
RESUMO DO PROJETO

TÍTULO: 

Programando e Aprendendo

DESCRIÇÃO RESUMIDA: 

O projeto consiste no desenvolvimento de uma metodologia para o ensino de lógica de programação de 
computadores para crianças e adolescentes por meio da utilização o ambiente e linguagem visual, e sua 
aplicação  no  município  de  Maracanaú-CE.  A  ferramenta  prioritária  a  ser  utilizada  durante  o 
desenvolvimento do projeto será o  Scratch (scratch.mit.edu) desenvolvida pelo Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts – MIT (Massachusetts Institute of Technology).

Scratch é uma linguagem de programação que facilita a criação de aplicações (programas) interativas tais 
como  jogos,  simulações,  histórias,  animações  e  construções  artísticas  digitais,  e  permite  o 
compartilhamento dos projetos na internet. O Scratch foi projetado especialmente para idades entre 8 e 16 
anos. Através do  Scratch as crianças e os jovens aprendem a pensar de maneira criativa, refletindo de 
maneira sistemática e trabalhando de forma colaborativa, habilidades essenciais para a vida no século 21. 
Atualmente essa ferramenta é utilizado por milhões de pessoas que criam projetos em escolas, museus, 
bibliotecas e centros comunitários, em todo o mundo. 

O objetivo final do projeto é proporcionar a crianças e adolescentes a autonomia para a aprendizagem 
através de práticas com o computador, permitindo o compartilhamento de suas experiências através da 
Internet.

Público Prioritário

Crianças e adolescentes entre 8 e 17 anos, estudantes de escolas públicas, residentes em Maracanaú-CE.

Justificativa

Na  década  de  80  e  90,  o  ensino  de  um idioma  estrangeira,  em especial  a  língua  inglesa,  era  um 
importante  diferencial  na vida profissional  das  pessoas.  Atualmente,  com a tecnologia  da  informação 
presente  em praticamente  todas  as  atividades  da  vida  moderna,  a  programação passa  a  ser  uma 
habilidade valorizada para diversas situações do cotidiano e também no mundo do trabalho. Na verdade, 
educadores e profissionais das áreas de tecnologia e engenharia têm defendido a inclusão dessa disciplina 
no currículo das escolas, visando uma compreensão mais completa de como as tecnologias trabalham em 
favor do desenvolvimento das empresas e em prol de uma melhor qualidade de vida das pessoas. 

O ensino da lógica de programação para as crianças e jovens vai além de possibilitar essa nova geração a 
ter maior afinidade com o tema, mas funcionam como importante ferramenta pedagógica para a 'resolução 
de problemas', além de proporcionar experiência rica para o 'construção de projetos', quando exercita a 
implementação de ideia em algo concreto a partir do zero. 

No contexto do 'Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes', o projeto contribuirá 
principalmente  para os  objetivos 2.11  e 2.12, que tratam do acesso às  tecnologias  da informação e 
comunicação, e da oferta de ensino profissionalizante de qualidade, respectivamente.
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Objetivo Geral  :  

Proporcionar a crianças e adolescentes  de Maracanaú a autonomia para a aprendizagem através de 
práticas com o computador, permitindo o compartilhamento de suas experiências através da Internet, por 
meio do desenvolvimento de atividades formativas na área de programação computacional.

Objetivos Específicos  :  

• Incluir  crianças  e  adolescentes  no  mundo  da  tecnologia,  tornando-os  autônomos  na  busca, 
geração e publicação de conhecimento na internet, em especial, por meio do desenvolvimento de 
habilidades de lógica de programação;

• Potencializar o uso dos espaços públicos  utilizados para atender necessidades referentes a cultura 
e inclusão digital (laboratórios de informática das escolas, e telecentros públicos), transformando-
os, também , em ambientes voltados para qualificação profissional do adolescente, bem como, em 
ambiente de aprendizagem para as crianças;

• Contribuir  para  a  formação  diferenciada  de  monitores,  instrutores  e  educadores  vinculados  a 
telecentros e  laboratórios de informática do município, através da capacitação de multiplicadores 
de uma metodologia para o ensino da programação para crianças e adolescentes; 

• Qualificar profissionalmente adolescentes na área de desenvolvimento de aplicativos e em áreas 
afins, estimulando-os a buscarem formação acadêmica em níveis técnico e superior, contribuindo 
com a empregabilidade dos mesmos ao saírem do ensino médio.

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA:

O orçamento do projeto será dividido em duas partes: 

• Orçamento do módulo básico do projeto: investimento necessário para construção da metologia, 
e  implementação  em fase  piloto  para  um público  de  250  (duzentos  e  cinquenta)  crianças  e 
adolescentes.

→ Investimento: R$ 100.000,00.

• Orçamento para  ampliação do projeto: investimento necessário para aumentar o número de 
beneficiários do projeto.

→ Investimento: R$ 3.000,00 para cada grupo de 10 beneficiários adicionais.
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