que os alunos

arremessem a bola e tentem jogá-la dentro do balde. Se o aluno conseguir colocar a
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bola dentro do balde, ganha 10 pontos, se acertar o balde, mas a bola não cair dentro

do balde, ganha somente 5 pontos, se não acertar, não ganha nenhum ponto. Os alunos

devem arremessar a bola e depois se deslocarem para o final da fila, o colega repetirá

a mesma ação. Assim, no final, eles terão ACUMULADO quantos pontos eles fizeram

durante a dinâmica.

2.2.2. Atividade principal
Para atividade a turma será dividida em duas equipes, o objetivo é conseguir o

máximo de pontos.
A covid-19 trouxe para o nosso convívio uma série de palavras e conceitos. Por

isso, o objetivo dessa atividade é fazer com que os alunos conheçam os significados desses
termos. A atividade será a seguinte, o professor vai entregar para a turma uma série de
palavras relacionadas ao contexto mencionado, e os grupos com a ajuda de dicionários
e de seus conhecimentos prévios devem encontrar o significado dessa palavra. A equipe
que conseguir encontrar primeiro, ganha 10 pontos pela resposta certa.

Algumas palavras e expressões que podem entrar nessa dinâmica são:
EPI

Assintomático

Vírus

Comorbidades

Transmissão

Distanciamento social

Imunidade

Live

Home office

Vacina

Epidemia

Grupo de risco

Pandemia

Período de incubação

Quarentena

Surto

Teste

Triagem

Lockdown

Média móvel

Os alunos devem utilizar os CONTADORES para contar os acertos individuais,
ou seja, o aluno específico que conseguiu mais respostas. E os ACUMULADORES para
guardarem as pontuações das duas equipes.
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3. Avaliação
Discutir com os alunos sobre:

• O que é um CONTADOR?
• O que é um ACUMULADOR?
• Qual a diferença entre os dois?
• Quais exemplos do mundo real onde encontramos CONTADORES ou ACUMU-

LADORES?

Tarefa de Reconhecimento L-R1
Linguagens
1. Conteúdos
Nesta tarefa serão abordados padrões de seleção.
2. Metodologia
2.1. Preparação
Preparar um dado para o aquecimento e uma folha com um enigma para os alunos

decifrarem durante a atividade principal.
2.2. Guia de Ensino
2.2.1. Aquecimento
Revisar com os alunos sobre os padrões de seleção, o SE, SE...SENÃO e o

SE...SENÃO-SE... .
Relembrar como aplicamos esse padrão através de um conjunto de regras de

exemplo como:
Se o NÚMERO é um SEIS

Todos batem palmas

Senão se o NÚMERO é MENOR QUE TRÊS

Todos gritam “Ah não”

Senão

Todos ficam quietos

Teste a dinâmica com a turma alterando a regra algumas vezes e discuta com eles
sobre:

• Peça à classe que analise o que aconteceu.
• Qual foi o SE?
• Qual foi o SENÃO?
• Qual condição foi atendida?

Por fim temos os termos SE, SENÃO-SE e SENÃO.

• SE é a primeira condição;
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• SENÃO-SE é examinado apenas se o SE não for verdadeiro;
• SENÃO, só será analisado se nada antes for verdade.

2.2.2. Atividade principal
A COVID-19 é uma doença respiratória nova, e que a vacina para o seu trata-

mento ainda está sendo desenvolvida, por isso é importantíssimo que todos façam sua
parte obedecendo as recomendações para a não propagação da doença.

Por causa disso os alunos vão receber uma mensagem através de um enigma, e
terão que decifrar essa mensagem. Para isso, os alunos devem desenvolver um conjunto
de instruções que vão guiar na resolução desse desafio. O professor deve apresentar a
seguinte imagem para os alunos, para que todos visualizem:

Em seguida os alunos devem escrever um conjunto de instruções para identificar
os símbolos. Como no exemplo a seguir:

SE o SÍMBOLO é CARINHA FELIZ

Representa a letra A

SE o SÍMBOLO é CORAÇÃO

Representa a letra E

SE o SÍMBOLO é RAIO

Representa a letra I

...

