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Resumo

Este trabalho foi desenvolvido como conclusão do Projeto de Extensão no Curso de

Licenciatura em Computação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia

do Tocantins, Campus Colinas do Tocantins, entre Outubro de 2016 e maio de 2017. O

projeto foi aplicado no Colégio Estadual Girassol de Tempo Integral Ernesto Barros e

culminou na realização de um Scratch Day na cidade envolvendo uma quantidade

significativa de participantes. O presente trabalho Teve grande  impacto na

comunidade onde foi inserido e possui grande potencial para fornecer bons dados

para a comunidade científica.
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Introdução

Através da utilização do software gratuito Scratch, foi possível
oportunizar aos alunos um contato com a Lógica de 
programação durante a infância e anos iniciais da Educação
fundamental. O objetivo principal foi
aprimorar o senso de resolução de problemas e criatividade,
considerando que o raciocínio lógico contribui na equação de
problemas em diferentes áreas do conhecimento. O estudo
apresentado neste artigo contribui para a  aprendizagem dos
alunos pois, aprender de forma lúdica torna o aprendizado
mais significativo.                        



O uso do Scratch potencializa o raciocínio lógico e

matemático contribuindo para a aprendizagem, e o

ensino de Lógica de Programação sempre foi um

desafio aos docentes devido a  dificuldade de assimilação

do conteúdo.

Atualmente, existem várias ferramentas interativas que

visam diminuir as dificuldades ao ministrar temas

relacionados à programação. Acredita-se que o uso de

tais aplicativos possam contribuir no processo de

aprendizado.



Objetivos

Os objetivos deste Projeto de Extensão eram: implementar
um curso com fundamentos teóricos e práticos aos estudantes do 3º
ao 9º ano do Colégio Estadual Girassol de Tempo Integral Ernesto
Barros; introduzir conceitos básicos de lógica e programação através
do Scratch; contribuir com o aprendizado de diversos campos do saber
dos alunos; despertar o interesse pela ciência e  tecnologia; observar o
rendimento escolar ao longo do curso e estimular o ingresso,
sobretudo dos alunos do 9º ano, no curso técnico em informática para
o 1º ano do ensino médio no IFTO - Campus Colinas do Tocantins.



Justificativa

Após a realização do trabalho de conclusão de
disciplina de Fundamentos de Lógica no curso
de Licenciatura em Computação do IFTO – Campus
Colinas do Tocantins no primeiro semestre de 2016,
a equipe que formulou o artigo e mais alguns
outros colaboradores, percebeu a Necessidade de
desenvolver alguma ação que pudesse ajudar 
jovens e crianças a terem os primeiros contatos
com lógica da programação.



Metodologia de Trabalho

Primeiramente foram realizadas reuniões com a

direção do Colégio João XXIII de Colinas do

Tocantins, no entanto, devido a alguns

problemas de caráter maior relacionado ao

colégio, não foi possível a realização das

atividades nesta instituição. 



Diante da impossibilidade de continuar o projeto no
Colégio João XXIII, foi decidido que a equipe deveria
procurar a direção do Colégio Estadual Girassol de
Tempo Integral Ernesto Barros, também situado na
cidade de Colinas do Tocantins, para apresentar a
proposta de trabalho e verificar a viabilidade da
execução do projeto com os seus alunos. O Projeto
De Extensão foi prontamente acolhido pela gestão.



Ao término do período de aula ao longo do

projeto foi planejado um evento para culminar

tudo o que foi desenvolvido o evento foi

chamado de scratch Day. 



No Scratch Day foi realizado um torneio de

programação básica onde os 32 competidores

foram divididos em 3 categorias de acordo com

a idade e foram desafiados a solucionar

problemas simples utilizando o Scratch como

ferramenta.



Neste projeto tivemos um Total de Envolvidos

de 500, entre estudantes, professores,

colaboradores e participantes, com 475

estudantes e professores Envolvidos no Curso 

e 400 estudantes Participantes do Estudo.



Considerações Finais 

Atualmente o Projeto de Extensão de Ensino e Aprendizagem de Lógica
através do Scratch foi renovado para mais um semestre e já sendo aplicado
em outra escola no município de Colinas do Tocantins com outros
bolsistas. Do projeto original que resultou neste trabalho é possível destacar
a possibilidade de surgimento de outros projetos de pesquisa que pretendem
tornar-se Projetos de Extensão num futuro próximo. É o caso do
desenvolvimento do material didático elaborado pela equipe participante do
projeto, na qual aborda o material pedagógico de apoio para as aulas ao
longo do curso. E o projeto de ilustração e animação deste material didático
para facilitar ainda mais a assimilação de conceitos por parte das crianças. E
também o planejamento de outros torneios de programação visando difundir
a cultura computacional na cidade e assim incentivar a busca pelo
conhecimento através da diversão.
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