EMENTAS

EMENTA 1

Módulo I: Introdução à Lógica e à Programação Visual
Carga horária: 40 horas
Horas presenciais: 40 horas
Horas a distância:
Professor (es): Mara Franklin Bonates, Eder Jacques Porfírio Farias, José Maria Monteiro.
Objetivos

Familiarizar o aluno com conceitos matemáticos comumente utilizados na solução de problemas de
forma computacional.
Familiarizar o aluno com a lógica para o desenvolvimento de soluções de problemas, estimulando
o desenvolvimento do pensamento computacional.
Usar recursos conceituais para resolver problemas de forma adequada.
Reconhecer que o software é criado para controlar as operações do computador.
Demonstrar como 0s e 1s podem ser usados para representar informações.
Entender e utilizar as etapas básicas na resolução algorítmica de problemas.
Desenvolver um entendimento simples de um algoritmo usando exercícios sem computador.
Usar passos básicos na solução de problemas algorítmicos para projetar soluções.
Apresentar estruturas básicas para a construção de algoritmos.
Descrever e analisar uma sequência de instruções que estão sendo seguidas.
Definir um algoritmo como uma sequência de instruções que pode ser processada por um
computador.
Avaliar maneiras pelas quais diferentes algoritmos podem ser usados para resolver o mesmo
problema.
Examinar as conexões entre os elementos da matemática e da ciência da computação, incluindo
números binários, lógica, conjuntos e funções.
Apresentar ferramentas e linguagens para a construção de programas, abordando o paradigma da
programação visual.
Fortalecer a visão da programação de computadores como processo criativo e linguagem da
descoberta científica e da inovação tecnológica e social.
Estimular a multidisciplinaridade, aplicando a programação como recurso para abordar problemas
da Física e Matemática.
Apresentar aos alunos os conceitos fundamentais para o desenvolvimento de aplicações interativas
digitais autorais, utilizando os conceitos e ferramentas estudadas.

Expressar os conteúdos propostos de modo que, no processo de ensino e de aprendizagem, haja uma atuação pedagógica recíproca
em que os conhecimentos sejam potencializadores do desempenho, da capacidade intelectual, do pensamento crítico e criativo.
Consoante à metodologia científica, deve-se iniciar a descrição dos objetivos com o verbo no infinitivo.

Ementa

Introdução à lógica proposicional. Proposições. Operadores lógicos (negação, conjunção,
disjunção, condicional, bicondicional). Tabelas-verdade. Raciocínio lógico-dedutivo: exemplos
simples na linguagem natural, na aritmética e na geometria. Jogos lógicos (ordenação linear,
ordenação não linear, agrupamento de um grupo, agrupamento de dois ou mais grupos).
Expressões aritméticas. Equações e inequações de primeiro e segundo graus. Introdução a funções.
Introdução à combinatória. O princípio da casa dos pombos. Introdução à probabilidade.
Introdução à aritmética modular. Formação de padrões e sequências. Sistemas de numeração.
Software e Hardware. Noções de algoritmos. Exemplos simples de construção de algoritmos.
Introdução à programação visual.

Considerar ementa a síntese do programa. Portanto, não deve ser elaborada ipsis litteris ou como se fosse algo distinto do programa.
Isto significa ser a ementa tão-somente o tópico.

Programa
Unidade 1: Introdução à Lógica

1. Introdução à Lógica Proposicional
2. Operadores Lógicos (negação, conjunção, disjunção, condicional, bicondicional)
3. Precedência de Operadores Lógicos
4. Fórmulas Bem-formadas
5. Tabelas-verdade
6. Tautologia, Contradição e Contingência
7. Implicação e Equivalência Lógica
8. Raciocínio Lógico-Dedutivo
9. Formação de Padrões e Sequências
10. Jogos Lógicos
Unidade 2: Fundamentos Matemáticos para a Computação

1. Expressões Aritméticas
2. Aritmética Modular
3. Equações e Inequações de Primeiro Grau
4. Equações e Inequações de Segundo Grau
5. Introdução a Funções
6. Introdução à Combinatória
7. Introdução à Probabilidade
8. Sistemas de Numeração
Unidade 3: Introdução à Programação Visual

1. Conceitos de Software e Hardware
2. Noções de Algoritmos
3. Exemplos Simples de Construção de Algoritmos
4. Introdução à Programação Visual
5. Blocos de Instruções para Estruturas de Decisão e de Repetição
6. Interatividade: Tratamento de Eventos
7. Introdução ao Desenvolvimento de Aplicações Interativas Utilizando Programação Visual

Considerar que o aproveitamento de disciplinas é normativo, passível, portanto, de análise visando à equivalência. Ante a
possibilidade de ter que adotar eventual procedimento, faz-se necessária descrição elaborada de modo consistente, circunstanciada,
compatível com a carga-horária e sob a forma de tópico e subtópico.

