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Scratch – Criação de histórias, jogos e animações interativas para a
mediação das aprendizagens

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade
Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto
Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Componentes curriculares relacionados
Biologia, Física, Química

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular
[CN02IF] Discutir e testar conhecimentos e modelos científicos em busca de evidências para
validação de hipóteses, respeitando diretrizes de segurança, bioética e respeito aos direitos
humanos.,
[CN03IF] Elaborar hipóteses, procedimentos de coleta de dados, modelos explicativos e
conclusões para processos investigativos, construindo textos, gráficos, tabelas e outras
formas de representação para comunicar informações de interesse científico e tecnológico.,
[CN04IF] Reconhecer a Ciência como um processo criativo, dinâmico e transformador,
presente no cotidiano das pessoas, que é capaz de promover a cultura da paz, com
tolerância, integração e harmonia.

Estratégia de aprendizagem
Atividades de verificação das aprendizagens, Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas
orientadas, Jogos lúdicos e interativos, Oficinas sobre o conteúdo abordado na aula, Projeto
de pesquisa, Solução de problemas, Utilização de plataforma digital, Utilização de recursos
audiovisuais (documentários/música/data show)

Recursos materiais necessários
1) Laboratório de Informática (computador);
2) Internet;
3) Projetor;
4) Quadro branco; marcador; apagador.

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular
Investigação Científica, Processos Criativos

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada
Desenvolvimento e criação de histórias, jogos e animações interativas, através do software
livre Scratch. O curso é desenvolvido de forma prática, contemplam a ementa do curso:
• Apresentação da plataforma Scratch, bem como as ferramentas básicas;
• Introdução à programação com Scratch/conceitos e blocos básicos;
• Programação com blocos;
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• Apresentação dos conceitos básicos de animação e jogos;
• Trabalho colaborativo com outros componentes curriculares para a mediação das
aprendizagens
(explicação de conteúdos como: velocidade, aceleração, variáveis, operadores e funções);
• Exercícios: Construir passo a passo alguns jogos, histórias, diálogos e animações;
• Projeto Final: Os alunos desenvolvem projetos independentes.

Estratégias de avaliação do estudante
Avaliação qualitativa levando em consideração o envolvimento dos estudantes/ participação,
frequência e produções.
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