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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 

Oficina: Você pode repetir? — Compressão de Texto 
Professor (a): 
Gabriella Mayara T. Alves 

E-mail: 
gabimayara0@gmail.com 

Número de auxiliares: 2 Número de participantes: 27 

Carga Horária: 1 hora e 5 minutos Data: 13/08/2011 

 

OBJETIVO GERAL DA OFICINA 
 

Devido ao pouco espaço para armazenamento de dados dos primeiros computadores e a 

necessidade de transferência desses dados através de uma rede de baixa taxa de transferência, 

percebeu-se a necessidade de criação de algo que fizesse com que os arquivos ocupassem menos 

espaço, daí criou-se a técnica de compressão de dados. 

Nesta oficina será trabalhada apenas a compressão arquivos de textos, onde serão aplicadas 

atividades as quais devem fazer com que os alunos compreendam como isso está funciona. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

 Conteúdo 1: Introdução da atividade: Mostrar a necessidade da compressão nos dias atuais. 

 Conteúdo 2:  Formulando a técnica de compressão de dados com textos a: “Codificação Ziv-

Lempel” ou “Codificação LZ” . 

 Conteúdo 3: Trabalho formando uma única equipe. 

 

ROTEIROS DAS AULAS 
 

Número - AULA : 01 Duração da aula: 1 hora e 5 minutos 

Objetivo da Aula: Demonstrar a eficiência de uma compressão em arquivos de texto. 

1. Discussão sobre como acontece o armazenamento dos dados no computador? 

(5 minutos). 

1.1 → Questionar se conhecem como acontece o armazenamento de dados. Como imaginam 

como isso ocorre.  

 

2.  Porque a compressão de texto? (10 minutos) 

2.1 → 5 minutos dos 10 minutos 

                      (Utilização do Microsoft PowerPoint) 

           Introdução, mostrando que a compressão de texto na computação ocorre devido a 

pouca capacidade de armazenamento dos primeiros computadores e a necessidade de 

armazenar informações em computadores muito pequenos. 

  

 3.  Exemplo de Demonstração (20 minutos) 

                3.1→ 5 minutos dos 20 minutos 

Como fazer a compressão com “Codificação LZ” usando o texto (“A Aranha e a Jarra”. 
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Nelma Sampaio) como exemplo para melhor compreensão dos alunos. 

 

3.2 → 5 minutos dos 20 minutos (Não haverá pontuação neste momento!) 

      Executar a primeira atividade: A execução desta atividade irá acontecer com todas as 

equipes, monitores e professor com todos ajudando, com o objetivo de identificar padrões 

de letras no poema “A Aranha e a Jarra” que poderá ser aproveitadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 → 10 minutos dos 20 minutos (Não haverá pontuação neste momento!) 

 

     3.3.1 → 5 minutos dos 10 minutos: Cada equipe receberá uma folha onde terá o texto   

“Banana” de Nelma Sampaio para marcarem quantas letras conseguem realizar a 

compressão?  

 

     3.3.2 → 5 minutos dos 10 minutos: Contagem de letras comprimidas de cada equipe.             

 

Softwares utilizados 
 

Nome do Software: PowerPoint 

Versão do Software: Microsoft Office Professional 2007 

 

Dinâmica Utilizada (30 minutos)  

Nome da Dinâmica: “Formação das frases” 

Objetivos da Dinâmica: 

Apresentar de forma lúdica como a compressão de textos é fácil de ser implementada e 

como acontece o armazenamento de arquivos de textos com grandes quantidades de caracteres.         

Aproveitando e trabalhando o pensamento rápido dos alunos e a lógica de resolver 

problemas existentes. 

 

A dinâmica: 

 A dinâmica será uma competição entre as três equipes, onde terá três frases a ser formada 

por pessoas de todas as equipes, cada equipe selecionará um representante, o qual deverá 

sortear uma frase para ser montada por ele. 

 

Regras:  

O representante da equipe terá que: 
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   * Formar a frase em menos tempo possível;  

* Reusar as letras que estão em vermelho; 

* Não podem pedir ajuda aos companheiros; 

 

Dinâmica passo a passo: 

 

Passo 1 → 5 minutos dos 30 minutos 

Frase numero 1: T_ _to a ar_ _ _a arranha a j_ _ra. (Tanto a aranha arranha a jarra.). 

Esta frase precisará de 13 pessoas onde 5 pessoas da equipe azul, 4 pessoas da equipe 

verde e 4 pessoas da equipe amarela. 

 

Passo 1.1→ 5 minutos dos 30 minutos 

O representante terá que montar a frase. 

 

Passo 2 → 5 minutos dos 30 minutos 

Frase numero 2: G_ _ndinhos para viv_ _ _m soz_ _ _os e poderem trabalh_. (Grandinhos 

para viverem sozinhos e poderem trabalhar.) 

Esta frase precisará de 22 pessoas onde 7 pessoas da equipe azul, 7 pessoas da equipe 

verde e 8 pessoas da equipe amarela. 

 

Passo 2.1→ 5 minutos dos 30 minutos 

O representante terá que montar a frase. 

 

Passo 3 → 5 minutos dos 30 minutos 

Frase numero 3: Sopr_ _ _i, s_ _r_ _ _i e a sua casa derrubarei. (Soprarei, soprarei e sua 

casa derrubarei).  

Esta frase precisará de 17 pessoas onde 6 pessoas da equipe azul, 6 pessoas da equipe 

verde e 5 pessoas da equipe amarela. 

 

Passo 3.1→ 5 minutos dos 30 minutos 

O representante terá que montar a frase. 

 

RECURSOS MATERIAIS 
 

 Impressões pretas das silabas que irão formar a frase e dos espaços a serem preenchidos. 
 Impressões de cor vermelha das silabas a serem reutilizadas. 
 Cartolinas brancas 
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