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Resumo. Os autores da área, apesar de divergirem na forma com a qual 
abordam as altas habilidades/superdotação, concordam que existem 
características comuns a todos. Trabalharemos sobre a visão de Renzulli 
(2004) que categoriza estas características como superdotação escolar e a 
superdotação criativo-produtiva. A superdotação escolar é representada, 
principalmente, por um elevado score nos testes de QI. A superdotação 
criativo-produtiva implica na capacidade de desenvolver materiais e produtos 
originais. De acordo com a teoria das inteligências múltiplas, é possível 
observar que existe um equívoco quanto ao intelecto humano, ao todo as 
pessoas apresentam oito diferentes inteligências, as unidades de ensino, 
inclusive, são voltadas para a linguística e matemática, deixando uma 
carência nas demais. Este artigo aborda as necessidades, das pessoas 
laudadas com altas habilidades, especificamente na área lógico-matemática, 
em desmistificar, aprender e praticar a computação. A falta de recursos 
nas instituições que atendem esse público, muitas vezes, não permite a total 
abordagem de áreas de conhecimento que estas pessoas necessitam, dentre 
estas áreas, o aprendizado de computação. Como alternativa para este 
problema, este artigo sugere o uso da computação desplugada, capaz de 
apresentar diversos conhecimentos necessários à área a um baixo custo, visto 
que não há necessidade do uso de computadores e existe a facilidade para 
reutilização de materiais em diversas atividades. O artigo apresentará a 
metodologia para a aplicação destas atividades propostas, bem como os 
resultados obtidos com alunos de uma Sala de Recursos de Altas Habilidades, 
ambiente este que trabalha, no contraturno, com alunos laudados com altas 
habilidades. 

1. Introdução 
O projeto a ser elaborado como requisito parcial de aprovação na disciplina de 
Computação e Sociedade busca produzir um artefato tecnológico voltado às 
necessidades de uma parcela da comunidade, tendo como requisitos não os conceitos 
que são ensinados na Universidade, mas as reais necessidades do grupo para o qual o 
projeto é voltado. 
 Será desenvolvido um conjunto de atividades para guiar os alunos com altas 
habilidades do Instituto de Educação do Paraná (IEP) sob a orientação do professor 
André Ribas. 



  

 Pessoas com altas habilidades, também conhecidas como superdotadas, ou ainda 
gênios estão propensas a terem problemas de aprendizado devido sua alta absorção de 
conhecimento. Gostam de se sentir desafiadas, mas possuem receio de falharem. De 
acordo com Gardner (1989), quando os indivíduos com altas habilidades são 
classificados como lógicos-matemáticos, eles se interessam por aprender computação. O 
local que abrigará esta pesquisa não possui recursos para montar laboratórios para 
atender esta demanda, por este motivo foi desenvolvida a presente proposta. Para o 
desenvolvimento das atividades é interessante utilizar matérias (domínios, assuntos) que 
a princípio sugiram um conhecimento de fácil absorção mas que possam se desdobrar 
em conteúdos complexos de computação [Virgolim 2007]. Na computação isso pode ser 
percebido em atividades que não vinculam o aprendizado da informática com o uso de 
computadores. 
 A computação desplugada contempla este cenário, trabalhando sob conceitos e 
materiais adversos como cartas, tabuleiro, etc. Este tipo de aprendizado tem como 
objetivo remover barreiras que inibem um aprendizado mais amplo de informática pela 
população [Bell et. Al. 2011]. 
 Os alunos classificados como lógicos-matemáticos por Gardner (1989), podem 
apresentar características de ambas as dimensões propostas por Renzulli (2004), porém 
o projeto proposto busca atender a demanda dos alunos classificados com superdotação 
escolar. Segundo Virgolim (2007) “A ênfase neste tipo de habilidade recai sobre os 
processos de aprendizagem dedutiva, treinamento estruturado nos processos de 
pensamento, e aquisição, estoque e recuperação da informação”. É comum estes alunos 
apresentarem as seguintes características: [Virgolim 2007] 

• Tirar boas notas na escola; 
• Gostar de fazer perguntas; 
• Aprender com rapidez; 
• Ter boa memória; 
• Apresentar excelente raciocínio verbal e/ou numérico; 
• Ler por prazer; 
• Gostar de livros técnicos. 

1.1 Justificativa 
O custo para ensinar computação pelo método convencional é elevado, pode-se perceber 
este fato pelo número de escolas capacitadas a ensinar computação para seus alunos, 
pelo custo dos equipamentos acrescido do custo dos professores capacitados [Santos et. 
Al. 2010]. 
 Pessoas com altas habilidades tem uma constante necessidade de novos 
conhecimentos. O público infantil superdotado em questão, apresenta uma carência no 
que diz respeito ao ensino na área de computação, pensando nisso o projeto propõe 
iniciar essas crianças nos conceitos fundamentais da computação a um baixo custo, 
atendendo uma área de conhecimento carente a este público. 
 Outros fatores que influenciaram na decisão dos autores em escolher este tema 
foram a carência de pesquisas e projetos desenvolvidos na área de pessoas com altas 
habilidades, especialmente com o foco no público infantil; e a proximidade dos autores 



  

e parceria já estabelecida em projetos anteriores com o Instituto de Educação do Paraná, 
em Curitiba, que trabalha com o público de altas habilidades.  

2. Comunidade Atendida 
Um grupo de altas habilidades envolve estudantes do Ensino Fundamental e Médio com 
aproveitamento acima da média. Eles são atendidos no contraturno, com projetos e 
atividades relacionadas à alta habilidade em que são laudados. Esse laudo é obtido por 
meio de análises dos alunos, seus familiares e contatos escolares. As classificações 
tomam como base as Inteligências Múltiplas de Gardner (1989). No caso do trabalho 
aqui apresentado é priorizada habilidades características da inteligência lógico-
matemática.  
 De acordo com Gardner o aluno em que é preponderante a inteligência lógico-
matemática possui capacidade de confrontar e avaliar objetos e abstrações, discernindo 
as suas relações e princípios subjacentes. Esse sujeito (aluno) também possui habilidade 
para raciocínio dedutivo e para solucionar problemas matemáticos.  
 Com base em tais capacidades e habilidades é desenvolvido, por uma equipe 
especializada do IEP um "Plano de Atendimento Educacional Especializado" individual. 
Esse plano contempla os potenciais que devem ser trabalhados por esse aluno. As 
atividades devem consideram tais informações e objetivam desenvolver o potencial 
criativo do aluno, potencializar o raciocínio lógico do aluno e suas habilidades manuais, 
mostrar os principais conceitos de computação estabelecendo conexões com o cotidiano 
do aluno com situações problematizadoras. 

