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Novas Tecnologias 
No futuro os cidadãos devem se dividir em duas categorias: os tecnologicamente passivos 

e os tecnologicamente ativos; o primeiro grupo utiliza a tecnologia, mas não detém o 

conhecimento estabelecendo assim o uso autômato da tecnologia, a segunda categoria será 

de cidadãos com capacidade de avaliar e transformar a informação em conhecimento, 

criticando, analisando e argumentando. 

 

Ensinar e aprender implica em interação, disputa, aceitação, rejeição, caminhos diversos, 

percepção das diferenças, uma busca constante de todos os recursos tecnológicos 

disponíveis na ação de conhecer. 

 

A aprendizagem segue um caminho que não é linear, mas uma trama de relações 

estabelecidas pelos diferentes atores que dela participam. 

 

A busca pela integridade entre o discurso da aprendizagem e as ações que podem favorecê-

la junto aos nossos alunos nos compelem ao investimento constante, físico e lógico, em 

nossos cursos e projetos de enriquecimento curricular. 

 

Novas ferramentas estão sendo utilizadas como verdadeiros recursos para resolver com 

êxito diferentes tipos de problemas, nas mais variadas situações, onde a aprendizagem 

deve desenvolver-se em um processo de negociação de significados, novas formas de 

compreender e interpretar a realidade, questionar, discordar  e propor novas soluções. 

 

“O objetivo primordial é introduzir conhecimentos científicos e tecnológicos desde o 
início da educação escolar, mantendo a linha de progressão curricular até o ensino 
médio”. 

 

             Dr. Seymour Papert – O pai da teoria  construcionista    

                              Pesquisador do Media Lab do MIT 
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O que é o CODE.ORG?  

 O CODE.ORG é uma organização sem fins lucrativos  

cujo objetivo é divulgar e ensinar programação para crianças de todas as idades.  

 

Como acessar o CODE STUDIO? 

Para o acesso desse programa, o seu tablet ou PC deve estar conectado na internet. 

Após a conexão, abra o navegador e digite WWW.CODE.ORG para acessar o site 

oficial do CODE STUDIO. 

 

IMPORTANTE: Caso os tablets ou PCs sejam de propriedade do colégio, você deverá 

comunicar o Departamento de T.I. informando que este site será usado no curso extra 

KidsMaker, evitando assim bloqueio do acesso. 

 

Clique em Catálogo do Curso na barra superior da tela. 
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Como são alunos que estão entrando no processo de alfabetização, será estudado 

apenas o CURSO 1. Clique para abrir este curso. 

 

 

 Nesta página, você vai encontrar todas as fases deste curso e cada fase possui 

várias etapas, onde você deverá auxiliar os alunos a passar por cada uma delas. 

 

 

 São ao todo 18 fases, porém as denominadas Atividade off-line não serão 

trabalhadas nas aulas. Você iniciará com os alunos a partir da fase 3 – Quebra cabeça: 

aprenda a arrastar e soltar – clique no número 1 (1ª etapa). 

 Sugestão: Deixe sempre os PCs preparados para os alunos, evitando assim 

transtornos durante a aula. 

 

 

 



 
 

KIDSMAKER – GAMIFICAÇÃO                                                                                      5 

FASE 3 

 

 

Clique no botão . Observe que na parte superior, há a frase “Arraste o bloco 

para o alvo”.  Assim como nessa, cada etapa mostrará qual é o seu objetivo.  

 

Basta arrastar o bloco com o mouse (botão esquerdo pressionado), até o alvo, 

demonstre isso para os alunos no projetor.  

 

Após arrastar, você passará para a próxima etapa clicando em    

 

Avance todas as etapas desta fase com os alunos. Ao finalizar estas etapas irá 

aparecer no meio da tela o Vídeo – Introdução à sequência dos labirintos, clique 

no X. Em seguida a fase 4 entrará automaticamente, clique . 

 

 

Todos os vídeos serão descartados pois estão em inglês com legenda em 

português, e os alunos deste curso estão em processo de alfabetização.  
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FASE 4 

 

Na fase 4, o objetivo é diferente. Os alunos devem fazer o 

pássaro chegar até o porco. Para isso, basta arrastar os blocos 

de movimento e encaixar junto ao bloco de início de execução, 

como mostra a figura ao lado. 

