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1. Tópicos de interesse 

 Metodologia de Ensino para a Era Digital 

 Reflexões sobre a cultura hacker na educação 

2. Descrição 

Um dos valores mais significativos da ética dos hackers é o Compartilhamento das 

Informação. Os hackers cooperam entre si, dividindo o que conhecem com seus colegas 

para que se alcance um objetivo em comum. Esta oficina de programação web 

utilizando o modelo de Coding Dojo vai possibilitar que os alunos aprendam conceitos 

básicos de programação web em uma metodologia cooperativa e motivadora.  

 O Coding Dojo é um modelo de aprendizagem onde os participantes formam 

duplas, e utilizando somente um computador e um projetor, vão se revezando entre 

Piloto e Co-piloto para resolver problemas fictícios, criados para favorecer a 

aprendizagem.  

 O Hackasaurus é uma ferramenta desenvolvida pela Fundação Mozilla para 

facilitar o ensino de linguagens de programação web, como HTML, para crianças. Essa 

ferramenta permite que os alunos visualizem o código-fonte das páginas em tempo real 

e interajam com os elementos presentes na página. O aluno pode, por exemplo, alterar o 

endereço de uma imagem presente em qualquer página web, e ver a alteração dele 

ocorrendo na própria página, pois o Hackasaurus simula uma página exatamente 

idêntica à original. Assim, os alunos aprendem a programar praticando e utilizando seu 

lado criativo. 

 A proposta desta oficina é que alunos de sexta à oitava série do ensino 

fundamental possam assimilar alguns conceitos da linguagem de programação web 

HTML praticando programação através da ferramenta Hackasaurus, organizando-se na 

formação de um Coding Dojo, ou seja:  

 Haverá somente um computador e um projetor na sala de aula; 

 Os alunos formarão duplas (piloto e co-piloto); 
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 A dupla que estiver na frente do computador deverá falar em voz alta tudo que 

está fazendo durante seu turno, de no máximo, 5 minutos; 

 A plateia não pode interferir nas ações das dupla neste 5 minutos; 

 No final do turno (5 minutos), a plateia pode opinar sobre o que a dupla fez certo 

ou errado 

 Ao final das opiniões, a próxima dupla assume o comando, continuando de onde 

a dupla anterior parou. 

3. Materiais e Infraestrutura 

 Projetor; 

 Computador; 

 Cadeiras para 20 pessoas; 

 Flipchart; 

 Canetões coloridos; 

4. Objetivos 

Os objetivos desta oficina são: 

 Apropriação da linguagem HTML, sua lógica e principais elementos  

 Experimentar o modelo de aprendizagem Coding Dojo com estudantes; 

 Experimentar o uso do Compartilhamento, valor da ética hacker, com jovens 

estudantes. 

 Mostrar aos alunos que o compartilhamento e a cooperação são chaves para o 

alcance do sucesso no processo de aprendizagem. 

 




