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Rafael Bucco 10/04/2014 - A prefeitura de Passo Fundo, a Universidade de Passo Fundo (UPF), a Faculdade Meridional
(Imed) e o Instituto Ferderal Sul-Rio-Grandense lançam em 30 de abril, um projeto para levar o ensino de programação a
alunos do oitavo e nono anos das escolas municipais. A data marca o Scratch Day e o encerramento do Seminário
Nacional de Inclusão Digital (Senid). A ideia do Escola de Hackers, como foi batizada a iniciativa, é formar turmas de 15
alunos em cada uma das 36 escolas geridas pela prefeitura. Esses grupos vão se reunir semanalmente ao longo do ano
e no contra turno escolar para desenvolver programas usando Scratch, linguagem de programação com finalidade
educacional desenvolvida pelo Massachussets Institute of Technology (MIT), dos Estados Unidos. "A gente está
construindo uma apostila com as atividades de cada encontro. Vamos ter um site para escolas de outras cidades
replicarem o material se quiserem. A ideia é que os estudantes possam se apropriar de forma criativa da tecnologia,
desenvolver raciocínio lógico, capacidade de resolução de problemas, entre outras coisas", explica um dos responsáveis
pelo projeto, o professor Adriano Canabarro, da UPF. As escolas serão convidadas a participar. "Por experiência,
sabemos que impor uma iniciativa assim não dá certo", conta. Os professores responsáveis pelos laboratórios de
informática e os diretores receberão o convite. A escola que participar deverá cadastrar o professor responsável em um
curso sobre o tema, que será ministrado também semanalmente na biblioteca da cidade. Os professores acompanharão
as oficinas, que vão ser ministradas por estudantes dos cursos de tecnologia da informação das instituições de ensino
superior parceiras do projeto. Esses estudantes receberão bolsa da prefeitura. A estimativa é que ao menos quatro
bolsistas sejam contratados. Além das apostilas, a prefeitura está produzindo materiais que explicam o que significa ser
hacker. "Há o conceito comum de que é ruim, cometem crimes digitais", diz Canabarro. Esses folders serão entregues
aos pais de alunos para incentivá-los a concordar com a participação dos filhos. Olimpíadas de Programação A ideia da
Escola de Hackers nasceu das Olimpíadas de Programação de Computadores de Passo Fundo, realizada pela primeira
vez em 2013. A deste ano já está rolando. O período de inscrições da segunda edição termina hoje, quinta-feira (10). Na
disputa, jovens devem completar desafios semanais usando Scratch. No próximo sábado, 12 de abril, os inscritos
receberão treinamento, no qual os organizadores explicarão as regras e darão as contas online do Scratch onde os
programas criados deverão ser armazenados. A competição acontece em 14 de junho. Podem participar estudantes de
Passo Fundo e região.
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