 

Faça essa programação junto aos alunos, explicando e tirando todas as dúvidas 

possíveis.  

Após montar a programação, clique no botão  

Se o aluno errar a sequência, clique em                        em seguida clique nas setas 

ou comandos errados e arraste-os para a esquerda como se fosse devolvê-los ao 

seu lugar de origem e aparecerá uma lata de lixo, indicando que os comandos foram 

descartados. 

 

Recomece a linha de comando buscando a solução do problema. 

Após cada problema resolvido clique em  

Os alunos devem completar as 13 etapas da fase.  

 

Na etapa 14 o aluno deverá escolher a solução para o labirinto entre 4 possíveis 

soluções. 

 

 

Clique na solução e enviar.   Em seguida clique           ,  se a resposta estiver 

correta, a etapa 15 aparecerá na tela, caso contrário o aluno deverá escolher outra 

alternativa até selecionar a solução correta para o labirinto.  
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Na etapa 15  inicialmente vai aparecer na tela um tutorial de associação, clique  

Nesta etapa o aluno terá 4 labirintos diferentes para solucionar e deverá arrastar os 

blocos de instrução buscando a solução de cada labirinto.  

 

Ao final de cada sequência de soluções clique               

Se houver erros na escolha, o aluno deverá arrastar a solução correta para cada 

labirinto. 

Quando o aluno encontrar a solução correta para os 4 labirintos a fase 5 iniciará 

automaticamente. 

 

FASE 5 

Na fase 5, os blocos de programação serão os mesmos, porém em algumas etapas 

aparecerão sequências de blocos pré-estabelecidas onde o aluno deverá reorganizar 

/ acrescentar / retirar os blocos para que o pássaro chegue ao porco. Na primeira 

etapa, para este percurso: 

 

 Devem alterar a programação como mostra abaixo: 

            Para                        
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Sempre que tiver erro na linha de comando o aluno deve clicar em 

Os alunos devem completar a fase 5 até a etapa 11. 

Na etapa 12 aparecerá essa tela 

 

Quando o aluno escolher a resposta correta aparecerá automaticamente na tela:  

Vídeo Introdução ao nível da abelha. Clique no X. 

Clique OK para dar início à fase 7. 

FASE 7 

Na fase 7 a abelha deve completar os percursos, porém os objetivos são diferentes. A 

flor será onde a abelha irá coletar o néctar e a colmeia será o local onde ela 

produzirá o mel. Para fazer essa função, os alunos irão usar 2 novos blocos: 

 

A abelha só coletará o néctar e produzirá o mel quando estiver sobre os mesmos. 

Observe o percurso e a programação da etapa 1: 
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Observe que no percurso há tanto na flor quando na colmeia, o número 1. Esse número 

indica as quantidades de coletas e produções que a abelha deve realizar. O aluno deve 

usar um bloco para cada coleta e cada produção. 

 

Na etapa 4 aparecerá o número 2 em baixo da flor e da colmeia, isto significa 2 

comandos  para obter o néctar e 2 comandos para fabricar o mel.   

Deixe-os seguir até o final da etapa 13. 

Nas etapas 14 e 15 aparecerão tela exercícios de múltipla escolha. 

 

Após a resposta correta da etapa 15 aparecerá o vídeo Introdução ao artista, clique 

no X. 

A fase 8 começará automaticamente. 
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FASE 8 

. 

Na fase 8 os alunos deverão desenhar as partes que faltam 

para completar o desenho programando a direção para onde 

o personagem deve se movimentar.  

 

No exemplo acima, deve-se completar o pé do boneco com 

1 segmento de reta utilizando a programação abaixo: 

 

 

Em algumas fases será necessário a utilização de mais de 1 segmento de reta para 

completar os desenhos e os alunos deverão ter essa percepção.  