Metodologia

O estudo da lógica e da programação de computadores é um dos caminhos para estimular o
desenvolvimento do pensamento computacional. Para abordar esses conteúdos, serão utilizadas
exposições e discussões teóricas, além de exercícios práticos.
Nas aulas expositivas, serão apresentados os conceitos e a teoria necessária para compreender e
explorar os conteúdos previstos. Já nas aulas práticas, uma série de exercícios e projetos serão
explorados, sempre em ordem crescente de dificuldade, com a finalidade de consolidar o
conhecimento teórico estudado nas aulas expositivas. Por meio dessas atividades, os alunos
construirão soluções para problemas propostos, aplicando os conceitos e fundamentos estudados
previamente. As soluções construídas serão artefatos digitais autorais, que abordarão temas
diversos, incluindo conteúdos estudados na escola, promovendo a multidisciplinaridade.
Recursos instrucionais

Para as aulas expositivas, serão utilizados materiais em formato de e-book e slides para apoio na
condução das aulas.
O software Scratch1 será utilizado nas atividades práticas com a finalidade de facilitar o
desenvolvimento de artefatos digitais autorais.
Avaliação

As avaliações parciais, realizadas ao final de cada unidade, poderão adotar formatos diversos, tais
como: exames, trabalhos ou projetos.

Empregar, visando à otimização da capacidade de compreensão e de análise, técnicas e estratégias que irão viabilizar a obtenção
dos objetivos propostos.
1. Disponível em https://scratch.mit.edu/
Aplicar indicadores de avaliação formativa (identificar vulnerabilidades no decorrer do processo), e somativa ( final do processo).

Bibliografia

MARTINS, W. S. Jogos de Lógica- Divirta-se e Prepare-se para a Olimpíada Brasileira de Informática.
Editora Vieira, 2011. ISBN: 978-85-89779-90-6.
ARAUJO, L. G. J.; SANTANA, B. L. e BITTENCOURT, R. A. Computação & Eu. Feira de Santana,
2019. ISBN: 978-65-901321-2-3.
ARAUJO, L. G. J.; SANTANA, B. L. e BITTENCOURT, R. A. Computação & Comunidade. Feira de
Santana, 2019. ISBN: 978-65-901321-4-7.
ARAUJO, L. G. J.; SANTANA, B. L. e BITTENCOURT, R. A. Computação & Sociedade. Feira de
Santana, 2019. ISBN: 978-65-901321-6-1.
ARAUJO, L. G. J.; SANTANA, B. L. e BITTENCOURT, R. A. Computação & O Mundo. Feira de
Santana, 2019. ISBN: 978-65-00-01451-8.
SOUZA, M. A. F. Algoritmos e lógica de programação. 2. ed. São Paulo : Cengage Learning, 2011.
MANZANO, J. A. N. G. Algoritmos : lógica para desenvolvimento de programação de computadores. 27
ed. São Paulo : Érica, 2014.
MARJI, M. Aprenda a programar com Scratch: Uma introdução visual à programação com jogos, arte,
ciência e matemática. 1. ed. São Paulo: Novatec editora, 2014.
OCI. Curso Preparatório para a OCI. Disponível em <https://www.youtube.com/playlist?
list=PLh8xr5nCkSXyf9Y0wnRZ4d23AqoV90QhK>. Acesso em: 29 de junho de 2021.
MARTINELLI, S. R. Tutorial de Introdução ao Scratch (Parte 1). Scratch Brasil. Disponível em
<http://www.scratchbrasil.net.br>. Acesso em: 29 de junho de 2021.
MARTINELLI, S. R. Tutorial de Introdução ao Scratch (Parte 2). Scratch Brasil. Disponível em
<http://www.scratchbrasil.net.br>. Acesso em: 29 de junho de 2021.
MARTINELLI, S. R. Tutorial de Lógica Básica no Scratch. Scratch Brasil. Disponível em
<http://www.scratchbrasil.net.br>. Acesso em: 29 de junho de 2021.

