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PLANO DE CURSO 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Oficina: Seguindo Instruções – Linguagem de Programação 

Professor (a): 
Emilayne Feitosa Corlett 
Luiz Fernando Paiva 
Sinval Vieira Mendes Neto 

E-mail: 
emilaynecorlett@gmail.com 
luiz.fernando80911008@gmail.com 
sinvalneto01@gmail.com 
 

Número de auxiliares: 3 Número de participantes: 27 

Carga Horária: 1 hora e 15 minutos Data: 13/08/2011 

 

OBJETIVO GERAL DA OFICINA 
 

 Apresentar aos alunos a ideia de que os computadores são utilizados para resolver 
problemas, pensamento computacional, e que para que eles nos ajudem, temos que informá-los o 
que fazer através de uma “linguagem” que no caso é um vocabulário limitado de instruções que o 
computador entende e obedece. 
 A oficina tem o objetivo de apresentar também conceitos importantes na computação como 
“dividir para conquistar” e o trabalho em equipe. Através da introdução destes conceitos os 
participantes poderão entender melhor o porquê de utilizarmos o computador para determinadas 
funções e como utilizá-los. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

 Conteúdo 1:Introdução sobre Instruções - Será passado aos alunos como os computadores 
funcionam seguindo um conjunto de instruções, e entender como eles executam o que as 
instruções dizem, mesmo se estas não fizerem o menor sentido. 

 Conteúdo 2: Fornecimento e reconhecimento de instruções - Entenderão na prática como 
funciona o processo de fornecimento e reconhecimento de instruções através da dinâmica que 
será preparada. 

 Conteúdo 3: Trabalho em equipe, e o conceito “dividir para conquistar” também será 
introduzido. 

 

ROTEIROS DAS AULAS 

 

Número - AULA : 01 Duração da aula: 1 hora e 15 min 

Objetivo da Aula: fornecer aos alunos alguma experiência sobre programação. Mostrar como 
utilizamos uma Linguagem de Programação e como o computador funciona quando executa um 
conjunto de instruções repassadas por nós. 

Passo a Passo: 
1. Organizar os alunos em três grupos diferentes, e atribuir um monitor auxiliar para cada 

grupo, para fins de monitoramento durante a aula. 

2. Discussão sobre Linguagem de Programação e introdução do conteúdo - 15 minutos; 
 2.1 → 3 minutos dos 20 minutos 
               (Utilização do Microsoft PowerPoint) 

 É feito uma Introdução, explicando que os programadores (pode ser qualquer um 
que esteja presente, basta aprender a utilizar a uma linguagem de Programação) devem ser 
capazes de especificar exatamente o que desejam que o computador faça. Os computadores 
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funcionam seguindo listas de instruções, e eles fazem exatamente o que as instruções 
dizem, mesmo se estas não fizerem o menor sentido. 
Exemplo de Demonstração 

 2.2→ 10 minutos dos 20 minutos 
 Executar a primeira Atividade: Descrever a Figura que consiste na construção de 
imagem a parte de instruções dada por um aluno. A dinâmica terá três partes, onde deve 
haver um aluno de cada equipe para descrever uma imagem para o restante da turma. Os 
alunos deverão conter folhas de papel ofício e caneta. 
 1ª Parte (Não haverá pontuação, apenas para aprendizado.) 

  
                      1.1 - Escolha um aluno dê a ele uma figura. O aluno descreve a figura para a 

classe reproduzir. Deixe claro que os alunos podem fazer perguntas para esclarecer 
as instruções. A figura descrita será: 

 
 

  
        1.2 - Escolha outro aluno das duas equipes que ainda não foram escolhidos e 
repita o exercício, mas, dessa vez, os alunos não poderão fazer perguntas. A figura 
descrita será: 

 

 
  

         1.3 - Com o terceiro aluno, da equipe que restou, coloque-o de costa para a 
turma que será fornecida as instruções, de tal forma que a comunicação seja feita 
somente através das instruções. A figura descrita será: 

 

 
 

Regras: 

 O aluno que estiver fazendo a descrição não pode ser interrompido, 
mesmo que esteja fazendo a descrição de forma errada. 

