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Tópicos de Interesse 

O desenvolvimento da oficina está relacionado aos seguintes tópicos de interesse, 

referenciados, também, pelo SENID. 

o Metodologias de ensino para a era digital 

o Formação de Professores para era digital 

o Experiências envolvendo programação de computadores no ensino. 

Objetivo 

Proporcionar uma oficina de formação para professores, a partir de nova metodologia de 

ensino-aprendizagem, útil ás diversas áreas do conhecimento, utilizando o Scratch e a 

programação. 

Descrição 

Em consonância com o escopo do Seminário Nacional de Inclusão Digital - Senid, buscando 

ressaltar a vinculação com o Grupo de Pesquisa em Inclusão Digital - Gepid, que desenvolve 

um estudo detalhado sobre a aplicabilidade do software Scratch, propomos a oficina Scratch: 

Um Software para Desenvolver o Raciocínio, a Lógica e a Aprendizagem a duração de 4 

horas. 
A presente oficina vem de encontro à formação de professores para a era digital. 

Propõe-se uma metodologia de ensino que permite ao professor fazer uso das tecnologias no 

ensino-aprendizagem, utilizando, neste caso, o Scratch – software de programação que auxilia 

no aprendizado de conceitos matemáticos e computacionais, fazendo uso do raciocínio, 

interpretação, entre outras habilidades.  

O software é acessível, por utilizar interface gráfica a qual permite que a montagem de 

blocos, que vão se encaixando utilizando uma sintaxe comum as linguagens de programação, 

envolvendo imagens, sons e outros programas. Sua principal finalidade é implementar, a 

partir do auxílio teórico-pedagógico um ambiente interativo que permita a socialização de 

experiências entre alunos, investigar as contribuições de dinâmicas suportadas pelo ambiente 

em processos de aprendizagem. A partir dos resultados obtidos, pretende-se expandir a 

experiência a fim de que se torne objeto público de estudos, contribuindo para o avanço de 

pesquisas na área. 

O desenvolvimento da oficina está focando na 1ª Olimpíada Municipal de 

Programação de Computadores por Crianças. Assim apresentaremos o software aos 

professores, bem como os seus recursos.  

  



Segundo Papert (1985, p. 153), no que diz respeito à matemática, um micromundo é um 

“lugar”[...] onde certos tipos de pensamentos matemáticos poderiam brotar e se desenvolver 

com extrema facilidade.” Em suma, são ambientes computacionais de aprendizagem que se 

caracterizam  pela interatividade com que o aprendiz pode manipular o objeto favorecendo 

uma aprendizagem ativa. 

Pretendemos fazer uma interlocução entre conteúdos matemáticos e o Scratch que utiliza 

conceitos básicos de programação. Está oficina busca incentivar uso do software livre para o 

ensino-aprendizagem de conteúdos. Porém para que tal fato ocorra é necessário que o 

professor tenha domínio do mesmo bem como fazer uso das mesmas aplicando metodologias, 

para que aluno e professor sejam agentes no processo de ensino e aprendizagem, ou seja, para 

que ambos estejam abertos a novos conhecimentos e sua construção. Essas constatações estão 

imersas na teoria construtivista dada por Seymor Papert.  

Assim, motivaremos o uso do software em sala de aula como alternativa para desenvolver 

várias habilidades, entre elas: raciocínio, lógica, programação. Oportunizaremos ao educando 

um ambiente diferente de aprendizagem, onde ele será o principiante e formará seus conceitos 

a partir de conhecimentos pré-adquiridos. 

 

Infraestrutura 

Para o desenvolvimento da oficina serão necessários: 

 - Um laboratório de informática com 25 ou 30 computadores. 

 - Datashow 

 - Software Scratch instalado. 
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