Atender às normas da ABNT, cujos títulos devem ser escritos em negrito ou itálico, os subtítulos em letra comum e, necessariamente,
nesta ordem e devidas pontuações: sobrenome, nome. título. ed. cidade: editora, data.
Os títulos devem estar atualizados e em número compatível com a carga horária.

EMENTA 2

Módulo II: Fundamentos de Programação Convencional
Carga horária: 40 horas
Horas presenciais: 40 horas
Horas a distância:
Professor (es): Mara Franklin Bonates, Eder Jacques Porfírio Farias, José Maria Monteiro
Objetivos

Revisar estruturas básicas para a construção de algoritmos, dentro de uma abordagem prática.
Amadurecer o raciocínio lógico para o desenvolvimento de soluções de problemas, estimulando o
desenvolvimento do pensamento computacional.
Apresentar ferramentas e linguagens para a construção de programas, abordando os paradigmas da
programação visual e da programação convencional.
Fortalecer a visão da programação de computadores como processo criativo e linguagem da
descoberta científica e da inovação tecnológica e social.
Estimular a multidisciplinaridade, aplicando a programação como recurso para abordar problemas
de diversas áreas do conhecimento.
Proporcionar aos alunos a oportunidade de construir aplicações interativas digitais autorais,
utilizando os conceitos e ferramentas aprendidos.

Expressar os conteúdos propostos de modo que, no processo de ensino e de aprendizagem, haja uma atuação pedagógica recíproca
em que os conhecimentos sejam potencializadores do desempenho, da capacidade intelectual, do pensamento crítico e criativo.
Consoante à metodologia científica, deve-se iniciar a descrição dos objetivos com o verbo no infinitivo.

Ementa

Conceito de algoritmo. Tipos de dados. Variáveis e constantes.
Estruturas básicas: entrada/saída, estruturas de decisão, estruturas de repetição.
Operadores aritméticos e relacionais.
Operadores lógicos.
Desenvolvimento de aplicações utilizando uma linguagem de programação visual.
Interatividade: programação com tratamento de eventos.
Introdução à programação convencional: comandos, estruturas para organização e manipulação de
dados.
Construção de programas utilizando uma linguagem de programação convencional.

Considerar ementa a síntese do programa. Portanto, não deve ser elaborada ipsis litteris ou como se fosse algo distinto do programa.
Isto significa ser a ementa tão-somente o tópico.

Unidade 1: Fundamentos em Programação Visual

1. Elementos básicos para a construção de algoritmos: entrada/saída de dados, sequência de instruções.
2. Variáveis. Operadores aritméticos.
3. Operadores relacionais.
4. Desvio condicional simples e encadeado.
5. Estruturas de repetição: testes lógicos e variáveis de controle.
6. Projetos abordando interatividade e tratamento de eventos.

Unidade 2: Programação Convencional

1. Conceitos de linguagem de programação convencional. Sintaxe e estrutura geral de um programa
convencional.
2. Tipos de dados e variáveis. Comandos de atribuição e de entrada/saída.
3. Organização e manipulação de dados: criação e operações sobre Listas.
4. Estruturas de decisão.
5. Estruturas de repetição.
6. Construção de funções.
7. Bibliotecas de programação.
8. Desenvolvimento de aplicações computacionais.

Unidade 3: Introdução à Programação Visual

1. Conceitos de Software e Hardware
2. Noções de Algoritmos
3. Exemplos Simples de Construção de Algoritmos
4. Introdução à Programação Visual
5. Blocos de Instruções para Estruturas de Decisão e de Repetição
6. Interatividade: Tratamento de Eventos
7. Introdução ao Desenvolvimento de Aplicações Interativas Utilizando Programação Visual

Considerar que o aproveitamento de disciplinas é normativo, passível, portanto, de análise visando à equivalência. Ante a
possibilidade de ter que adotar eventual procedimento, faz-se necessária descrição elaborada de modo consistente, circunstanciada,
compatível com a carga-horária e sob a forma de tópico e subtópico.