 Não pode ser feita a descrição fazendo uso de gestos ou acenos, só 
de forma verbal. 
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Fim da dinâmica, dar início à discussão descrita a seguir. 
 2.3→ 2 minutos dos 20 minutos 

 Comente que essa última forma de comunicação é a mais parecida com a qual os 
programadores de computador utilizam quando escrevem programas. Eles fornecem um 
conjunto de instruções ao computador e, somente depois, descobrem o efeito das 
instruções. 
2.4→ 5 minutos dos 20 minutos 
 (Utilização do Microsoft PowerPoint) 
 Executar a segunda Atividade: Desenhar a Figura. A dinâmica será mostrado um 
conjunto de instruções aos alunos, onde os mesmos terão que seguir as instruções passadas 
executando-as, os alunos deverão conter folhas de papel ofício e caneta. As seguintes ordens 
serão dadas pelo professor: 

1. Desenhe um ponto no centro da sua página. 

2. Começando da ponta superior esquerda da página, trace uma linha reta 
passando pelo ponto até a ponta inferior direita. 

3. Começando da ponta inferior esquerda da página, trace uma linha reta 
passando pelo ponto até a ponta superior direita. 

4. Escreva seu nome no triângulo no centro do lado esquerdo da página. 
      O resultado deve ser algo do tipo: 

 
             Os resultados das atividades devem ser avaliados pelo professor e pelos auxiliares 
correspondentes a cada equipe. Uma discussão sobre os resultados deve ser iniciada, 
abordando os principais pontos de erros e acertos gerados pelos alunos, deve-se apresentar 
a ideia da utilização de uma “linguagem” mais específica para chegar ao resultado esperado 
já que a que o professor utilizou foi bem superficial demais para obter os resultados 
desejados mesmo com os alunos que possuem a capacidade de refletir, essa especificidade 
com a passagem das instruções tem que ser maior ainda quando tratamos de máquinas 
como os computadores, visto que os computadores não tem a mesma capacidade de refletir 
e analisar determinadas ordens. 

1. Execução da Dinâmica – Cobra cega – 50 minutos 
 A dinâmica será dividida em três partes, onde cada uma será executada em uma sala 
diferente. Em cada sala os alunos encontrarão caminhos a serem percorridos e terão níveis 
de dificuldade diferentes, onde farão uso de uma linguagem especifica em cada nível. 
 
A dinâmica “Cobra cega” está descrita detalhadamente a seguir. 

 

Softwares utilizados 

 

Nome do Software: PowerPoint 

Versão do Software: Microsoft Office Professional Plus 2010 
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Dinâmicas Utilizadas 

 

Nome da Dinâmica: “Cobra Cega” 

Objetivos da Dinâmica: 
        Apresentar o conceito de fornecimento e reconhecimento de instruções, e o conceito de 
linguagem de programação serão trabalhado neste momento. 
       Analisar a comunicação e o raciocínio lógico dos participantes quando for passado um conjunto 
de instruções de forma correta para que os seus colegas de classe possam executar as ações 
esperadas é ver o quão rápido e fielmente a dinâmica pode ser completada. 

A dinâmica: 
       A dinâmica será uma competição entre as três equipes, onde haverá três ambientes diferentes, 
ornamentados e preparados da forma que formem caminhos contendo desafios para as equipes que 
irão participar. 
 

Dinâmica passo a passo: 
Passo 1 → 5 minutos dos 60 minutos 

     Cada equipe de nove será dividido em três subgrupos de três alunos cada, cada subgrupo 
fará uma etapa da dinâmica, representando a sua equipe. Então haverá em cada momento 
três equipes de três para executar a etapa. 
      O responsável pela Atividade deve explicar que haverá dois programadores e um 
computador, onde o aluno que será o computador só obedecera a estes dois programadores, 
um de cada vez. 
      O “aluno computador” será vendado neste momento pelo seu monitor antes de entrar no 
ambiente da etapa, para que ele não veja o caminho que irá percorrer. 
      As equipes deverão receber a explicação do responsável pela tarefa em um ambiente 
diferente dos ambientes onde estarão as etapas da dinâmica. 
Regra para todos: O programador não pode utilizar de outras instruções além das 
especificadas acima, caso contrário à equipe será penalizada e o participante vendado terá 
que voltar para o início da prova. 

Passo 2 → 15 minutos dos 60 minutos 
      O responsável pelo primeiro ambiente deve explicar que a tarefa do primeiro 
programador é levar o “aluno computador” pelo caminho marcado no chão, até o segundo 
programador. O segundo programador terá que levar o “aluno programador” pelo percurso 
pegar o objeto correspondente à cor da sua equipe que se encontra no caminho e entregar 
para o seu monitor (que estará na “chegada”). 
      Deve ser entregue aos programadores a lista com a linguagem que deve ser utilizada. Os 
programadores só poderão utilizar do seguinte conjunto de instruções para passar as 
instruções ao colega: 

1. “Ande X passos para frente / trás” 
2. “Vire 90 graus à esquerda/direita” 
3.  “Abaixe”, 
4. “Levante” 
5. “Estenda os braços” 
6. “Abaixe as mãos” 
7. “Segure” 
8. “Solte” 
9. “Fique de joelhos” 
10. “Pare” 