Após isso, o professor deve retirar a imagem que mostra as representações dos
símbolos. Os alunos devem traduzir a mensagem guiados apenas por suas instruções.
Então, cada alunos deve receber uma folha com a mensagem que devem decifrar.
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Agora, cada aluno tendo sua mensagem para decifrar, deve seguir as instruções
que elaborou anteriormente e conseguir ler a mensagem do enigma.

3. Avaliação
Discutir com os alunos sobre os seguintes tópicos:

• Qual ou quais padrões você utilizou em suas instruções?
• Como esses padrões foram utilizados?
• Quais são algumas das regras que você criou hoje?
• Você pode inventar um outro enigma utilizando seus padrões?

Tarefa de Adaptação L-A1
Linguagens
1. Conteúdos
Nesta tarefa serão abordados padrões de seleção.
2. Metodologia
2.1. Preparação
Preparar folhas em branco e lápis e réguas para os alunos.
2.2. Guia de Ensino
2.2.1. Aquecimento
Revisar com os alunos, de maneira bem rápida e sucinta, sobre os padrões de

seleção, o SE, SE...SENÃO e o SE...SENÃO-SE... .
Relembrar com os alunos sobre a atividade passada envolvendo os enigmas.

Apresentar a imagem dos símbolos novamente e montar rapidamente com os alunos um
conjunto de instruções para traduzir os símbolos.

Um conjunto de instruções para interpretar um enigma que usa esses símbolos
ficaria assim:

SE o SÍMBOLO é CARINHA FELIZ

Representa a letra A

SE o SÍMBOLO é CORAÇÃO

Representa a letra E

SE o SÍMBOLO é RAIO

Representa a letra I

...

2.2.2. Atividade principal
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Para essa atividade os alunos devem adaptar as soluções que criaram na atividade
do enigma anterior. Para isso devem criar seus próprios enigmas.

Nessa atividade os alunos vão criar o próprio enigma e vão passá-lo para outro
colega que deverá decifrar esse enigma.

Para começar os alunos devem escrever uma mensagem de uma recomendação
de cuidado com relação ao COVID-19. Como por exemplo:

QUANDO SAIR, USE MÁSCARA

Após escreverem as mensagens os alunos devem identificar as letras que sua
mensagem possui. No caso da frase anterior:

A E I O U Q N D S R M C

Agora, com a mensagem e as letras em mãos, os alunos vão associas símbolos
às letras de seus enigmas:

Em seguida os alunos devem escrever um conjunto de instruções para identificar
os símbolos.

Após isso, os alunos devem entregar o conjunto de instruções que desenvolveram
e o enigma para um colega que deverá decifrá-lo guiando-se pelas instruções.

3. Avaliação
Discutir com os alunos sobre os seguintes tópicos:

• Qual ou quais padrões você utilizou em suas instruções?
• Criar um conjunto de instruções para resolver um enigma nessa atividade de

adaptação foi mais fácil do que na atividade anterior?
• Como esses padrões foram utilizados?
• Quais são algumas das regras que você criou hoje?

Tarefa de Entendimento M-E1
Matemática
1. Conteúdos
Nesta tarefa será abordado como transformar soluções de problemas em sequên-

cias de instruções.
2. Metodologia
2.1. Preparação
Reservar para os alunos folhas de papel e lápis para escrever.
2.2. Guia de Ensino
2.2.1. Aquecimento
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Explicar para os alunos o que é o uma instrução e exemplificar como uma
atividade cotidiana pode ser descrita através de uma sequência de instruções.

