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METODOLOGIA

• Oficinas em eventos organizados pela
UFRJ-Macaé

• Minicursos realizadas semanalmente com
as escolas parceiras

• Uso ferramentas de programação em
bloco, onlines, gratuitas e disponíveis em
português

• Etapas das atividades:

Computação desplugada

 Ensinar computação sem o uso de
computador
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RESULTADOS

• Mais de 580 crianças e jovens já
participaram dos minicursos e oficinas do
projeto

• 80.3% dos participantes disseram ter
interesse em aprender mais sobre ciência
da computação

• Parceria com sete escolas e projeto de
Macaé

• Chancela da Sociedade Brasileira de
Computação

• Publicação do artigo pelo Congresso da SBC

Figura 3 - Chemistry Test. Criado pela 
Natalia de Oliveira, 21 anos.

Figura 4 – SP: The Sctick of Truth. Criado 
pelo Emanuel Valente, 15 anos.

MIT APP INVENTOR

http://appinventor.mit.edu

HORA DO CÓDIGO

https://br.code.org

SCRATCH

https://scratch.mit.edu

Criação de aplicativos

 Abordagem multidisciplinar

 Cada aluno tem a oportunidade de
criar seu próprio aplicativo

“Muitas crianças e jovens gostam de jogar 

jogos, mas agora elas querem fazê-los. Onde é 

que iriam para descobrir como fazer um app?”
Thomas Suarez, 12 anos

“Todas as pessoas deveriam aprender a 

programar, porque ensina a pensar” 
Steve Jobs

OBJETIVOS:

 Divulgar, incentivar e popularizar o ensino
da Ciência da computação

 Estimular o “Pensamento Computacional”, 
através da programação de aplicativos.

“Achei interessante e que continuem 

fazendo isso, pois tem muitas pessoas que 

não sabem seu potencial!”
Aluno C. E. Irene, 15 anos.

 Por que ensinar programação?
O ensino da programação estimula a
criatividade, autonomia, desenvolve o
raciocínio lógico e a capacidade de resolver
problemas.

80%

NUNCA ouviu falar 
em Ciência da 
Computação

Questionários

 Avaliação do aprendizado e satisfação

 Aperfeiçoamento das aulas

Introdução a programação

 Tutoriais autoguiados
 Os alunos aprendem conceitos da

linguagem de programação

60%

CONCORDAM 
TOTALMENTE que 
programação é útil 
no dia-a-dia

Figura X – Turma infantil durante as dinâmicas e atividades

Figura 2 – Tutorial “Labirinto Clássico” do Hour of Code.

Figura 3 – Interface e blocos do aplicativo “Qual o Resultado?”. Feito no MIT App
Inventor. 

Figura 4 – Turmas Juvenis finalizando o minicurso 