3. Alterações de Escopo 
Com o decorrer do projeto foi percebido que a aplicação de duas atividades não seria o 
suficiente para estimular o público-alvo ou sintetizar dados suficientes para gerar 
resultados consistentes, desta forma foram unidos os dois grupos distintos que seguiam 
com a mesma proposta, possibilitando desta forma a aplicação de quatro atividades com 
enfoques diferentes no tema. 
 O cronograma também precisou ser reajustado para conciliar os horários livres 
de todas as partes envolvidas no projeto. Após a primeira aplicação de atividades foi 
percebido uma oportunidade para aplicar uma atividade que não fazia parte da proposta, 
alterando assim um dos objetivos específicos da proposta em prol de melhor atender as 
expectativas das crianças. 

4. Objetivo 
Ensinar, sem utilizar computadores, computação para as crianças laudadas com altas 
habilidades. 

4.1 Objetivos Específicos 

• Elaborar uma metodologia de ensino de números binário dividida em apresentação 
expositiva, atividades práticas e discussões e debates sobre a aplicabilidade do tema; 

• Elaborar uma metodologia de ensino de armazenamento de imagem dividida em 
apresentação expositiva, atividades práticas e discussões e debates sobre a 
aplicabilidade do tema; 



  

• Elaborar uma metodologia de ensino de linguagem de programação dividida em 
apresentação expositiva, atividades práticas e discussões e debates sobre a 
aplicabilidade do tema; 

• Elaborar uma metodologia de ensino de autômatos de estados finitos dividida em 
apresentação expositiva, atividades práticas e discussões e debates sobre a 
aplicabilidade do tema; 

• Propiciar o trabalho colaborativo e cooperativo entre os alunos e pais durante a 
aplicação das atividades; 

• Aplicar os materiais ou atividades propostas para o público alvo; 
• Tabular e analisar dados obtidos após a aplicação dos materiais. 

5. Modelos 

Para descrever os aspectos colaborativos do grupo de usuários, serão utilizados os 
modelos de Tuckman, Engeström e 3c. 

5.1. Modelo de Tuckmann 
O modelo de Tuckman separa o processo de colaboração dentro de um grupo em 5 
passos - a princípio sequenciais, porém não é o que necessariamente ocorre na prática - 
denominados Formação, Confrontação, Normatização, Atuação e Dissolução (Forming-
Storming-Norming-Performing-Adjourning). Ao contextualizar estes passos, observa-se 
o seguinte: 
 Formação - representa a absorção de informações, expressas por um 
professor/instrutor, por parte dos alunos (considerados aqui os usuários do sistema). 
Nesta etapa, todos podem contribuir com dúvidas levantadas e comentários, mas ainda 
não há uma atividade proposta. O que ocorre é o acúmulo de informações, que se dá até 
o momento em que as atividades são propostas aos alunos. 
 Confrontação - representa a dinâmica de iniciativas por parte de cada aluno ao 
tentar identificar um caminho para resolver os problemas propostos, onde é frequente 
que alguns se sobressaiam, ou que haja certa divisão (mesmo que implícita) das partes 
de uma determinada tarefa. 
 Normatização - embora difusa como a própria liderança observada no processo, 
envolve o consenso entre os envolvidos sobre como proceder para resolver as atividades 
propostas. 
 Atuação - nesta etapa, cada uma das partes desenvolve o papel estabelecido pelo 
consenso (explícito ou não), chegando a um resultado coletivo e completo caso não haja 
uma separação de partes para cada integrante, ou individual e parcial caso tenha 
ocorrido uma divisão de tarefas. Os resultados são então avaliados. É comum que haja 
um retorno às fases anteriores, caso seja constatado que as informações ou métodos 
adotados são insuficientes para resolver o problema proposto. 
 Dissolução - nesta etapa, posterior à avaliação do resultado, o grupo cumpriu os 
objetivos da atividade, e pode haver uma discussão sobre os resultados entre os grupos, 
ou ainda uma reiteração dos conceituais por parte do professor/instrutor. 



  

 Estas cinco etapas, considerando possíveis reiterações intermediárias, são 
suficientes para descrever o processo colaborativo, e servem como base para identificar 
os estados do mesmo. 

5.2. Modelo de Engeström 
O modelo de Engeström se baseia na influência de três aspectos do ciclo de consumo de 
um determinado produto para analisar as dinâmicas entre as partes envolvidas. O ciclo 
tem seu núcleo na obtenção do objeto de consumo pelo sujeito, constituindo a base do 
ciclo de produção, que se dá pela utilização de artefatos. Em um ambiente coletivo, 
entretanto, identifica-se as relações do sujeito e do objeto produzido com a comunidade 
ou população na qual estão inseridos. Estas relações de troca e distribuição são 
respectivamente influenciadas pelo conjunto de regras e divisão de trabalho que 
permeiam o grupo. 
 No contexto deste trabalho, foram associados elementos do sistema de 
informação das atividades propostas pela CSU aos conceitos de sujeito, objeto, grupo, 
artefato, regras e divisão do trabalho, conforme o diagrama a seguir: 

• Aluno: Representa o sujeito cujas necessidades o objeto se propõe a atender. É a origem 
da coluna vertebral do ciclo, pois busca o objeto principal do mesmo; 

• Conhecimento: Representa o objeto do ciclo de consumo, e principal objetivo do sujeito 
(Aluno). Embora o conhecimento não seja diretamente “consumido” pelo aluno, pode-
se considerar que a tecnologia em potencial que dele depende, se destina em última 
instância à satisfação das necessidades do indivíduo e da sociedade; 

• Turma: Representa a população de sujeitos do processo de consumo, sendo neste caso 
essencialmente um grupo de crianças com altas habilidades intelectuais. Compartilham 
os interesses do aluno enquanto indivíduos, porém sua interação coletiva determina a 
necessidade de regras de convívio para que todos tenham acesso ao objeto de consumo 
(o conhecimento); 

• Atividades: É o meio através do qual se dá a catalização do processo de produção de 
conhecimento. Podem ser entendidos como prismas através dos quais diversos 
estímulos externos convergem em experiências que o aluno é capaz de assimilar ao seu 
repertório de conhecimentos. Devem, portanto, ser moldadas de forma coerente à 
realidade do público alvo para que seja cumprido o objetivo de forma eficaz; 

• Didática: A didática é o fator que influencia o meio de distribuição do conhecimento 
para a turma. Está nela implícito o papel do professor, que deve utilizar práticas 
coerentes com o contexto de sua turma, de modo a tornar o processo de assimilação do 
conhecimento mais fácil e eficiente; 

• Disciplina: Representa o fator segundo o qual a troca de informações entre os membros 
da turma, segundo um conjunto de regras básicas. Isto é, os professores devem 
corroborar com a manutenção da atenção e foco dos alunos nos objetivos das atividades, 
evitando conversas paralelas e distrações. Neste contexto, observa-se também que os 
próprios professores devem estar atentos aos objetivos e desenvolvimento das 
atividades, pois o público-alvo tem uma forte característica de desvio de atenção caso 
cessem os desafios. Deste modo, embora a disciplina se refira às normas tradicionais de 
conduta dos alunos em uma sala de aula (silêncio durante as explicações, atenção, 
respeito perante dos docentes e demais discentes), também deve ser observado um 
padrão de conduta respectivamente atento por parte dos professores, correspondente à 
especificidade dos alunos. 



