
 

  MATTICS 
  

O NOSSO CONTEXTO, A NOSSA GENTE - O NOSSO PROJETO DE MATEMÁTICA  



PROJETO DE MATEMÁTICA: MATTICS 
 

Data: 25 de agosto de 2015 

Tempo estimado das ações didático-pedagógicas: 2h30min. 

I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Escola:  Irmã Catarina Jardim Miranda 

Professor responsável: Greiton Toledo de Azevedo 

Professores voluntários: Silmara E. de C. Carvalho, Danilo R. Nunes, 

Área do conhecimento: Matemática Computacional 

Público: 25 estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental II.  

II. TEMA: CONHECENDO A LINGUAGEM COMPUTACIONAL GRÁFICA SCRATCH 

 

III. OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 Compreender a estrutura (organizacional, pedagógica e investigativa) do projeto MATTICS; 

 Observar, conhecer e analisar os primeiros movimentos lógicos, operacionais e relacionais matemáticos 

por meio da linguagem computacional gráfica Scratch.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Investigar e Identificar as ferramentas de criação, edição e programação (computacional) no Scratch. 

 Reconhecer e analisar os recursos oferecidos pelo programa Scratch. 

 Desenvolver ideias e estratégias matemáticas ao construir animações no Scratch.  

 Entender os movimentos de deslocamento, rotação (ângulos) e condicionais no Scratch. 

 Sistematizar, com o auxílio do professor, as relações lógicas, operacionais e relacionais matemáticas; 

IV. RECURSOS DIDÁTICO-MIDIÁTICOS 

 

 [1] Quadro; [2] Datashow; [3] Bolinha; [4] Scratch 2.0; [5] Vídeo (Introdução à linguagem Scratch); [6] 

Fita Crepe; [7] Câmera Go Pro Her 3; [8] Dezessete Computadores; [9] Cinco notebooks; [10] folhas.  

 

 



V. CONHECIMENTO CONCEITUAL 

 
 Deslocamento, rotação (ângulos). 

 Velocidade e distância; 

 Figuras geométricas. 

 Laço de repetição (finito e infinito). 

CONHECIMENTO PROCEDIMENTAL 

 Construir (simples) animações no 

Scratch; 

 Operar os comandos e transições  

 Executar corretamente a estrutura 

(lógica, relacional e operatória) 

matemática no Scratch. 

CONHENCIMENTO ATITUDINAL 

 
 Trabalhar coletivo e respeitosamente.  

 Ajudar, quando necessário, a 

construção do projeto computacional 

(em Scratch) de cada colega. 

 Saber ouvir os professores (diga-se 

os pesquisadores) e os colegas.   

VI. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Toda a aula será filmada pela câmera (em alta performance e potência) Go Pro Her 3. 

 

1ª PARTE: APRESENTAÇÃO: PROJETO E DOS INTEGRANTES 
 

1.1 Apresentar
1
 o projeto de matemática (MATTICS). Ao mesmo tempo, parabenizar os estudantes por ter aceitado o convite e 

ter, ao mesmo tempo, se dispor a compor a estrutura do projeto, bem como priorizar a aprendizagem. Ainda, mencionar que, a 

partir daquele momento, eles se passarão, então, receber um nome especial, para além de estudante, Mattickers!   

 

1.2 Cada professor (a saber: Greiton, Silmara, Gene, José Pedro, Jane, Luciane e Rogério) darão boas-vindas aos estudantes, bem 

como apresentarão uma mensagem (Algo pessoal) ao estudantes. Os professores (José Pedro, Gene e Greiton), além da saudação, 

dialogarão um pouco sobre o trabalho (a seriedade, responsabilidade, os termos, respeito, afins).  
 

1.3 DINÂMICA: DAS EXPECTATIVAS! Essa dinâmica tem por principal objetivo conhecer os estudantes e suas 

expectativas quanto o projeto de matemática (MATTICS). Será utilizado uma bolinha como recurso  pedagógico para mediar os 

argumentos apresentados (de forma individual) pelos estudantes.  
 

1.4 Apresentar, de forma expositiva, as normas do projeto, bem como apresentar (e distribuir) as pastas dos estudantes, que serão 

os cadernos de memórias. Orientar os estudantes, que deverão, nesses cadernos, registrar (unicamente) as estratégias e as ideias 

utilizadas na construção dos programas computacionais, além de mencionar suas eventuais dificuldades e superações. Também 

orientar que, nesses cadernos, eles poderão desenhar, fazer rascunhos, esboçar planos, entre outros, para formalizar seu 

pensamento e suas estratégias para construir os projetos computacionais, tais como: games, animation, applets, softwares, etc.  

(Estima-se, em média, usar 50 minutos nessa 1ª parte) 
 

2ª PARTE: MOVENDO-SE, EM FORMA DE ROBÔ, SOBRE UM QUADRILÁTERO 
 

2.1 Será esboçado (com fita crepe) um quadrilátero no chão antes do início do projeto. Um professor deverá contorná-lo a partir 

das orientações dos estudantes (deslocamento, rotação). O objetivo é que os estudantes consigam conduzir o professor a completar  

o percurso total do quadrilátero. Depois, formalizar, para os estudantes, que linguagem de programação (seja ela gráfica ou não) 

perpassa por essa noção básica - de quem comanda ou constrói não é o robô, mas sim o estudante. Também, discutir que a 

linguagem de programação (ou o programa a ser construído) só ganhará vida a partir do pensamento lógico, sistemático e 

relacional encadeado elaborado pelo próprio usuário.  

