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 Em busca de um modelo ideal para se fazer tutorias com alunos iniciantes em 
Programação nos cursos de computação, experimentamos na primeira tutoria mostrar 
conceitos iniciais através de formas lúdicas levando exemplos do mundo real. 

 Em busca do compromisso dos alunos com a experiência, no momento 
motivacional foi apresentado o vídeo do Marshmallow, o que mostra o provável futuro 
com sucesso das pessoas que se mostram firmes diante de seus objetivos.  

 Para mostrar diversas formas de se comunicar foi mostrado instruções de 
diferentes maneiras, através de um Mapa de corte, Mapa de trilha e Manual de 
Instruções para montagem de móveis. Através destes materiais foi falado da 
importância da sequencia de passos para montagem, recorte ou caminhos a serem 
seguidos para se chegar ao objetivo final de cada problema.  

Atividades: 

1ª) Os dez alunos foram divididos em dois trios de alunos e em duas duplas. Em 
uma folha marcada por três formas de linhas diferentes, lançamos o objetivo de 
construírem uma pirâmide de papel seguindo as instruções de cortes e dobras que 
estavam presentes em outra folha, objetivando a importância de seguirem 
corretamente as instruções para que obtenha o resultado final com sucesso. Todos os 
grupos conseguiram seguir as instruções corretamente. 

2ª) Seguindo instruções CS Unplugged com alterações – Dividimos os dez alunos 
em cinco duplas, um foi chamado de programador e o outro de compilador. O papel 
do programador foi receber um valor sorteado que poderia ser um int, float ou String e 
a partir deste escrever um código seguindo uma sintaxe definida pela equipe com o 
objetivo de o aluno compilador seguir o percurso já definido e ao longo do caminho 
realizar operações com este valor recebido no início e no fim guarda-lo em uma caixa 
de seu respectivo tipo (conceito de variável). Muitos erros aconteceram, os alunos 
mostraram-se com baixo poder de estruturação de pensamento e criação de um 
algoritmo, isso foi perceptível diante de erros cometidos, como de sintaxe, semântica e 
de execução do circuito.  