  

 
Figura 1- Modelo de Engestrom 

5.3. Modelo 3c 
O modelo de colaboração 3C é baseado na idéia de que para colaborar, um grupo tem 
que exercer três atividades principais: comunicar-se, coordenar-se e cooperar, conforme 
pode ser observado no diagrama abaixo: 

 
Figura 2- Modelo 3C 

 A comunicação, em um grupo de trabalho, envolve a negociação de 
compromissos e conhecimento. Através da coordenação, o grupo lida com conflitos e se 
organiza de maneira a evitar que os esforços de comunicação e de cooperação sejam 
perdidos. A cooperação é a operação conjunta dos membros do grupo em um espaço 
compartilhado. 



  

 As tarefas assumidas durante a comunicação devem ser coordenadas a fim de 
serem executadas no tempo determinado e com os recursos disponíveis. Para fins de 
análise, as três atividades não são executadas em separado, mas sim continuamente 
durante o trabalho em grupo. 
 No contexto deste trabalho, a comunicação será entre os instrutores/aplicadores 
dos exercícios e os alunos e entre os próprios alunos. De forma síncrona, serão 
transmitidas todas as instruções sobre como os alunos devem proceder na resolução dos 
exercícios. 
 A coordenação terá como tarefa para os professores a distribuição adequada da 
sequência de exercícios a ser realizada pelos alunos, bem como os materiais necessários 
para essa execução. Também será de responsabilidade dos instrutores estimular os 
alunos e intermediar a comunicação entre eles. Para isso talvez seja interessante separar 
os aplicadores em coordenadores e mediadores. 
 Por fim, a colaboração se dará pela interação dos alunos na resolução dos 
exercícios.  
 A percepção que se dá através da interação entre estes três aspectos pode ser 
compreendida desta forma: 
 Para os alunos, a colaboração depende de uma comunicação interna eficaz 
durante a resolução das atividades, e de uma comunicação externa eficiente por parte 
dos professores (em relação aos alunos). Neste contexto específico, há uma grande 
necessidade de instruções precisas e sem hesitação, pois a capacidade intelectual dos 
alunos facilita tanto sua compreensão dos conceitos quanto sua dispersão mediante 
qualquer estímulo externo durante um lapso por parte do professor. De modo similar, o 
professor tem a responsabilidade de coordenar corretamente os alunos durante as 
atividades, para que tudo siga um procedimento bem definido, para que não haja 
distração. 

6. Diagrama 
Como o projeto seguirá um modelo orientado a tarefa, o processo de aplicação será 
aplicado segundo o diagrama abaixo. 
 

 
Figura 3 - Processo de Aplicação 



  

7. Práticas Participativas 
Foram selecionadas duas práticas participativas para uma melhor elicitação e validação 
de requisitos do projeto, atribuidas a duas partes distintas do processo de 
desenvolvimento. O quadro abaixo contém informações que permitem posicioná-las 
melhor no contexto do desenvolvimento do projeto, e precede informações mais 
detalhadas sobre seu modo de aplicação. 

 

Nome da Prática Quem Quando Como 

PictureCARD Usuários 
Levantamento 
e Análise de 
Requisitos 

Dinâmica entre os usuários, análise 
posterior dos resultados pelos 

Aplicadores 

Cenários 
Usuários 

+ 
Aplicadores 

Avaliação Dinâmica envolvendo aplicadores e 
usuários, análise iterativa 

Tabela 1- Práticas participativas 

7.1. PictureCARD 
Neste contexto, o método CARD seria especialmente atrativo pois existe uma diferença 
significativa de contexto entre os aplicadores das atividades propostas pela CSU, que 
possuem domínio considerável sobre conhecimentos relacionados à computação, e os 
usuários do sistema, que são justamente crianças que ainda não possuem tais 
conhecimentos. Evidentemente, um dos grandes facilitadores é que este grupo de 
crianças já apresenta um perfil de altas habilidades, o que permitiria uma assimilação 
mais fácil dos conceitos e processos durante o ensino, além de uma participação mais 
ativa no processo de aprendizado. 
 Neste caso, o PictureCARD seria utilizado na etapa de levantamento e análise de 
requisitos do sistema de informações sobre o qual o projeto opera, a fim de fornecer um 
panorama melhor sobre as associações feitas pelos usuários entre as diversas etapas 
englobadas pelas atividades propostas no site da Computer Science Unplugged [Bell et. 
Al. 2011]. Isto permitiria que a equipe tivesse uma visão mais nítida sobre as demandas 
de adaptação de ilustrações para a contextualização do projeto ao ambiente que é foco 
deste projeto. 
 Seriam desenvolvidos pelo grupo, portanto, pictogramas ordenados que 
ilustrassem um determinado procedimento (relacionado a uma atividade proposta no site 
da CSU [Bell et. Al. 2011]), que seriam embaralhados e distribuídos a um grupo 
representativo do público-alvo deste projeto, para que os ordenassem da maneira que 
julgarem adequado, coletivamente. Além disto, haveriam cartões em branco para que os 
participantes pudessem acrescentar elementos que julgassem necessários para a 
representação completa da atividade. 
Isto tomaria lugar após a explicação oral do processo por parte de um instrutor. Para 
realizar a ordenação das cartas contendo os pictogramas, os participantes teriam um 
tempo médio de dez minutos, podendo variar dependendo do número de passos 
envolvidos no processo, devendo manter as cartas sempre em uma ordem. Seria 



  

anunciado o momento em que faltasse um minuto para o término da prática, para que os 
participantes da dinâmica pudessem chegar a um consenso, caso ainda não o tivessem 
feito. Dado o término do tempo, o estado atual do grupo seria reavaliado, e então 
ponderado um prolongamento das atividades caso fosse observado que a produtividade 
seria melhor desta forma - em termos qualitativos e/ou quantitativos. Após dado o 
encerramento, quando houvesse um consenso satisfatório entre os participantes ou estes 
começassem a dispersar sua atenção, seria anotada a sequência obtida, e comparado o 
resultado com o previsto inicialmente pela equipe. 
 Desta forma, seria possível identificar se a ilustração das etapas (crucial para o 
objetivo do projeto) se apresenta intuitiva o suficiente, e se a sequência de passos parece 
natural para os participantes. Poderiam ser derivadas desta prática informações sobre 
onde podem ser feitas alterações na representação para tornar o processo mais eficiente, 
ou ainda onde deve ser dada mais atenção à sequência de passos para que os conceitos 
sejam assimilados de um modo mais eficaz. 

