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PLANO DE CURSO 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 

Oficina: Ordenação de elementos usando o Computador 

Professor (a): 
Fernando Mateus de Oliveira 
Sinval Vieira Mendes Neto 

E-mail: 
mateusjp15@gmail.com 
sinvalneto01@gmail.com 
 

Número de auxiliares: 3 Número de participantes: 10 

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

 

OBJETIVO GERAL DA OFICINA 
 

     Fazer os alunos perceberem que o Computador é uma excelente ferramenta para resolver pro-
blemas que se tornam repetitivos em nossa dia-a-dia, ordenação de elementos é uma delas. 
     Existem várias formas desenvolvidas para resolver problemas de ordenação, sendo umas mais 
eficientes que outras. Formas que utilizam o conceito “Dividir e Conquistar (Recursividade)” são 
mais eficientes que as outras, quando se trata de uma grande quantidade de elementos torna-se 
ainda mais visível. 
     Enfim os alunos exercitarão o raciocínio lógico o que é um importante fator para resolução de 
problemas usando a Computação. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

 Conteúdo 1: Importância de ordenação de elementos; 
 Conteúdo 2: Formas de resolver problemas de ordenação usando a Computação; 
 Conteúdo 3 : Conceito Dividir e Conquistar (Recursividade) 

 

 

ROTEIROS DAS AULAS 
 

Número - AULA : 01 Duração da aula: 1 hora 

Objetivo da Aula:  
Mostrar como é possível resolver problemas de ordenação usando a Computação 

Passo a Passo: 

 
1. Situações onde a técnica de ordenação é utilizada - 10 minutos; 

 
1.1 3 dos 10 minutos 

Utilização do Microsoft PowerPoint 
Aprenderam que ordenar e guardar algo em alguma ordem, ordem esta que 
depende de que tipo de elemento será ordenado. 
Exemplos utilizados: 

 Valores inteiros ( 1 até 999..., 999... até 0 ); 

 Palavras (alfabética crescente, alfabética decrescente); 
Com esses exemplo perceberão que quando se ordena é mais fácil de buscar 
algum elemento e que o computador faz isso constantemente. 
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1.2 7 dos 10 minutos 
Utilização do Microsoft Excel 

Exemplos de ranking, situações em que se utiliza ordenação.  

 Ex1: Pessoas mais seguidas na rede social (Twitter). 

 Ex2: Tabela de classificação de um campeonato esportivo. 
 

2. Execução da dinâmica – “Ordenação de forma lúdica” – 50 minutos; 
 
Receberão uma balança, cada uma com dez potes com pesos diferentes e 
duas caixinhas de recursividade onde devem desenvolver alguma forma de 
ordenar os potes. 

 
Passo – a- passo definido na parte específica da dinâmica  

 

 

Softwares utilizados 
 

Nome do Software: Microsoft PowerPoint 

Versão do Software: Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Nome do Software: Microsoft Excel 

Versão do Software: Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Dinâmicas Utilizadas 
 

Nome da Dinâmica: Ordenação de forma lúdica 

Objetivos da Dinâmica:  
Analisar o raciocínio Lógico dos participantes observando se conseguem desenvolver alguma 
forma de ordenar os elementos. Caso consigam desenvolver, os passos de execução de cada 
forma a será comparado com os dos outros grupos e analisar qual foi o mais eficiente. 
Explicar por fim algoritmos existentes e o conceito “Dividir e Conquistar”. 

Dinâmica passo a passo:  
 
Passo 1:  

2 dos 50 minutos 
A turma será dividida em quatro grupos, onde dois grupos devem ter três pessoas e 
os outros dois grupos duas pessoas;  

 
Passo 2:  

1 dos 50 minutos 
Cada grupo receberá uma balança, dez potes com pesos diferentes e duas caixinhas 
para auxiliar na divisão dos pesos caso precisem; 

 
 
Passo 3: 

5 dos 50 minutos 
Explicar o problema, dizer que devem desenvolver alguma forma de ordenar como o 
computador faz: 

 
Regras: 

 Comparar apenas dois elementos por vez; 
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 Não abrir os potes para verificar quanto cada um pesa; 
 

Passo 4: 
3 dos 50 minutos 

Primeira execução da tarefa apenas como teste para verificar se estão seguindo as 
regras; 
Podem ser orientados pelos monitores, mas não induzi-los a alguma solução. 
 
OBS: Monitores devem ficar atentos! 

 
Passo 5: 

10 dos 50 minutos 
Executar pela segunda vez, os monitores devem contar os passos de execução de 
cada equipe; 

 
Passo 6: 

12 dos 50 minutos 
Cada equipe terá 3 minutos para demonstrar como fizeram para solucionar a orde-
nação; 

 
Passo 7: 

20 dos 50 minutos 
Descrição o conceito “Dividir e Conquistar”, demonstrando o método “Quick sort” 
utilizando a balança e os potes; 

 
Em seguida demonstrar o método “Selection Sort”; 

 
Comparar os passos de execução de cada método enfim concluindo que a forma que 
utiliza o conceito “Dividir e Conquistar” é mais eficiente, por isso a importância da 
utilização desse conceito para resolver problemas utilizando computação. 

 

RECURSOS MATERIAIS 
 

 Quatro balanças cada uma com dez potes com pesos diferentes e duas caixinhas de re-
cursividade 
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