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Pensamento Computacional

É uma forma de estruturar a solução de problemas tirando 
proveito do poder da Computação 

Permite que o estudante deixe de apenas consumir e passe a criar 
tecnologia

A Ciência do futuro passa por dominar conhecimentos de 
Computação (NGSS)

Tem sido adotado de forma OBRIGATÓRIA na educação básica em 
diferentes países como Austrália, Inglaterra, Estônia, Estados 
Unidos, e outros. É uma tendência mundial inequívoca.



Muitas Formas de Ensinar 
Pensamento Computacional

Mencionado de forma equivocada e superficial na BNCC III
Dentro na unidade temática de álgebra em Matemática



Ações em Andamento 

 Referencial de Computação para Educação Básica
 Diretoria de Educação da Sociedade Brasileira de Computação

 Define Competências e Habilidades para o ensino de Computação na EB

 Abrange desde a Educação Infantil até o Ensino Médio

 Livro - Computação na Educação Básica: Fundamentos e 
Experiências
 Parte de uma série de Livros sobre Inovação na Educação organizado pelo 

Centro Lemann (Lançamento previsto para o final de 2017)

 Voltado a gestores educacionais e professores de Educação Básica

 Explica os fundamentos da computação e traz exemplos



Inovação na Prática

Exemplos de Inovação em escolas públicas realizados pelo LITE –
Laboratório de Inovação Tecnológica na Educação da Univali

RoPE: Projeto que leva Brinquedos de Programar para os Núcleos de 
Educação Infantil em Balneário Camboriú - SC

Tem ideia na rede: Evento que leva Computação Criativa para estudantes de 
5º ao 9º ano das escolas públicas de Itajaí - SC

Lite is Cool: Projeto de extensão que leva Programação e Cultura Maker para 
estudantes do Ensino Médio da escola estadual Nereu Ramos, Itajaí - SC





RoPE: Robô Programável Educacional

 Leva conceitos de lógica, matemática e resolução 
de problemas para crianças de educação Infantil

 Resultado de mais de 3 anos de pesquisa 
interdisciplinar envolvendo Educação, Computação, 
Engenharia Mecânica e Design

 Em 2017 10 NEI mais 8 em 2018 

 Aproximadamente 1600 crianças serão atendidas,

 100% feito na Univali com baixo custo, equipe pequena, 

projeto escalável

 Fomento do Ministério Público de SC



Tem Ideia na Rede

 Evento de 3 meses que promove o protagonismo dos alunos ao criarem 
aplicações usando programação para problemas do entorno da escola
 Temas  abordados: Mosquito da dengue, Poluição, Trânsito, Perigos da Drogas, etc.

 Acompanhamento por vídeo

 Encerra com uma grande feira de exposição dos trabalhos

 Números de 2016
 28 escolas municipais (62%)

 50 equipes, 208 estudantes (64 meninas 30 %)

 24 instrutores de informática

 Impactos na escola
 Valorização do Instrutor de informática

 Pressão para uso do laboratório

 Atividade extra-curricular



Concluindo

 Levar computação para a Educação pública é uma questão de 
justiça social e educacional do século XXI.

 TODOS os países que rescreveram seus currículos na última década 
incluíram computação, menos o Brasil. Mas ainda há tempo porque 
a BNCC ainda não está finalizada. 

 Hoje existe abundância de materiais e ferramentas fáceis para 
aprender Computação, com baixo custo, e os professores estão 
muito mais abertos.

 Temos todas as condições de fazer isso acontecer, só precisamos 
colocar isso como prioridade na agenda de equidade educacional.
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