Metodologia

O ensino de algoritmos e programação de computadores é um dos caminhos para estimular o
desenvolvimento do pensamento computacional. Assim, para abordar o assunto, este módulo está
estruturado em aulas expositivas e atividades práticas propostas aos estudantes.
Para as aulas expositivas, serão apresentados os conceitos e fundamentos necessários para a
construção de algoritmos e programas de computador. Tais conceitos serão apresentados em dois
diferentes paradigmas de programação: a Programação Visual e a Programação Convencional.
As atividades práticas serão realizadas em momentos distintos, abordando, na primeira parte do
módulo, o paradigma da Programação Visual e, posteriormente, a Programação Convencional. Por
meio de tais atividades, os alunos construirão soluções para problemas propostos, aplicando os
conceitos e fundamentos aprendidos. As soluções construídas serão artefatos digitais autorais, que
abordarão temas diversos, incluindo conteúdos estudados na escola, promovendo a
multidisciplinaridade.
Recursos instrucionais

Para as aulas expositivas, serão utilizados materiais em formato de e-book e slides para apoio na
condução das aulas.
Para as atividades práticas, serão utilizados softwares gratuitos para o desenvolvimento de
artefatos digitais autorais.
Avaliação

i. Avaliações parciais na forma de exames, trabalhos ou projetos ao fim de cada uma das unidades
do módulo.

Empregar, visando à otimização da capacidade de compreensão e de análise, técnicas e estratégias que irão viabilizar a obtenção
dos objetivos propostos.
Aplicar indicadores de avaliação formativa (identificar vulnerabilidades no decorrer do processo), e somativa ( final do processo).

Bibliografia

SOUZA, M. A. F. Algoritmos e lógica de programação. 2. ed. São Paulo : Cengage Learning, 2011.
MANZANO, J. A. N. G. Algoritmos : lógica para desenvolvimento de programação de computadores. 27
ed. São Paulo : Érica, 2014.
MARJI, M. Aprenda a programar com Scratch: Uma introdução visual à programação com jogos, arte,
ciência e matemática. 1. ed. São Paulo: Novatec editora, 2014.
COUTINHO, M. N. N. Introdução à programação com Python : algoritmos e lógica de programação para
iniciantes. 2. ed. São Paulo: Novatec editora, 2010.
BARRY, P. Use a cabeça : Python. 2. ed. Rio de Janeiro : Alta Books, 2012.
MARTINELLI, S. R. Tutorial de Introdução ao Scratch (Parte 1). Scratch Brasil. Disponível em
<http://www.scratchbrasil.net.br>. Acesso em: 29 de junho de 2021.
MARTINELLI, S. R. Tutorial de Introdução ao Scratch (Parte 2). Scratch Brasil. Disponível em
<http://www.scratchbrasil.net.br>. Acesso em: 29 de junho de 2021.
MARTINELLI, S. R. Tutorial de Lógica Básica no Scratch. Scratch Brasil. Disponível em
<http://www.scratchbrasil.net.br>. Acesso em: 29 de junho de 2021.

1. Atender às normas da ABNT, cujos títulos devem ser escritos em negrito ou itálico, os subtítulos em letra comum e,
necessariamente, nesta ordem e devidas pontuações: sobrenome, nome. título. ed. cidade: editora, data.
2. Os títulos devem estar atualizados e em número compatível com a carga horária.

EMENTA 3

Módulo III: Projeto e Desenvolvimento em Dispositivos Móveis
Carga horária: 40 horas
Horas presenciais: 40 horas
Horas a distância:
Professor (es): Eder Jacques Porfírio Farias, José Maria Monteiro, Mara Franklin Bonates.
Objetivos

Envolver os jovens no desenvolvimento de projetos computacionais autênticos e que sejam
particularmente significativos.
Oportunizar o desenvolvimento de produtos computacionais que tenham impacto na vida dos
estudantes e nas comunidades onde vivem.
Aprofundar as habilidades técnicas do Pensamento Computacional: Pensamento Algorítmico,
Abstração, Decomposição e Reconhecimento de Padrões.
Promover o desenvolvimento da educação em computação de forma mais inclusiva e motivadora.
Empoderar os estudantes de forma que se sintam responsáveis por articular e projetar suas próprias
soluções.
Capacitar os estudantes para que possam ser capazes de buscar novas oportunidades
computacionais.
Transcender o ensino do pensamento computacional, proporcionando uma aprendizagem mais
inclusiva e motivadora para os jovens.

Expressar os conteúdos propostos de modo que, no processo de ensino e de aprendizagem, haja uma atuação pedagógica recíproca
em que os conhecimentos sejam potencializadores do desempenho, da capacidade intelectual, do pensamento crítico e criativo.
Consoante à metodologia científica, deve-se iniciar a descrição dos objetivos com o verbo no infinitivo.