7.2. Cenários 
Com a participação das crianças de alta habilidade intelectual e aplicadores das 
atividades, após a análise das associações feitas na primeira prática participativa, será 
realizada uma discussão sobre os diferentes cenários envolvidos em cada processo, 
facilitando a identificação de exceções e melhorias que poderiam ser feitas na descrição 
genérica das atividades para que quaisquer cenários conflitantes sejam também 
atendidos. 
 Esta prática será feita com grupos envolvendo até quatro usuários e um ou mais 
integrantes da equipe, além do instrutor das atividades desenvolvidas. Não haverá um 
limite rígido de tempo para sua execução, e o objetivo principal é obter uma 
compreensão mais aprofundada sobre como as crianças pertencentes ao público-alvo de 
fato percebem os processos apresentados, envolvendo-os no processo de concepção dos 
cenários e clarificando então as divergências que podem ocorrer dada a diferença de 
contexto existente entre as partes (usuários e aplicadores). Os artefatos produzidos serão 
descrições textuais, geralmente associadas a conceitos ilustrativos utilizados durante a 
exposição das atividades, dos cenários que representem diferentes variações dos 
processos referentes a estas. 

8. Design Participativo 
O design participativo surgiu nas décadas de 1960-70, com intuito de incluir valores 
democráticos e oferecer autonomia aos trabalhadores de uma metalúrgica europeia. Para 
tanto, foi usada uma abordagem cooperativa entre desenvolvedores da tecnologia e 
usuários. Dos anos 1970 até os dias de hoje, o design participativo evoluiu, começando 
por incluir toda a cadeia de produção de uma organização e, logo, usuários finais, no 
desenvolvimento de sistemas e produtos. 
 Design participativo refere-se a uma abordagem de design democrática, em que a 
participação do usuário é indispensável em todas as fases do desenvolvimento. A 
participação inclui opiniões e avaliações para garantir que as necessidades sejam 
atendidas da melhor maneira possível. No contexto deste trabalho, embora seja intuitivo 
imaginar que não haja espaço para o design participativo devido à idade do público-
alvo, esta aproximação torna-se especialmente atrativa devido às capacidades peculiares 



  

destas crianças. Embora tenham um desenvolvimento intelectual extremamente 
avançado, as analogias e experiências que as cercam são muito mais próximas da visão 
de outras crianças do que um adulto conseguiria imaginar. Isto oferece um imenso 
potencial que é refletido pela possibilidade de obter um feedback racionalmente 
bastante sofisticado devido à capacidade de análise destas crianças, mas que ao mesmo 
tempo estará mais próximo de alcançar os estímulos e percepções de outras crianças, 
intangíveis aos adultos, do que o que poderia ser alcançado utilizando técnicas 
tradicionais de design. 
 Desta forma, foram escolhidas duas abordagens referentes ao design 
participativo para auxiliar na estruturação da análise à qual este trabalho tem por 
objetivo promover; segue, nas subseções seguintes, o detalhamento referente às 
Personas e Cenários modelados sob esta visão de projeto. 

8.2 Cenários no Design Participativo 
O projeto visa a aplicação de atividades computacionais como as destacadas na seção 9 
(sete), baseadas na técnica de cenários no contexto que envolve o design participativo. 
 Cenário baseia-se em narrativas textuais ou encenadas, de situações de uso 
situado de um sistema ou aplicação, os mesmos podem ser construídos para sistemas 
automatizados (avaliação) ou para analisar procedimentos humanos (design). 
 Neste projeto será baseado em análise de procedimentos humanos (design) e 
qualidade da atividade aplicada aos alunos que são dotados de altas habilidades. A 
técnica baseada em cenários do design participativo visa à utilidade em alguns pontos 
como os destacados abaixo: 
 Na avaliação de sistemas existentes, cenários podem ser úteis para: 
 Viabilizar a análise, a avaliação, a colocação de observações, críticas e sugestões 
para a melhoria do sistema. 

Na análise de procedimentos humanos (design): 
● Permitir que o usuário expresse como ele imagina o sistema em questão; 
● Permitir a correta identificação dos requisitos do sistema, já que estes 

modificam, elimina e introduz novas práticas de trabalho; 
● Levantar todos os casos de uso, incluindo casos de sucesso e de fracasso (erros); 

 Nos dois processos destacados acima, ambos trabalham com alguns objetivos 
em comuns, como um modo de representação simples e de fácil compreensão para 
usuários de formação heterogênea, como uma língua falada para a comunicação 
designer-usuário, ou até mesmo para ajudar o designer a conhecer as atitudes dos 
usuários potenciais frente às diferentes tecnologias, conceitos e o comportamento dos 
usuários relativo ao trabalho cooperativo envolvidos no processo. 
 Dentro da aplicação da técnica de cenários que envolvem o design participativo, 
a estrutura abaixo serve de base para aplicação e representação de cenários: 
●   Nome: Referência ao cenário específico que está envolvido; 
●   Descrição: Texto que ilustra a situação que será trabalhada; 
●   Lógica essencial: Ações que devem estar acessíveis ao usuário, e informações 

que devem ser requeridas dele para que o sistema funcione como foi previsto; 



  

●   Passos genéricos: Sequencia de passos que o usuário realizaria, 
independentemente do ponto específico a ser trabalhado; 

●   Passos específicos: Sequencia de passos que o usuário realizaria, seguidas do 
feedback do sistema, no caso do projeto em questão este feedback vem dos 
aplicadores das atividades selecionadas, considerando a possibilidade de erros. 

