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RELATÓRIO	  
	  
	  
	  
	  
Material	  usado	  na	  tutoria:	  Computador.	  
Ferramenta	  utilizada:	  Light	  Bot.	  
Local	  de	  realização:	  Laboratório	  de	  informática.	  
Data:	  22/11/2011	  
	  
	  
	  
Objetivo	  
	  
O	  objetivo	  desta	  tutoria	  foi	  mostrar	  através	  do	  uso	  da	  ferramenta	  Light	  Bot,	  o	  
conceito	  e	  quando	  utilizar	  funções,	  seja	  como	  um	  forma	  de	  organização	  de	  
código,	  separando-‐o	  por	  responsabilidades	  ou	  ainda	  para	  evitar	  uma	  das	  piores	  
práticas	  na	  programação,	  a	  repetição	  de	  código.	  
	  
A	  ferramenta	  
	  
A	  utilização	  da	  ferramenta	  Light	  Bot,	  se	  fez	  útil	  pelo	  nível	  de	  facilidade	  de	  uso	  da	  
mesma,	  onde	  o	  aluno	  poderia	  executar	  uma	  instrução	  em	  seu	  programa	  
simplesmente	  a	  arrastando	  para	  uma	  área	  reservada	  à	  instruções	  na	  própria	  
tela.	  Consequentemente	  não	  perdemos	  tempo	  explicando	  uma	  possível	  sintaxe,	  
que	  se	  faria	  necessário	  se	  estivéssemos	  utilizando	  outro	  tipo	  de	  ferramenta.	  
	  
A	  tutoria	  
	  

Foi	  iniciada	  às	  13:20,	  com	  apenas	  cinco	  dos	  dez	  tutorados.	  Iniciamos	  
falando	  que	  utilizaríamos	  uma	  proposta	  diferente,	  seria	  feita	  uma	  competição	  
onde	  os	  alunos	  deveriam	  utilizar	  uma	  sequência	  de	  instruções,	  com	  o	  objetivo	  de	  
fazer	  com	  que	  o	  personagem	  da	  ferramenta	  acendesse	  todos	  os	  quadrados	  
marcados	  do	  tabuleiro,	  utilizando	  o	  menor	  número	  de	  instruções	  possíveis.	  À	  
partir	  do	  nível	  seis,	  como	  a	  própria	  ferramenta	  indicava,	  só	  se	  conseguiria	  
avançar	  de	  nível	  utilizando	  funções.	  Ficamos	  próximo	  aos	  alunos	  para	  incentiva-‐
los	  à	  criar	  uma	  sequência	  de	  instruções	  onde	  eles	  entendessem	  exatamente	  o	  
que	  cada	  instrução	  deveria	  ter	  como	  resultado,	  e	  também	  para	  instiga-‐los	  a	  criar	  



funções	  que	  pudessem	  ser	  utilizadas	  o	  maior	  numero	  de	  vezes	  possível	  evitando	  
assim	  a	  repetição	  de	  código.	  
	   	  
O	  que	  pôde	  ser	  percebido	  nessa	  tutoria:	  
	  

• Dependendo	  da	  posição	  que	  o	  personagem	  estivesse	  na	  tela,	  os	  alunos	  em	  
algumas	  vezes	  perdiam	  a	  percepção	  se	  deveria	  vira-‐lo	  para	  direita	  ou	  
esquerda.	  

• Alguns	  alunos	  não	  percebiam	  que	  poderiam	  utilizar	  a	  mesma	  função	  
criada	  mais	  de	  uma	  vez.	  

• Por	  ser	  uma	  forma	  de	  competição,	  percebeu-‐se	  que	  eles	  ficavam	  mais	  
motivados	  quando	  passavam	  para	  um	  novo	  nível.	  

• Quando	  se	  fazia	  menção	  à	  linguagem	  de	  programação	  python(linguagem	  
que	  os	  alunos	  utilizam	  na	  disciplina	  de	  introdução	  à	  programação)	  os	  
alunos	  pareciam	  algumas	  vezes	  não	  perceber	  à	  relação	  do	  que	  era	  feito	  na	  
ferramenta	  com	  os	  assuntos	  vistos	  em	  introdução	  à	  programação,	  como	  
por	  exemplo	  funções.	  

• Em	  algumas	  situações	  colocavam	  instruções	  mesmo	  sabendo	  que	  não	  
resultariam	  no	  esperado.	  

• Mesmo	  quando	  usavam	  as	  instruções	  corretas,	  não	  tinha	  confiança	  para	  
quando	  perguntados	  dizer	  que	  o	  resultado	  seria	  o	  necessário	  para	  passar	  
para	  o	  próximo	  nível.	  

	   	  
	  
	  
Algumas	  telas	  da	  ferramenta	  Light	  Bot:	  
	  
	  
	  

	  
Tela	  da	  ferramenta	  

	  
	  



	  
	  
	  

	  
Instruções	  disponíveis	  

	  
	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  