Ementa

Ação Computacional - Desenvolvendo a criatividade e construindo a ideia ; Criando um projeto
com Design Thinking; Ferramentas para a criação de protótipos; Ferramenta de Desenvolvimento
de Aplicativos Móveis; Meu Primeiro Projeto; Construindo minha Aplicação.

Considerar ementa a síntese do programa. Portanto, não deve ser elaborada ipsis litteris ou como se fosse algo distinto do programa.
Isto significa ser a ementa tão-somente o tópico.

Programa

1. Computacional Action - Projetos Computacionais Autênticos.
1. 1 Projetos Computacionais autênticos
1.2 Impactando a sua comunidade
2. Entendendo o Design Thinking.
2.1 Empatia (insights)
2.2 Definição (foco)
2.3 Idealizar (brainstorm)
2.4 Prototipar (construir)
2.5 Testar (entregar)
3.0 Exemplos de projetos com Design Thinking
4. Prototipação (mockup) de Aplicações
4.1 Mockup
4.2 Ferramentas de Prototipação
4.3 Modelos de Protótipos
5. Desenvolvimento Mobile
5.1 Ambiente de execução
5.2 Plataformas Mobile
5.3 Vantagens e Desvantagens
5.4 Usabilidade, UX e Responsividade
6. Desenvolvimento de Aplicativos Móveis
6.1 Definição da Ferramenta
6.2 Princípios
6.3 Interface
6.4 Designer
6.5 Controles
6.6 Modelos
6.6 Testes de APP
7. Meu primeiro APP
8. Desenvolvimento do projeto final

Considerar que o aproveitamento de disciplinas é normativo, passível, portanto, de análise visando à equivalência. Ante a
possibilidade de ter que adotar eventual procedimento, faz-se necessária descrição elaborada de modo consistente, circunstanciada,
compatível com a carga-horária e sob a forma de tópico e subtópico.

Metodologia

A premissa básica de nossa proposta é que, ao mesmo tempo em que aprendem sobre computação,
os jovens também devem ter oportunidade de fazer com que a computação tenha impacto direto
em suas vidas e em suas comunidades.
Na prática existirão dois momentos, não necessariamente sequenciais, que irão nortear a
implantação da proposta.
1. Desenvolvimento do conhecimento cognitivo: Aulas expositivas serão usadas para apresentar
aos estudantes conceitos técnico-científicos necessários para a execução das tarefas.
2. Treino de Habilidades e Atitudes: momento “mão na massa” em que os estudantes serão
estimulados a desenvolver projetos (aplicativos para dispositivos móveis) particularmente (ou
coletivamente) significativos.
Pretende-se, com isto, fazer com que os alunos se sintam responsáveis por articular, projetar e
desenvolver suas soluções.
A avaliação formativa, interativa e gamificada que foi proposta não tem como objetivo apenas
conceituar numericamente a aprendizagem, ela proporciona o acompanhamento sistemático do
estudante durante todo o processo de desenvolvimento do projeto, além de indicar quais são as
habilidades que os estudantes não desenvolveram de maneira satisfatória, possibilitando ao
professor intervir e reforçar conteúdos pontuais.
No fim da disciplina um evento com a apresentação (pitch) de todos os aplicativos desenvolvidos
deve ser feito, dessa forma o estudante terá a possibilidade de compartilhar sua ideia e aprender
com as ideias de seus colegas.
Entendemos que os benefícios educacionais de ser capaz de “pensar computacionalmente”
podem melhorar e reforçar habilidades intelectuais diversas e, portanto, podem ser transferidos
para qualquer domínio.
Recursos instrucionais:

1. Material em pdf da disciplina
2. Slides para apoio aos momentos presenciais
3. Templates de materiais para as fases sugeridas do Design Thinking
4. Vídeos do tipo passo-a-passo com o desenvolvimento de alguns projetos em app inventor
Avaliação

i. Avaliações parciais na forma de exames, trabalhos ou projetos ao fim de cada um dos módulos
da disciplina.
ii. Autoavaliação para cada uma das etapas do desenvolvimento do projeto.
iii. Workshop de avaliação, onde cada uma das equipes avaliam os trabalhos das outras equipes da
turma (aqui o avaliador também é avaliado).
Empregar, visando à otimização da capacidade de compreensão e de análise, técnicas e estratégias que irão viabilizar a obtenção
dos objetivos propostos.

iv. Avaliações parciais e gamificadas utilizando a ferramenta CodeMaster para analisar os projetos
em APP inventor em cada uma de suas fases.
v. Aplicação de pós-teste de motivação para saber se houve alguma alteração nos estudantes e
aprender mais sobre o pensamento computacional

Aplicar indicadores de avaliação formativa (identificar vulnerabilidades no decorrer do processo), e somativa ( final do processo).