 Algumas técnicas baseadas em questionamentos são essenciais para a coleta de 
resultados, mais conhecido como questionamentos sistemáticos consiste em uma técnica 
que permite examinar a estrutura e o conteúdo de uma narrativa. 
 Nem todas as informações sobre uma situação específica são passadas nas 
narrativas, fazendo com que esta técnica permite absorver este ponto. Alguns objetivos 
desta técnica são: 
● Adquirir conhecimento profundo sobre o domínio da aplicação; 
● Observar a necessidade de objetos e ações que não estejam presentes de forma 

explícita no cenário. 
 Algumas perguntas relacionadas à aplicação desta técnica seguem abaixo: 

● Por quê? Objetivo de mostrar causas e consequências de eventos 
desempenhados no cenário; 
● Como? Estas oferecem maiores detalhes sobre determinados eventos, 

permitindo identificar subtarefas e determinar características da interação; 
● O que é? Questões deste tipo podem ser feitas sobre objetos e revelam 

atributos a hierarquias; 
● Então? Perguntas de verificação revelam se as proposições estão sendo 

bem entendidas pelos usuários que estão envolvidos na atividade. 
 O design participativo junto à técnica de aplicação em cenários desfruta da 
possibilidade da utilização de desenhos e ilustrações, por meio de lápis e papel ou 
ambientes computacionais, produzindo, como resultado, esboços de sistemas não 
operacionais, fazendo com que o aproveitamento seja o melhor possível. 

9. Atividades Aplicadas 
Foram escolhidas 04 atividades para serem aplicadas no Instituto de Educação do 
Paraná, estas atividades foram propostas ao professor responsável pelas crianças e 
aprovadas pelo mesmo. 

9.1 Números Binários 
Os computadores digitais trabalham com base em níveis de tensão, ligado ou desligado, 
portanto utilizam como referência a numeração binária, ou seja converte-se tudo em 
sequências numéricas de 0’s e 1’s. Cada dígito binário é denominado como bit, em 
computação, e cada agrupamento de 8 bits corresponde a um byte.  
 Desta forma é possível aplicar os conceitos da lógica facilmente, como 
operações do tipo OR, AND, NOT, XOR, etc. 
 Um processador é formado por milhares de blocos lógicos complexos, formados 
por portas lógicas básicas, e o funcionamento destas está amparado por um postulado 
fundamental da eletrônica digital que determina que um circuito opere apenas com dois 
níveis de tensão bem definidos.  



  

 Em um circuito digital TTL (Transistor-Transistor Logic), os dois níveis de 
tensão padronizados são 0V (zero volt) e 5V (cinco volts). Ao projetar um sistema 
digital, ao invés de trabalhar com níveis de tensão trabalha-se com níveis lógicos, então, 
no caso do circuito TTL, 0V será representado por “0” e 5V será representado por “1”, e 
os níveis de tensão entre eles serão ignorados, ou seja, será definida uma faixa até a qual 
será considerado nível lógico zero, e a partir dela, nível lógico 1. Neste caso, de 0V a 
2,5V temos “0”, e a partir daí até 5V temos “1”. 
 O sistema binário é base para a Álgebra booleana, que permite fazer operações 
lógicas e aritméticas usando-se apenas dois dígitos ou dois estados (sim e não, falso e 
verdadeiro, tudo ou nada, 1 ou 0, ligado e desligado). Toda a eletrônica 
digital e computação estão baseadas neste sistema binário e na lógica de Boole, que 
permite representar por circuitos eletrônicos digitais (portas lógicas) os números, 
caracteres, realizar operações lógicas e aritméticas. Os programas de computadores são 
codificados sob forma binária e armazenados nas mídias (memórias, discos, etc) sob 
esse formato. 
 A atividade consiste em trabalhar a conversão de números decimais para 
números binários, dando aos alunos o conceito básico de como funciona o sistema 
binário, para isto é utilizado um varal com cinco cartas compostas por números. Estas 
cartas seguem o padrão de conversão de decimal para binário, portanto seguem a 
numeração 2!,  sendo iniciada em 2! e com a última carta contando o valor 2!. Desta 
forma para representar um determinado número decimal em binário a criança deverá 
virar ao inverso as cartas que não utilizará para formar seu número na forma binária. 

9.2 Armazenando Imagens 
Os computadores não armazenam as imagens como nós as vemos, o computador não 
sabe se o conteúdo da imagem é um gato ou um cachorro, ou mesmo uma maça, para 
ele o que importa é saber qual pixel deve estar ativo em cada uma das posições de seu 
grid de exibição. 
 A área de qualquer imagem pode ser definida como consequência de duas 
dimensões básicas: sua largura e sua altura 
 A resolução é o que define em quantas vezes a imagem será fragmentada em 
cada direção, ou seja, a quantidade e o tamanho destes quadradinhos. Desta forma, a 
quantidade de pixels que irão formar a imagem é determinada pela resolução utilizada, 
uma maior resolução garante uma maior quantidade de pixel que consequentemente 
implica em uma imagem com mais detalhes e, portanto, de maior qualidade. 
 Esta atividade busca trabalhar com imagens em preto e branco (P&B) plotadas 
sobre um grid, para que os alunos possam gerar manualmente o código que o 
computador armazenaria para aquela imagem, sendo também valido o oposto, onde as 
crianças serão capacitadas a plotarem uma determinada imagem dada a codificação da 
mesma. 
 Ainda possibilita uma expansão de exercício, onde as crianças serão encorajadas 
a, tendo como base a conversão de imagens P&B para um código de computador, 
ampliar a metodologia de conversão para conseguir armazenar imagens coloridas ou 
com intensidades luminosas diferentes, como por exemplo uma imagem em dégradé. 



  

9.3 Linguagens de Programação 
Os computadores na grande maioria dos casos são programados através de uma 
“linguagem”, que é um vocabulário limitado de instruções que devem ser obedecidas. 
Uma das questões que gera mais problemas é que os computadores sempre obedecem às 
instruções de forma extremamente rigorosa, mesmo se estas produzirem um resultado 
que não é exatamente o desejado. 
 O objetivo dessa atividade é fornecer às crianças alguma experiência sobre esse 
aspecto da programação. Primeiramente é abordado se é adequado que as pessoas sigam 
instruções à risca. Por exemplo, o que aconteceria se você apontasse para uma porta 
fechada e dissesse: “Atravesse a porta”? Os computadores funcionam seguindo listas de 
instruções, e fazem exatamente o que consta nelas mesmo que não faça o menor 
sentido. 
 A atividade inicia com o orientador descrevendo uma figura simples em uma 
sequência de instruções, e verificando se as crianças conseguirão desta forma replicar o 
desenho em sua folha. 
 Na segunda etapa da atividade, as crianças são divididas em pares e colocadas 
sentadas uma de costas para a outra. Uma delas recebe uma figura simples e a outra 
criança fica com papel e lápis. Analogamente à etapa anterior, a criança com a figura 
deverá descrevê-la e a outra terá de desenhá-la seguindo rigorosamente as instruções. 
Depois de um determinado tempo, verifica-se a figura original e o desenho feito. 
Invertem-se então os papéis das crianças, e há uma nova iteração da segunda etapa. 