Na etapa 6 da fase 8, os alunos encontrarão blocos novos, que tem como função fazer 

o personagem pular: 

 

Os alunos devem seguir com esse conceito até o final da etapa 10.  
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Nas etapas 11 e 12 aparecerão na tela exercícios de múltipla escolha. 

 

  A fase 10 inicia logo após a resposta correta da etapa 12 (fase 8). 

 

FASE 10 

 

O conceito de desenho com comandos para desenhar e pular  

continua a ser explorado na fase 10 desde a etapa 1 até a etapa 8. 
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Na etapa 9 o aluno encontrará um exercício de associação de conceitos, observe com 

eles que os desenhos não são iguais, são parecidos em suas formas mas com 

tamanhos diferentes. 

 

 

Na etapa 10 da fase 10, os alunos deverão elaborar um desenho livre. Observe que há 

blocos novos, onde poderão desenhar diagonais e pular em direções diversas. 

Sugerimos que o professor inicialmente desenhe com os alunos esta sequência: 

- 1 quadrado  

- 1 triângulo  

- 1 retângulo 

- 2 quadrados 

 

Sugerimos que os alunos façam os desenhos: 

- 1 quadrado e 1 triângulo   

- 2 triângulos 

- 1 retângulo e um triângulo 
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FASE 13 

Da fase 13 em diante os alunos darão início ao estudo dos chamados “laços” no 

mundo da lógica de programação.  

 

Até então, a programação para este percurso seria essa: 

 

 

 

Mas utilizando o laço que aparece na 2ª etapa, os alunos deverão substituí-la por 

essa: 

 

O laço tem a função de repetir os comandos dentro dele. O percurso será o mesmo 

em ambas as programações, porém a partir desta fase os alunos deverão utilizar pelo 

menos 1 laço em todas as programações.  

Nesta etapa em específico, o laço já definiu a quantidade de repetições necessárias 

para completar o percurso, mas nas próximas etapas serão os alunos que definirão 

essa quantidade. 

Com esse conceito os alunos deverão seguir até a etapa 7 da fase 13. 
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Da etapa 8 até a etapa 12 aparecem situações que permitem que os alunos incluam 

comandos diferentes dentro do laço.  

É necessário chamar a atenção dos alunos para identificarem os comandos que se 

repetem dentro da solução do problema, e sempre que for possível devem usar o 

COMANDO DE REPETIÇÃO que chamamos de LAÇO. 

 

.  

 

Nas etapas 13 e 14 o aluno terá exercícios de múltipla escolha e após a resposta correta 

da etapa 14 a FASE 14 iniciará automaticamente. 
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FASE 14 

Na fase 14 os alunos farão percursos com a abelha, as coletas e as produções de mel.  

 

 

Após a resposta correta da Etapa 1 vai aparecer na tela um vídeo que explica o 

comando de LAÇO para ser usado nesta fase – clique no X. 
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Da mesma forma que na fase 13 é necessário chamar a atenção dos alunos para 

identificarem os comandos que se repetem dentro da solução do problema, e sempre 

que for possível devem usar o LAÇO.  

Na fase 14 desde a etapa 3 até a etapa 12 os alunos deverão prestar atenção ao 

número que aparecerá junto às flores e colmeias, este indica o número de comandos 

para cada ação. 

 

Na etapa 13 o aluno terá exercício de múltipla escolha e após a resposta correta da 

etapa 13 a FASE 15 iniciará automaticamente. 

 

Após a resposta correta desse exercício aparecerá na tela um vídeo  - clique no X. 
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FASE 18 

Não trabalharemos nas fases 16 e 17 

Quando aparecer esta tela da fase 16 clicaremos no botão  e MAIS conforme 

indicado.  

 

 

Surgirá essa tela, clique na etapa 1 da fase 18. 

 

 

Na FASE 18, desde a ETAPA 1 até a ETAPA 9 os alunos deverão completar os 

desenhos utilizando LAÇOS na programação seguindo os mesmos critérios usados 

nas fases anteriores. 
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Na Etapa 10 sugerimos esses desenhos: 
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Outra programação para o mesmo desenho. 
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O professor poderá sugerir outros desenhos. 

Parabéns seus alunos concluíram todas as etapas propostas nesse módulo. 
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