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PLANO DE AULA 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 

Oficina: O jogo da Laranja 

Professor(a):  
Thiago Luna 
Francisco Eduardo 

E-mail: 
 Thiago.luna@dce.ufpb.br        
eduardu.dudu@gmail.com 

Número de auxiliares: 1 Número de participantes: 10 por vez 

Carga Horária: 1 hora Data: 09/07/2011 

 

OBJETIVO GERAL DA OFICINA 
 

Mostrar que e possível trabalhar conteúdos bastante específicos da área da computação, sem 
utilizar o computador. Desenvolver a lógica, o raciocínio, capacidade de pensamento e de resolver 
problemas de forma coletiva. 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

 Conteúdo I :Deadlok 
 Conteúdo II : starvation 
 Conteúdo III : Recurso 
 Conteúdo IV : Lógica  
 Conteúdo V : Relacionar o Cotidiano com os conceitos da computação. 
 Conteúdo VI : Estimular que os alunos encontrem a solução para  problemas de forma 

colaborativa. 

 

ROTEIROS DAS AULAS 
 

Número - AULA : 01 Duração da aula: 1 hora 

Objetivo da Aula:  

 Objetivo da Aula: Entender  sobre bloqueios e relacionar com conceitos da computação 
Passo a Passo: 
  Passo 1: Distribuir os alunos em oito grupos sendo 7 grupos com 8 alunos e 1 grupo com 7 

alunos e escolher um integrante do grupo como capitão (5 minutos). 
 

 Passo 2: Apresentação do conteúdo (15 Minutos) 
 Passo 2.1 : Será realizada uma apresentação da atividade falando sobre 

problemas como o congestionamento, abordando os conceitos da computação 
tai como deadlock, starvation e recurso através de uma apresentação expositiva 
desses conceitos correlacionando-os com a atividade, em que os alunos devem 
liberar o recurso(a bola) para que o objetivo do jogo seja alcançado, e num 
sistema computacional funciona de maneira similar, em que os recursos do 
sistema devem ser compartilhado para que o sistema funciona. 
 

 Passo 3 : Execução da Atividade (Tempo Indeterminado, depende do trabalho dos alunos) 
 Passo 3.1 : Explicar as regras da atividade que funciona da seguinte forma: o 

objetivo do jogo é que cada aluno ao fim do jogo fique com as bolas 
correspondentes a sua cor através de troca de bolas entre os seus companheiros 
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de atividade e o  aluno so pode pegar a bola dos alunos que estão ao seu lado 
ate que todos estejam com a bola correspondente a sua cor (em torno de 5 
minutos) . 

 Passo 3.2 : Executar a atividade cronometrando o tempo que os alunos levaram 
para chegar a uma solução. 

 Passo 3.3 : Observar durante a atividade a ocorrência de situações em que 
alguns alunos ficam muito tempos sem receber a bola, pois um grupo passa 
muito tempo trocando a bola entre si, ou situações onde o aluno que esta com 
as bolas correspondentes a cor da sua placa não querer soltar a bola para que a 
todos alcancem o objetivo.. 

 Passo 4 : Questionar os alunos sobre quais as técnicas utilizadas para resolver o problema 
(5 minutos). 
 Passo 4.1 : A partir  das observações feitas na atividade mostrar aos alunos que o que 

aconteceu durante a atividade, também ocorre na computação. 
 

 Passo 5: Mostrar aos alunos exemplos de onde esses exemplos podem ser aplicados na 
computação (10 minutos). 
 

 Passo 6: Finalizar a atividade. 

 

Dinâmicas Utilizadas 
 

Nome da Dinâmica: O Jogo da Laranja 

Objetivos da Dinâmica:  
 essa dinâmica tem como objetivo fazer com que o aluno, através de um trabalho coletivo de  trocar bolas de 
isopor de cores diferentes até que duas bolas que correspondem a sua cor esteja nas suas mãos. 
(http://csunplugged.org/sites/default/files/activity_pdfs_other/portugese-brazil-10.pdf ) 

 

Dinâmica passo a passo:  
 
Passo 1:  
Separar 7  equipes com 8 alunos e coloca-los em forma de circulo.  
 
Passo 2: 
Cada aluno receberá 2 bolas de isopor com cores distintas. 
Passo 3: 
Cada aluno ira receber uma placa com uma cor diferente. 
 
Passo 4: 
Executar a atividade, cronometrando o tempo que os alunos conseguiram resolver o problema. 
 
Passo 5: 
Os alunos irão trocar bolas entre eles ate que todos estejam com as bolas com a cor 
correspondentes a suas placas. 
 
Passo 5: 
Executar novamente a atividade pedindo para os alunos repetirem a mesma estratégia que 
usaram na primeira execução.  
 
Passo 6: 
Descrição do conceito de congestionamento aplicado a atividade. 
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Passo 7: 
Fazer a comparação entre as vezes que a atividade foi executada e concluindo a atividade 
correlacionando a mesma com conceitos da computação. 

 

 

RECURSOS MATERIAIS 
 

 Bolas de isopor com cores diferentes. 
 Cronometro. 
 Placas ou camisas nas cores das bolas. 
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