Bibliografia

TISSENBAUM, Mike; SHELDON, Josh; ABELSON, Hal. From computational thinking to computational
action. Communications of the ACM, v. 62, n. 3, p. 34-36, 2019.
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. Design thinking: Coleção design básico. Bookman Editora, 2016.
LIEDTKA, Jeanne; OGILVIE, Tim. A magia do design thinking. Alta Books, 2019.
BROWN, Tim. Design Thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias.
Alta Books, 2020.
FARANELLO, Scott. Balsamiq wireframes quickstart guide. Packt Publishing Ltd, 2012.
WOLBER, David et al. App Inventor. " O'Reilly Media, Inc.", 2011.

Atender às normas da ABNT, cujos títulos devem ser escritos em negrito ou itálico, os subtítulos em letra comum e, necessariamente,
nesta ordem e devidas pontuações: sobrenome, nome. título. ed. cidade: editora, data.
Os títulos devem estar atualizados e em número compatível com a carga horária.

CRONOGRAMA

Módulo I: Introdução à lógica e á Programação Visual
Carga horária: 40 horas
Horas presenciais: 40 horas
Horas a distância:
Professor (es):

Cronograma
Unidade

Introdução
à lógica

Fundamentos
Matemáticos para
a computação

Aulas

Semana

Assunto/Atividade

1e2

13 - set a 17 - set

Introdução à Lógica Proposicional;
Operadores Lógicos (negação,
conjunção, disjunção, condicional,
bicondicional);
Precedência de Operadores Lógicos.

3e4

20 - set a 24 - set

Fórmulas Bem-formadas;
Tabelas-verdade.

5e6

27 - set a 01 - out

Tautologia, Contradição e Contingência;
Implicação e Equivalência Lógica.

7e8

04 - out a 08 - out

Raciocínio Lógico-Dedutivo;
Formação de Padrões e Sequências.

9 e 10

11 - out a 15 - out

Jogos Lógicos;
Avaliação da Unidade I.

11 e 12

18 - out a 22 - out

Expressões Aritméticas;
Aritmética Modular.

13 e 14

25 - out a 29 - out

Equações e Inequações
de Primeiro Grau;
Equações e Inequações
de Segundo Grau.

15 e 16

01 - nov a 05 - nov

Introdução a Funções;
Introdução à Combinatória.

17 e 18

08 - nov a 12 - nov

Introdução à Probabilidade;
Sistemas de Numeração.

19 e 20

16 - nov a 19 - nov

Avaliação da Unidade II;
Conceitos de Software e Hardware

21 e 22

22 - nov a 26 - nov

Noções de Algoritmos.

Observações

Feriado
dia 12 - out

Feriado
dia 02 - nov

Feriado
dia 15 - nov

Introdução á
Programação
Visual

23 e 24

29 - nov a 03 - dez

Exemplos de algoritmos para a
solução de jogos;
Exemplos de algoritmos para a
solução de problemas matemáticos.

25 e 26

06 - dez a 10 - dez

Representação de algoritmos;
Estruturas de controle;
Estruturas de Decisão.

27 e 28

13 - dez a 17 - dez

27 e 28 13 - dez a 17 - dez
Estruturas de Decisão - continuação.

29 e 30

03 - jan a 07 - jan

Estruturas de Repetição.

31 e 32

10 - jan a 14 - jan

Elementos e comandos
básicos de um algoritmo.

17 - jan a 21 - jan

Introdução à Programação Visual;
Ferramentas básicas da linguagem
Scratch;
Pequenos projetos práticos.

35 e 36

01 - nov a 05 - nov

Blocos de instruções para
estruturas de decisão;
Blocos de instruções para
estruturas de repetição.

37 e 38

31 - jan a 04 - fev

Interatividade;
Tratamento de eventos

33 e 34

39 e 40

07 - fev a 11 - fev

Noções de construção de aplicações
interativas;
Avaliação da Unidade III.
Noções de Algoritmos.