Exemplo de sequência de instruções:
Escovar os dentes:

Abrir o armário

Pegar a escova de dentes

Pegar a pasta de dentes

Colocar pasta de dentes na escova

Escovar os dentes

Abrir a torneira

Enxaguar a escova de dentes

Fechar a torneira

Guardar a escova de dentes

Fechar o armário

Abrir a torneira

Enxaguar a boca

Pegar a toalha

Enxugar o rosto

Montar uma sequência de instruções para uma outra atividade cotidiana junto
aos alunos no quadro negro.

2.2.2. Atividade principal
Explicar para os alunos o que é a média móvel.
A média móvel é um recurso que ajuda a entender como o COVID vem se

comportando. Ela é calculada a partir da soma do número de casos dos últimos 7 dias,
depois de somadas é preciso dividir essa quantidade por 7. Exemplo:

Nesse cenário apresentado, a média móvel do Domingo é:

Soma dos números de casos dos últimos 7 dias:

S = 10 + 20 + 25 + 30 + 38 + 45 + 56

S = 224

Divisão da soma por 7:

M = 224 / 7

M = 32

O professor deve esclarecer o que é a média móvel discutindo questões como:
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• Por que devemos somar todos os valores?
• Por que devemos dividir por 7?

O professor deve discutir questões que tragam sentido para a fórmula usada para
calcular a média móvel.

Após apresentado e discutido o conceito e a fórmula da média móvel, solicitar
que os alunos escrevam uma sequência de instruções para calcular a média móvel do
número de casos de COVID dos últimos 7 dias.

Após a construção da sequência os alunos devem executá-la e discutir sobre o
seu funcionamento. Por fim, os alunos devem identificar qual padrão foi utilizado para
adaptar essa solução e onde ele está contido na solução.

3. Avaliação
Discutir sobre os seguintes tópicos:

• O que é uma instrução?
• Conseguiu compreender o que é uma sequência de instruções?
• Você conseguiu desenvolver uma sequência correta para calcular média móvel?

Tarefa de Reconhecimento M-R1
Matemática
1. Conteúdos
Nesta tarefa serão abordados padrões de seleção e repetição.
2. Metodologia
2.1. Preparação
Reservar para os alunos e folhas de papel, lápis para escrever para a aula.
2.2. Guia de Ensino
2.2.1. Aquecimento
Para esta atividade os alunos precisarão revisar os conteúdos de padrões que já

estudaram em atividades anteriores. Por isso, o aquecimento servirá para revisar esses
padrões. Aqui o professor pode apresentar uma breve explicação desses padrões:

Padrão de seleção – escolha simples

SE

Padrão de seleção – escolha alternativa

SE... SENÃO

Padrão de seleção – escolha sequencial

SE... SENÃO-SE... SE

Padrão de seleção – escolha série de possibilidades

SELECIONE: CASO...

Padrão de repetição – meio laço

ENQUANTO ... FAÇA ou FAÇA ... ENQUANTO
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Padrão de repetição – laço completo

FAÇA X VEZES

Padrão de acumulação de valores – contador

Padrão de acumulação de valores – acumulador

O professor pode montar um exemplo de instruções junto com os alunos no
quadro negro para cada um dos padrões citados acima, para que eles visualizem como
combinar esses padrões.

Por fim, discutir com os alunos sobre esses padrões e pedir para que eles
forneçam mais exemplos de combinações que realizamos em nossa vida cotidiana.

2.2.2. Atividade principal
No cenário de pandemia do COVID que estamos vivendo, estamos constante-

mente acompanhando os dados a respeito do número de casos suspeitos, número de casos
confirmados, número de casos recuperados etc.

Para essa atividade, vamos focar na porcentagem do número de casos do COVID
recuperados. Inicialmente precisamos entender como conseguirmos encontrar a porcen-
tagem do número de casos recuperados de COVID.