Imagem do Caminho que será percorrido no primeiro ambiente: 



UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 
CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA - PIBID 

 5 

 

 
 

A primeira equipe que consegui concluir a atividade corretamente vence. 
Passo 3 → 15 minutos dos 60 minutos 

No segundo ambiente o responsável deverá explicar a prova para os nove participantes. 
Lembrando que o “aluno computador” já deve está de olhos vendados antes de entrar no 
ambiente. 
      O responsável dirá que a tarefa do primeiro programador é levar o “aluno computador” 
pelo caminho marcado no chão pegando os objetos do lado esquerdo que estão no chão 
correspondente a sua equipe até o segundo programador. O segundo programador terá que 
levar o “aluno programador” pelo percurso pegar os objetos do lado direito correspondente 
à cor da sua equipe que se encontra no caminho e entregar para o seu monitor para ser 
verificado se está certo (que estará na “chegada”). 
      Deve ser entregue aos programadores a lista com a linguagem que deve ser utilizada. Os 
programadores só poderão utilizar do seguinte conjunto de instruções para passar as 
instruções ao colega: 

1. “Ande X passos para frente / trás” 
2. “Vire 90 graus à esquerda/direita” 
3.  “Abaixe”, 
4. “Levante” 
5. “Estenda os braços” 
6. “Abaixe as mãos” 
7. “Segure” 
8. “Solte” 
9. “Fique de joelhos” 
10. “Pare” 

Imagem do Caminho que será percorrido no primeiro ambiente: 
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A primeira equipe que consegui concluir a atividade corretamente vence. 

Passo 4 → 15 minutos dos 60 minutos 
No terceiro ambiente o responsável deverá explicar a prova para os nove participantes. 

Lembrando que o “aluno computador” já deve está de olhos vendados antes de entrar no 
ambiente. 

O responsável pelo terceiro ambiente deve explicar que a tarefa do primeiro programador 
é levar o “aluno computador” pelo caminho marcado no chão, até o segundo programador. O 
segundo programador terá que levar o “aluno programador” pelo percurso pegar o objeto 
correspondente à cor da sua equipe que se encontra no caminho e entregar para o seu 
monitor e entregar para o seu monitor para ser verificado se está certo (que estará na 
“chegada”). 
      Deve ser entregue aos programadores a lista com a linguagem que deve ser utilizada. Os 
programadores só poderão utilizar do seguinte conjunto de instruções para passar as 
instruções ao colega: 

1. “Ande X passos para frente / trás” 
2. “Vire 90 graus à esquerda/direita” 
3.  “Abaixe”, 
4. “Levante” 
5. “Estenda os braços” 
6. “Abaixe as mãos” 
7. “Segure” 
8. “Solte” 
9. “Fique de joelhos” 
10. “Pare” 
11. “Não Pise” 
12. “Levante o pé” 
13. “Ande X passos largos para frente / trás” 

Imagem do Caminho que será percorrido no primeiro ambiente: 
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Passo 5 → 10 minutos dos 60 minutos 

Reunir todos os alunos em um único ambiente e discutir sobre as dificuldades 
encontradas na prova e explicar do que se tratava tudo isso: 

 Os computadores são geralmente programados através de uma “linguagem”, que é 
um vocabulário limitado. 

 Os computadores sempre obedecem às instruções ao pé da letra, mesmo se estas 
produzirem um resultado louco. 

 Exemplo: O que aconteceria se você apontasse para uma porta fechada e 
dissesse: “Atravesse a porta”? 

 É importa que os programas sejam bem escrito 
 Um pequeno erro pode causar vários problemas 

 Erros são comumente chamados de “bugs” (inseto, em inglês) 
 Quanto mais complexo o programa, maior a possibilidade de erros. 

 

RECURSOS MATERIAIS 

 
 Nove bolas de isopor, a cada três bolas uma cor diferente correspondente a uma equipe 

deverá ser utilizada para pintar a bola. 
 Três tintas de cores diferentes para pintar as bolas de cada equipe. 
 Nove mesas para suporte das bolas. 
 Papel e caneta em quantidade determinada pelo número de alunos (27). 
 Fitas coloridas do tipo “durex” para marcar os caminhos nos ambientes, cada caminho deverá 

ter a cor da equipe correspondente. 

 
 

BIBLIOGRAFIA 

 Computer Science Unplugged - Ensinando Ciência da Computação sem o uso do 
computador, versão traduzida por Luciano Porto Barreto, Disponível em 
http://csunplugged.org/books 
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