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         Licenciatura  em Computação

Foco:
Preparar professores para o ensino computação nos níveis básico e técnico. 
Preparar desenvolvedores de softwares educacionais e consultores na área de 
Informática Educativa.

Campo de atuação:
Escolas públicas e privadas, demais instituições que usam computação com 
fins educacionais.

Características: 
Voltado para o ensino da computação: base teórica profunda em computação e 
boa base em ciência da educação (Pedagogia); 
A formação tecnológica é geral e visa conhecer as aplicações da ciência da 
computação; 
Requer a realização de muitas horas de estágio; 
É desejável que parte do corpo docente tenha experiência no ensino de 
computação. 



    O que se espera do licenciado?

Aptidões

•  Desenvolver produtos e tecnologias educacionais 
de acordo com as demandas da escola
• Capacidade de aplicar tecnologias no 
planejamento e gestão do ensino nas organizações
• Contribuir na produção de conhecimento e para a 
docência na área de computação
• Influenciar a inserção de tecnologias nos 
currículos e colaborar na análise e elaboração de 
planos pedagógicos



Geração y

Quem são?
  Uma geração que nasceu com a tecnologia, são os 

chamados “Nativos Digitais”

   Um novo perfil de jovem, interligado com o 
mundo

   É a era dos indivíduos “multitarefas” 



 “Essa é a primeira geração que não precisou aprender a 
dominar as máquinas, mas nasceu com TV, computador e 
comunicação rápida dentro de casa.”
  Por que a trajetória da geração Y é mais acelerada?

Em comparação com os mais velhos, os jovens da geração 
Y tiveram muito mais acesso a informações mais cedo. 
Com isso, eles carregam uma bagagem diferenciada de 
formação, domínio de idiomas e uso de novas tecnologias, 
um conjunto de habilidades que facilita a evolução da 
carreira.



O Que é o PIBID?

O PIBID (Programa Institucional de Bolsas de 
Incentivo à Docência) é uma iniciativa da CAPES 
que tem como objetivos incentivar a formação 
de professores para a educação básica, 
contribuindo para a elevação da qualidade da 
escola pública e valorizar o magistério, 
incentivando os estudantes que optam pela 
carreira docente. 



ALGUMAS INICIATIVAS

1.Diagnóstico das principais dificuldades;
2.Ativação e manutenção do laboratório de 
informática da escola;
3.Capacitação no uso da informática básica;
4.Assessoria no planejamento pedagógico para a 
introdução dos softwares educacionais;
5.Treinamento dos professores sobre preparação 
de material didático e instrucional no ensino da 
matemática  através de softwares ou ambientes 
colaborativos;



ALGUMAS INICIATIVAS

6.Desenvolvimento de metodologias alternativas 
e inovadoras para ensino de matemática pelos 
alunos de Computação e Matemática;
7.Realização de oficinas pedagógicas com temas 
específicos de educação matemática suportada 
por computador;



Qual o meu papel como 
professor?

Apenas,
 repassar

 os
 conteúdos
 na sala

 de
 aula?



• O professor não é
apenas um passador de 
informações!!

• Seu trabalho principal é . . .



• Gerar conhecimento!

• Provocar opiniões diferentes !

• Exercitar o pensamento crítico 
dos alunos !

 . . .

? ? ? 
?

? ! ?

! ! !



As vezes é necessário mudar de tática, buscar  
novas metodologias para que o resultado do 

nosso ENSINO seja o MELHOR ! 

É uma tarefa 
fácil ??



É como juntar as peças de um 
quebra-cabeças !!!



Exige de nós...
• Paciência

• Observação

• Novas Estratégias... métodos! 

MOTIVAÇÃO!!!



