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PLANO DE CURSO 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 

Oficina: Ordenação em Rede 

Professor(a):  
Emilayne Feitosa Corlett 
Yugo Alencar 

E-mail:  
emilaynecorlett@gmail.com 
yugopb@gmail.com 

Número de auxiliares: 0 Número de participantes: 10 por vez 

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

 

OBJETIVO GERAL DA OFICINA 
 

Demonstrar um conjunto de quatro atividades que ajudam no desenvolvimento do raciocínio 
computacional. O foco é mencionar as bases da Ciência da Computação sem recursos 
computacionais, de maneira lúdica e criativa. 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

 Introdução( breve explanação sobre o que é ordenação e sua importância na computação). 
 Aplicação da atividade. 
 Conclusão (reflexão sobre como eles chegaram à solução do problema). 

 

 

ROTEIROS DAS AULAS 
 

Número - AULA : 01 Duração da aula: 1 hora 

Objetivo da Aula: Fazer com que os alunos compreendam como o computador utiliza a 
ordenação e como realiza esse processo. 

Passo a Passo: 
 
 1º Introdução - Breve explanação sobre o que é ordenação através da utilização de 

exemplos, como o do Orkut que apresenta à lista de amigos em ordem alfabética ou ordem 
de visualização da página, questionando como se faz para ordenar números, nomes, ou 
outras coisas que estejam desordenadas; de uma forma que se leve menos tempo possível. 
Tempo estimado - 10 min. 

 
 2º Regras do Jogo – Será dito o posicionamento correto dos 10 participantes no tabuleiro 

gigante (feito com fitas adesivas no piso da sala) e entregues números ou palavras fora de 
ordem crescente ou alfabética. Posteriormente serão expostas as regras do jogo que são: 
podem se mover ao longo das linhas marcadas seguindo a direção das setas e ao chegar ao 
círculo, só pode seguir em frente depois que outra pessoa chegar, devem estar ordenados ao 
chegar no fim da rede. 
Tempo estimado -20 min. 
 

 3º Competição – Será dividida em três rodadas: na primeira os alunos terão que ordenar 
números de forma crescente, na segunda de forma decrescente e por ultimo serão entregues 
palavras que devem ser colocadas em ordem alfabética. Um dos professores ficará 
responsável por cronometrar o tempo da dinâmica. 
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Tempo estimado - 15 min. 
 

 4º Conclusão - Questionamentos para os alunos refletirem sobre como resolveram o 
problema ou como tentaram resolver. 
Tempo estimado -15 min. 
 
 

 

Dinâmicas Utilizadas 
 

Nome da Dinâmica: Ordenação em Rede 

Objetivos da Dinâmica: Demonstrar conteúdos sobre computação (ordenação numérica e 
alfabética) sem o auxilio do computador. Ensinando o aluno a desenvolver certas habilidades 
como raciocino lógico e capacidade de trabalhar em grupo. 

 

Dinâmica passo a passo:  
1º Divisão da turma em três grupos de 10 pessoas 
2º Posicionamento dos participantes no tabuleiro 
3º Explicação sobre as regras da dinâmica 
4º Execução da atividade 
5º Cronometrar tempo de realização da atividade da equipe  
6º Reflexão sobre como eles chegaram a solução do problema 
7º Analogia da dinâmica com atividades do dia-a-dia 
 

 

RECURSOS MATERIAIS 
 

 Fitas adesivas com cores diferentes. 
 Folhas de papel A4 
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