9.4 Autômatos de Estados Finitos 
Os programas de computadores se baseiam no processamento de sequências de 
símbolos, tais como letras, palavras números etc. Profissionais da área de computação 
frequentemente usam autômatos finitos para tal processamento. Um Autômato de 
Estado Finito (AEF) é baseado em instruções em conjunto com intuito de verificar se o 
computador tem a capacidade de reconhecer tal palavra ou símbolo. A atividade 
proposta trabalhará com algo conceitualmente similar ao AEF - uma Caça ao Tesouro. 
 O objetivo desta atividade está diretamente ligado a um ponto alvo que é a Ilha 
do Tesouro. O contexto envolve navios piratas amigos que navegam por um conjunto 
fixo de rotas entre todas as ilhas possíveis, oferecendo carona aos viajantes que 
precisam. Cada uma das ilhas possui sempre dois navios de saída, A e B, que estão 
disponíveis para o viajante escolher em qual vai querer viajar, porém pode-se escolher 
somente um deles para embarcar. A pessoa que estiver na ilha irá dizer para onde aquele 
navio vai depois que o viajante embarcar, porém os piratas amigos não possuem o mapa 
de todas as ilhas disponíveis para navegação. Baseado em autômatos de estados finitos 
o viajante deve construir seu próprio mapa para poder identificar por onde já passou e 
onde cada opção vai levá-lo, a fim de ser capaz de determinar um modo de alcançar a 
Ilha do Tesouro por meio de uma rota consistente.  

10. Metodologia de Implantação 
A metodologia utilizada é proveniente do conceito de computação desplugada, que tem 
por objetivo ensinar os fundamentos da Ciência da Computação sem a necessidade de 



  

computadores. Este modelo propõe diversas atividade individuais e coletivas que 
buscam introduzir conceitos necessários ao aprendizado e entendimento de computação. 
 No processo de aplicação das atividades foram utilizadas aulas expositivas para 
introduzir o tema proposto pela atividade, contextualizar e explicar a atividade, como 
pode ser observado nas Figuras 1 e 2.  

 
Figura 4 - Exposição da Atividade 

 
Figura 5 - Exposição do conteúdo com recurso multimídia 

 Após a breve introdução, foram então aplicadas as atividades utilizando recursos 
necessários para mesma, como cartas, tabuleiros, lápis, borrachas, etc. Como pode ser 
observado na Figura 6.  



  

 
Figura 6 - Execução das atividades 

 Ao final da atividade foram propostos debates que envolviam o desenvolvimento 
do tema da atividade, passando por suas aplicações atuais e pela proposta de desafios, 
que buscaram instigar os alunos a buscarem mais informações sobre o que lhes foi 
proposto. 
 Nos Anexos de B a F são apresentados os fluxos de aplicação usados na 
realização das atividades, baseados em modelo de negócio (BPM). 

11. Levantamento de Recursos 
Neste tópico serão retratados os recursos necessários para desempenho das atividades. 

11.1 Recursos Humanos 
• 04 desenvolvedores dos modelos de atividade e dos conteúdos das aulas 

(projetor, quadro e outros artefatos para exposição); 
• 01 lecionador para expor o conteúdo aos alunos e incentivá-los no tema através 

dos materiais elaborados. 

11.2 Recursos Materiais 
• 04 computadores para desenvolvimento dos materiais expositivos; 
• 01 computadores para exposição visual dos conteúdos; 
• Equipamento de apresentação para exposição dos conteúdos aos alunos (projetor 

e tela de projeção); 
• Uma impressora e papel para impressão dos materiais: 

o 20 baralhos especiais, usados para introdução a números binários; 
o 20 folhas de atividade de fixação para números binários; 
o 30 cartas contendo imagens para servirem de base para a atividade de 

linguagens de programação; 
o 60 folhas de atividade livre para atividade de armazenamento de 

imagens; 
o 20 folhas de atividade para atividade de armazenamento de imagens; 
o 40 cartas com instruções para atividade de autômatos; 
o Matérias impressos, contendo as quatro atividades; 



  

o Bloco de 500 folhas sulfite para rascunho e para utilização geral nas 
atividades; 

o 20 folhas impressas de Termos de compromisso. 

12. Questionário 
Para mensuração dos resultados, principalmente de satisfação, foi aplicado um 
questionário para cada criança responder sobre seu próprio desempenho em cada uma 
das atividades aplicadas, o questionário aplicado consiste em 12 perguntas que aceitam 
como resposta as seguintes opções: 

• (P)-Plenamente satisfatório (Ultrapassou as exigências mínimas - Nota: 9/10) 
• (S)-Satisfatório (Cumpriu com as exigências mínimas. Nota: 8/7) 
• (R)- Regular (Necessita melhorar. Nota: 6/4) 
• (I)-Insatisfatório (Não atendeu as exigências mínimas. Nota: < 4/0)	  

13. Cronograma 
O projeto será aplicado conforme os cronogramas apresentados nas tabelas abaixo. As 
tabelas representam uma estimativa de tempo, na visão dos elaboradores do projeto, 
sobre o tempo necessário para planejar e executar cada uma das etapas que compõem o 
projeto.  

Tabela 1. Cronograma Abril 

Atividade / Dia 9 10 11 12 13 14 15 16 22 23 24 25 28 29 30 
Apresentação da atividade X X X X X X X X X X X X X X X 
Definição do tema X X X X X X X X X X X X X X X 

 
Tabela 2. Cronograma Maio 

Atividade / Dia 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 
Apresentação da atividade X                    
Definição do tema X                    
Reunião  X                   
Elaboração da proposta   X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Levantamento de recursos   X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 
Tabela 3. Cronograma Junho 

Atividade / Dia 2 3 4 5 6 9 10 11 12 
Elaboração da proposta X X X X      
Levantamento de recursos X X X X X X X X X 
Elaboração do material expositivo     X X X X X 
Elaboração do material para as atividades     X X X X X 

 

Tabela 4. Cronograma Julho 

Atividade / Dia 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 
Levantamento de recursos X X X X X X         
Elaboração do material expositivo X X X X X X X X X      
Elaboração do material para as atividades X X X X X X X X X X X X X X 



  

 
Tabela 5. Cronograma Agosto 

Atividade / Dia 1 4 5 6 7 8 11 12 13 16 23 25 26 27 28 29 
Elaboração do material para as atividades X X X X X X X          
Elaboração de questionários de satisfação    X X X X X X        
Aplicação das atividades/aulas          X X      
Análise / Apresentação dos resultados 
obtidos            X X X X X 

 

Tabela 6. Cronograma Setembro 

Atividade / Dia 1 2 3 4 5 9 10 11 12 
Análise / Apresentação dos 
resultados obtidos X X X X X X X X X 

14. Dificuldades Encontradas 
Apesar de ser um trabalho realizado sob uma demanda, e solicitação, dos professores do 
IEP, houveram problemas para sincronizar os horários de aplicação das atividades, visto 
que o cronograma não possibilitou um processo de divulgação do projeto, assim como 
foram enfrentados contratempos decorrentes do dia-a-dia de uma Instituição. 
 Por se tratar de uma aplicação em Instituição pública foi enfrentado problemas 
quanto a disponibilidade de matérias básicos para realização das atividades, tais como 
lápis, borrachas, canetas, etc. A própria solicitação de um espaço para aplicação das 
atividades precisou passar por um processor burocrático de alocação de horário, ainda 
que não tivesse aula prevista para a sala que desejávamos utilizar. 