Informática Educativa no Ensino da 
Matemática
“ Os sujeitos pesquisados foram três professores de Matemática, uma 

professora de Química e 12 alunos do Ensino Fundamental e Médio. A 
sala de informática possuía apenas 12 computadores com sistema 
operacional Windows 98. […] A pesquisa foi estruturada em três 
momentos. No primeiro, com alunos e professores juntos, foram 
trabalhados recursos da Internet,em que 10h/a foram presenciais e 
10h/a a distância, utilizando a lista de discussão do Yahoo. No 
segundo, os professores estudaram metodologias de pesquisa e 
ensino,enquanto os alunos criaram Blogs. O terceiro momento 
aconteceu com professores e alunos juntos [...], que ocorreram 
quinzenalmente, foram realizados estudos sobre tópicos da 
Matemática, em Aritmética, Álgebra e Geometria. Utilizou-
se,inicialmente, para o trabalho a distância uma lista de discussão 
criada na Internet. Como alunos e professores demonstraram muitas 
dificuldades nesse tipo de recurso virtual, optou-se pela utilização da 
plataforma de ensino a distância, TelEduc-Multimeios. Tangram 
Virtual, Torre de Hanói, Balança Interativa e GeoGebra”.



• Experiências como estas devem nos 
estimular a buscar novos métodos 
para o ensino que praticamos!!

• VOCÊ, professor, é o exemplo de 
sucesso que deve inspirar seus 
alunos a trilhar o caminho dos 
vencedores!!



Portal do Professor



Podemos encontrar:

Dicas práticas;
Materiais de cursos;
Tutoriais;
Programas e vídeos;
Material pedagógico;
Estratégias  pedagógicas;



Como a partir de atividades simples 
podemos explorar a capacidade lógica e 

consequentemente matemática dos alunos.



Exemplo Torre de Hanói
É um quebra cabeça;
Tradicionalmente considerada como um procedimento para 
a avaliação da capacidade de trabalho, raciocínio lógico e 
matemático.

Clique para editar os estilos
Segundo nível
Terceiro nível
Quarto nível
Quinto nível



No Laboratório de informática! 

Proponha que os alunos abram o jogo (programa) 
e tentem resolver
Pergunte aos alunos em quantos passos eles 
realizaram a tarefa (esse número é dado pelo 
próprio programa) 
Deixe como desafio resolver o problema da 
torre de 6 andares.



Avaliação

Proponha que seus alunos se dividam em trios e 
disponibilize uma Torre de Hanói para cada grupo. Caso a 
escola não tenha esse jogo nos computadores, existe esse 
jogo disponível online em vários sites. Exemplo:
http://www.prof2000.pt/users/pjca/Jogos_ficheiros/hanoi/To
rre%20de%20Hanoi.html
É importante que os alunos sigam as mesmas regras.
Sugestão de atividade:

3

 4

10

?

23-1=7

2n – 1= ?





Para haver um maior interesse,  dê pontos aos grupos que 
conseguirem chegar ao resultado mais rápido.
 
Talvez não seja possível finalizar todo o trabalho em uma 
aula, pois os alunos podem demorar a encontrar o menor 
número possível de movimentos. Caso isso ocorra, você pode 
continuar em outra aula, partindo apenas da tabela 
preenchida com o número de discos e o número de 
movimentos.



Uma aula utilizando a  torre de Hanói…

Dados da Aula
O que o aluno poderá aprender com esta aula
Conhecer o jogo e a história da Torre de Hanói e observar padrões.
Utilizar a intuição e a indução para fazer generalizações; Calcular o menor número de 
movimentos com as peças do jogo, usando potência de base 2; Representar alguns 
números naturais como potência de 2. 
Duração das atividades
2 aulas de 50 minutos. 
Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com o aluno
Sequências e funções.
Importância
Incentivar os alunos a usarem jogos construtivos e Levar o aluno a observação de 
padrões matemáticos de forma lúdica.



Outras questões a serem levantadas:

• Qual seria o número mínimo de movimentos?

• Quais são as peças que mais se movimentam? 
E as que se movimentam menos?

• Existe um “segredo” para fazer as jogadas com 
o menor número de movimentos? Qual?



Referências:

Portal do professor
Artigo: Torre de Hanói
Luís Ricardo da Silva Manoel
JOGOS E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
TORRE DE HANÓI
Kássio Luiz
Lilian Renata dos Santos
Marcelo



Referências Bibliográficas:

Disponível em <
http://www.youtube.com/watch?
v=s_ffxPY3rP8&feature=related >em 10 set. 2010 ás 
14h30min.

Disponível em <
http://www.palestrademotivacao.com.br/artigos_sobre_m
otivacao_conceito.asp>Acesso em 10 set. 2010 ás 
14h30min.
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