O Ministério da Saúde contabiliza como recuperados da Covid-19 pacientes

que, segundo critérios estabelecidos pela OMS (Organização Mundial da Saúde), não

transmitem mais o vírus e podem ser liberados do isolamento irrestrito. Segundo a

entidade, essa alta pode ser dada até a pacientes que ainda apresentam resultado positivo

no exame RT-PCR, que identifica o material genético do vírus, mas não têm mais sintomas

da doença. Ou seja, o termo recuperado não é sinônimo de cura.

Após isso, explicar para a turma como calcular a porcentagem de casos recupe-
rados e demonstrar um conjunto de instruções de exemplo.

Armazenar o número de casos recuperados de COVID

Armazenar o número total de casos confirmados de COVID

Dividir o número de casos recuperados pelo total de casos

Armazenar o resultado da divisão

Multiplicar o resultado da divisão por 100

Depois solicitar para os alunos desenvolverem seus próprios conjuntos de ins-
truções, mas agora para encontrar a porcentagem da cidade, depois do estado, depois do
país.

Finalizados os conjuntos de instruções, os alunos devem trocar os conjuntos com
os colegas, e agora, cada aluno deve identificar quais padrões os colegas utilizaram em
suas instruções.
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3. Avaliação
Discutir com os alunos sobre os seguintes tópicos:

• Conseguiu revisar todos os padrões na aula de hoje?
• Quais padrões você utilizou em suas instruções?
• Quais padrões seu colega utilizou nas instruções que elaborou?
• Foi difícil identificar padrões em uma solução feita por outra pessoa?

Tarefa de Adaptação M-A1
Matemática
1. Conteúdos
Nesta tarefa serão abordados padrões de sequência e seleção.
2. Metodologia
2.1. Preparação
Reservar para os alunos e folhas de papel, lápis para escrever para a aula.
2.2. Guia de Ensino
2.2.1. Aquecimento
Revisar e discutir com os alunos todos os padrões já estudados.
Padrões de sequência

Padrões de seleção:

Escolha simples

Escolha alternativa

Escolha sequencial

Relembrar com os alunos as atividades de média móvel e de cálculo da porcen-
tagem do número de casos recuperados de COVID-19.

Instruções para cálculo de média móvel:

Nesse cenário apresentado, a média móvel do Domingo é:

Soma dos números de casos dos últimos 7 dias:

S = 10 + 20 + 25 + 30 + 38 + 45 + 56

S = 224

Divisão da soma por 7:

M = 224 / 7

M = 32

Instruções para cálculo de porcentagem:
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Armazenar o número de casos recuperados de COVID

Armazenar o número total de casos confirmados de COVID

Dividir o número de casos recuperados pelo total de casos

Armazenar o resultado da divisão

Multiplicar o resultado da divisão por 100

2.2.2. Atividade principal
Para essa atividade, os alunos vão adaptar as soluções que já desenvolveram em

aulas anteriores para novos cenários, a fim de aprofundar o entendimento dos padrões
estudados.

Na atividade anterior, os alunos calcularam e criaram instruções para a média
móvel com intervalo de casos dos últimos 7 dias. Agora eles devem adaptar a solução
para os intervalos de 14 e de 30 dias, com base na tabela a seguir:

Depois solicitar para os alunos desenvolverem seus conjuntos de instruções para
a média móvel, devem calcular e desenvolver um conjunto de instruções para descobrir
a porcentagem de casos recuperados para 7, 14 e 30 dias. Finalizados os conjuntos de
instruções, os alunos devem trocar os conjuntos com os colegas, e agora, cada aluno deve
identificar quais padrões os colegas utilizaram em suas instruções.

3. Avaliação
Discutir com os alunos sobre os seguintes tópicos:

• Conseguiu revisar todos os padrões na aula de hoje?
• Quais padrões você utilizou em suas instruções?
• Foi difícil adaptar as soluções anteriores para os novos cenários?
• Quais padrões seu colega utilizou nas instruções que elaborou?
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• Foi difícil identificar padrões em uma solução feita por outra pessoa?
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