15. Resultados 
A atividade de linguagens de programação, foi a primeira a ser desenvolvida com o 
objetivo de conhecer o grupo e verificar como que iriam reagir diante das atividades 
propostas. Um dos objetivos também desta atividade era desmistificar e tirar qualquer 
receio ou medo inicial das crianças. Sendo bem sucedida a atividade, todas as crianças 
ficaram bem tranquilas e desenvolveram sem problemas.  
 A primeira parte da atividade, foi desenvolvida individualmente, com a leitura 
de uma sequência de instruções com o objetivo de desenhar uma figura simples. 
Obtendo como resultado: 

• Quantidade de participantes: 12 
• Quantidade de Crianças: 7 
• Quantidade de Pais: 5 

 Sendo que das 7 crianças, 3 resolveram com 100% de precisão a tarefa; E as 
outras 4 crianças alcançaram 75% de precisão;  
 Os pais conseguiram 100% de precisão ao desenvolver a tarefa; 
 A segunda parte da atividade consistia em separação em pares e um dos pares 
descrevia uma figura e o outro desenhava conforme as instruções recebidas. Os pares 
foram definidos que as crianças fariam a atividade com os seus pais. Sendo duas 
rodadas de figuras, primeira mais simples e a segunda mais complexa. Obtendo como 
resultado: 



  

 Primeira rodada de figuras: 
 

Acerto Quantidade 
pares 

100% 5 
50%: 2 

 
 Segunda rodada de figuras: 
 

Acerto Quantidade 
pares 

25% 1 
50% 2 
75% 1 
90% 2 
100% 1 

 
 Sintetizando os resultados das atividades de números binários e armazenamento 
de imagem, podemos chegar aos seguintes dados: 

 
 A atividade de números binários foi aplicada de forma mais interativa, enquanto 
a atividade de armazenamento de imagens apresentou uma maior exposição de 
conteúdo. Outro fator importante, é a complexidade dos conteúdos, fazendo-se notar 
que a atividade de armazenamento de imagens foi aplicada antes da atividade de 
números binários, e foi durante sua aplicação que percebemos a necessidade, e 
oportunidade, de aplicar a atividade de números binários. 
 Em relação às atividades de autômatos finitos foram feitas em três etapas, a 
primeira para introduzir os alunos ao tema, com intuito de obter um entendimento para 
iniciar a atividade de fato, a segunda a atividade em si e a terceira foi proposto uma 
atividade extra com interpretação de palavras através de autômatos, representação deste 
autômato na figura 4. Todas as três etapas foram aplicadas de forma dinâmica apoiada 
por uma contextualização de caça ao tesouro.  
 Durante a aplicação desta atividade foram observados alguns pontos, dentre eles 
se destacam dois: Nível de entendimento e nível de qualidade da atividade aplicada em 
relação ao rendimento dos alunos. Estes resultados estão representados nas tabelas 1 e 2, 
e gráficos 1 e 2. 

números	  binários armazenamento	  de	  imagens
correta 92% 36%
parcialmente	  correta 8% 18%
incorreta 0% 45%

Participantes 13 11



  

 
 
Nível	  de	  Entendimento	   Introdução	  a	  AF	   AF	  (Caça	  ao	  Tesouro)	   Atividade	  Extra	  (AF)	  

	  Entendido	   2	   8	   7	  
	  Parcialmente	  Entendido	   5	   0	   1	  
	  Não	  Entendido	   0	   0	   0	  
	  Total	   7	   8	   8	  
	  *AF:	  Autômatos	  Finitos.	  

*Nível	  de	  Endimento:	  Atenção	  e	  grau	  de	  absorção	  do	  sentido	  da	  atividade	  (processo	  e	  fluxo).	  
Tabela 2 – Resultados baseado em nível de entendimento. 

	  
Nível	  de	  Qualidade	   Introdução	  a	  AF	   AF	  (Caça	  ao	  Tesouro)	   Atividade	  Extra	  (AF)	  

	   	   	  Ótima	   2	   3	   6	  
	   	   	  Boa	   4	   3	   2	  
	   	   	  Regular	   1	   2	   0	  
	   	   	  Total	   7	   8	   8	  
	   	   	  *AF:	  Autômatos	  Finitos.	  

*Nível	  de	  Qualidade:	  Considerado	  a	  teoria	  passada	  de	  AF	  junto	  aos	  fluxos	  entre	  estados	  seguidos	  pelos	  alunos.	  
Tabela 3 – Resultados baseado em nível de qualidade. 

 

 
Gráfico 1 -  Nível de entendimento relacionado ao total de participantes. 
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Gráfico 2 - Nível de qualidade relacionado ao total de participantes. 

 Em relação aos níveis de qualidade adotados foram assumidos os seguintes 
parâmetros para conclusão da qualidade: 
Ótima: Ótimo rendimento da atividade junto aos alunos considerando que nesta 
classificação não houve dificuldade alguma. 
Boa: Neste nível foi considerada a dificuldade em alguns pontos, como por exemplo, a 
existência de loops dentro do autômato no qual foi trabalhado. 
Regular: Neste critério de qualidade foi verificado o desvio do sentido da atividade, mas 
com uma qualidade relevante, como por exemplo, criação de novos fluxos (transição de 
estados), onde estes não existiam na atividade. 
 Os resultados provindos dos questionários não puderam ser mensurados a tempo 
de cumprir o cronograma, pois os mesmos precisaram ser encaminhados via e-mail aos 
alunos e o retorno dos dados não foi possível em tempo viável. 
 

 
Figura 7 - Atividade Extra Autômato finito Determinístico 
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16. Conclusões 
Uma primeira conclusão que chegamos, ao final das aplicações de atividades, foi que 
quanto mais interativa a atividade melhor eram os resultados finais, as crianças 
apresentavam um maior grau de participação e compreensão, assim como se mostravam 
mais dispostas na realização das atividades. 
 A presença dos responsáveis durante as atividades foi de grande importância 
para gerar segurança para as crianças, pois gerava um ambiente familiar, onde podiam 
não somente tirar dúvidas com os instrutores como também com seus próprios 
responsáveis. 
 O público-alvo escolhido apresentou características já esperadas como timidez e 
falta de confiança inicial, porém um acompanhamento mais individualizado permitiu a 
absorção rápida do conteúdo e uma grande taxa de autonomia nas próximas atividades 
do mesmo tema. Este acompanhamento individual somente foi possível dado o baixo 
número de alunos presentes em cada encontro conciliado com o aumento de membros 
envolvidos na aplicação do projeto simultaneamente. 
 O nível de capacidade de absorção do conteúdo passado pelos alunos foi 
realmente surpreendedor, não eram necessárias muitas explicações, pois os mesmos 
tinham facilidade para entender os assuntos tratados nas atividades aplicadas de forma 
dinâmicas. 

17. Trabalhos Futuros 
Deixamos como sugestão para trabalhos futuros a reestruturação das atividades 
propostas no material de Computação Desplugada, pois as atividades não refletem a 
exata realidade dos estudantes brasileiros, também não possuem uma sequência lógica 
de aplicação e não abrangem todos os conhecimentos necessários para compreensão do 
tema, gerando algumas lacunas de conhecimento. Como mencionado anteriormente, 
atividades com maior dinâmica dos alunos apresentaram um melhor resultado, e 
também uma menor dispersão de suas atenções. 
 Este projeto pode também ser expandido para outros públicos-alvo, tais como 
alunos curriculares e alunos deficientes, para permitir a todos uma maior proximidade 
com a computação. Em paralelo a esta expansão é possível realizar comparativos de 
desempenho entre uma aula expositiva e uma aula interativa, aplicando sobre um 
mesmo tema os dois tipos de aula e aplicando testes ao final para analisar o grau de 
compreensão do conteúdo.  
 O baixo número de encontros não permitiu realizar atividades sem a presença 
dos responsáveis em sala de aula, ainda que a presença destes tenha sido fundamental 
no início das atividades para gerar um ambiente familiar para as crianças e criar uma 
confiança com os instrutores, vemos como fundamental a autonomia das crianças, para 
tanto é importante a análise das atividades em um ambiente livre da presença dos 
responsáveis. 
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ANEXO A 
 

Sala de recursos – Altas 
Habilidades/Superdotação 
Especialistas em educação especial: André Ribas/Fernanda Matsuda/Paula Sakaguti/Ana 
Aparecida Santos. 

*	  Required	  

Ficha de analise de trabalhos e 
oficinas. 
Obrigado pela participação nos projetos desenvolvidos pela Sala de Recursos Altas 
Habilidades/Superdotação do Inst.Ed.Pr Prof Erasmo Pilotto e nossas parceiras IES 
(Instituições de Ensino Superior). Suas informações são uma importante fonte de 
informação e nortearam nossas próximas oficinas e projetos. Ao preencher esta ficha, tenha 
como base objetivos e processos desenvolvidos ao longo das atividades deste semestre/ano. 
Tenha tranquilidade e responda as questões abaixo, vai ser rápido!! 

Aluno:	  *	  

	  

Oficina:	  Dia/horário:	  *	  

Qual	  atividade	  da	  Sala	  de	  Recurso	  que	  você	  participou?	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	  

1.Assiduidade	   e	   Pontualidade	   (Constância	   e	   pontualidade	   no	   cumprimento	   dos	  
horários	  e	  dia	  de	  oficina.)	  *	  



  

	  	  	  	  	  
	  

2.Disciplina	   (Empenhou-‐se	  com	  seriedade	  e	  zelo	  no	  cumprimento	  das	  normas	  e	  
instruções.)	  *	  

	  	  	  	   	  

3.Produção	   e	   elaboração	   de	   atividades	   (Foi	   pontual	   na	   entrega	   de	   trabalhos,	  
conteúdo	  e	  estrutura.)	  *	  

	  	  	  	   	  

4.Participação	   (Realizou	   as	   tarefas	   solicitadas	   e	   contribuiu	   com	   discussões	  
grupais)	  *	  

	  	  	  	   	  

5.Responsabilidade	   (Cumpriu	   com	   as	   atribuições	   que	   lhe	   foram	   delegadas,	  
zelando	  pelos	  materiais	  e	  equipamentos	  confiados.)	  *	  

	  	  	  	   	  

6.Sociabilidade	   (Soube	   ouvir.	   Apresentou	   facilidade	   de	   comunicação.	   Foi	  
questionador,	  agindo	  como	  facilitador.)	  *	  

	  	  	  	   	  

7.Qualidades	   das	   intervenções	   (Interveio	   durante	   as	   oficinas	   com	   conteúdos	  
compatíveis	  às	  aulas	  ministradas	  e	  conforme	  as	  leituras	  sugeridas)	  *	  

	  	  	  	   	  

8.Nível	   de	   aquisição	   de	   conhecimento	   (Apresentou	   rapidez	   e	   facilidade	   em	  
interpretar	  e	  colocou	  em	  prática	  conteúdos	  adquiridos	  durante	  as	  atividades.)	  *	  

	  	  	  	   	  

10.Organização	   do	   método	   de	   estudo	   (Planejou	   métodos	   de	   estudo	   e	   utilizou	  
recursos	  apropriados	  para	  sua	  organização).	  *	  

	  	  	  	   	  

11.Postura	   pessoal/social	   (Apresentou	   habilidades	   sociais	   durante	   sua	  
participação	   nas	   oficinas,	   atentando	   para	   a	   preservação	   da	   integridade	   das	  
pessoas	  envolvidas	  na	  atividade.)	  *	  

	  	  	  	   	  

12.Iniciativa	   e	   independência	   (Apresentou	   capacidade	   de	   pesquisar	   e	   aplicar	  
novas	  soluções,	  sem	  prévia	  orientação,	  participando	  ativamente	  e	  incorporando	  
o	  que	  a	  oficina	  ofereceu	  para	  o	  seu	  crescimento	  acadêmico	  e	  pessoal.)	  *	  



  

	  	  	  	   	  

Never submit passwords through Google Forms. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Anexo B 

Modelo BPMN da atividade “Caça ao Tesouro” 

 
 

 



  

Anexo C 

Modelo BPMN da Primeira Etapa da atividade “Seguindo Instruções” 
 

 



  

Anexo D 

Modelo BPMN da Segunda Etapa da atividade “Seguindo Instruções” 
 

 



  

Anexo E 

Modelo BPMN Números Binários 

 
 



  

Anexo F 

Modelo BPMN Representação de Imagens 
 

 