(Estima-se, em média, usar 30 minutos na 2ª parte. Depois intervalo de 20 minutos - Lanche) 

 
 

                                                 
1 Quando este verbo aparecer nesse documento, em geral, representará  o professor  Greiton Toledo de Azevedo. 



3ª PARTE: VAMOS EXPLORAR E DESCOBRIR AS FERRAMENTAS DO SCRATCH?  

 
3.1  A partir da atividade anterior, apresentar, de forma rápida, o que é o software, linguagem de programação gráfica Scratch. 

Em seguida, desafiar os estudantes a movimento o objeto (ou personagem) no palco pela descoberta. Quando eles 

conseguirem, pedir para que eles tentem (de forma exploratória) deslizar o objeto no sentido oposto (Nesse sentido, pois, 

espera que os estudantes percebam a ideia do número negativo). Quando estudantes expressarem as suas ideias, dúvidas, 

estratégias e soluções, formalizar os movimentos e as rotações dos personagens.  Depois, lançar outra questão aos estudantes, a 

saber: [...] é possível trocar o cenário, os trajes e os objetos dos personagens? Nesse sentido, pois, encorajá-los a pesquisar, a 

procurar e descobrir as ferramentas do programa. Perceba-se que nada será dado a priori aos estudantes, ao contrário,  eles 

terão que descobrir, inclusive as ferramentas do programa. Explorar, nesse primeiro momento, as ferramentas básicas, os 

blocos, os movimentos de rotação e translação deverão ser descobertas e compreendidas. Ou seja, os estudantes 

compreenderão a noção de movimento e deslocamento a partir do objeto (gato ou outro personagem). Em seguida, os 

estudantes explorarão - por si mesmos - os palcos (os cenários) e os objetos. Assim, orientá-los a mudar os trajes do 

personagem, bem como as fantasias, que dão origem aos movimentos mais modernos e avançado dos personagens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Desta forma, assim, evidenciar ainda, as potencialidades de que essa linguagem possibilita aos estudantes (especialmente, 

crianças e adolescentes) na construção de games, animation, applets, softwares, entre outros. Falar para os estudantes, que 

nessa etapa, não exploraremos jogos, nem applets, nem sequer softwares, pois eles requerem mais ferramentas (elaboradas). 

Mas, ao mesmo tempo, apresentar que é possível e que, no decorrer do tempo, eles construirão todos esses programas. 

 

3.2 Perguntar os estudantes se é possível reduzir ou ampliar o personagem que está no palco. Esperar, assim, os estudantes 

tentarem descobrir. Ao descobrir, formalizar que existem outras ferramentas, tais como: as ferramentas (carimbo, recorte, 

lente, e outras), os menus de controle, os sons, os trajes, categorias de comandos (a saber: movimento, operadores, aparência, 

variáveis, caneta, sensores, eventos), os sprite (que são os objetos ou personagens) do programa. Destacar que, ao criar 

qualquer projeto, o programa só funcionará quando 'bandeira verde' clicada. Destacar, em seguida, que a linguagem 

computacional Scratch oportuniza o desenvolvimento do  pensamento criativo lógico e sistemático. 
 

3.3 Explorar, juntamente com os estudantes, no Scratch, que não há necessidade de escrever extensão e complexos códigos-

fontes como as linguagens computacionais gráficas. Isso porque, toda a programação é feita pela composição (ou 'encaixe') dos 

blocos lógicos. Assim, basta arrastá-los (que estão armazenados na paleta de comandos) para a zona de programação (guiões).   

Ao manipular as ferramentas do software, mostrar aos estudantes que as peças (os blocos) que podem ser encaixadas, assim 

como se fosse as peças do brinquedo Lego.  

(Estima-se, em média, usar 40 minutos nessa 3ª parte. Depois 10 minutos para o caderno de memória) 

VII. AVALIAÇÃO:  

 

Produção e construção (dos projetos computacionais) 

Figura 1 - "Alguns cenários e objetos (em movimento) que os estudantes poderão explorar 



 

Data: 1 de setembro de 2015 

Tempo estimado das ações didático-pedagógicas: 2h30min. 

I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Escola:  Irmã Catarina Jardim Miranda 

Professor responsável: Greiton Toledo de Azevedo 

Professores voluntários: Silmara E. de C. Carvalho & Danilo R. Nunes  

Área do conhecimento: Matemática Computacional 

Público: 25 estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental II.  

II. TEMA: SISTEMA DE COORDENADAS  CARTESIANAS NO PLATAFORMA SCRATCH 

 

III. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

 Compreender o sistema de coordenadas cartesiano - medição de distâncias, de ponto de referência relativo 

e absoluto, posição de pontos e segmentos de reta na plataforma (digo: software) Scratch.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar a lógica (o algoritmo) do posicionamento geral dos objetos no sistema cartesiano  - Scratch.  

 Perceber a diferença entre o ponto de referência do objeto (personagem) absoluto e relativo.  

 Interpretar o conceito de posicionamento geral de coordenadas (eixo: x e y). 

 Reconhecer a diferença entre os eixos cartesianos (comprimento e largura | abscissa e ordenada). 

IV. RECURSOS DIDÁTICO-MIDIÁTICOS 

 

 [1] Quadro; [2] Datashow; [3] Cadernos de relato (memórias); [4] folhas de atividades; [5] Câmera Go Pro 

Her 3; [6] Dezessete Computadores; [7] Cinco notebooks; [8] folhas.  

V. CONHECIMENTO CONCEITUAL 

 
 Sistema de coordenadas (x, y) 

 Números negativos (valores relativos 

e absolutos) 

  Figuras geométricas (quadrados, 

retângulos, círculos, entre outros).  

CONHECIMENTO PROCEDIMENTAL 

 Figuras no plano cartesiano; 

 Traças pontos, segmentos e desenhos 

geométricos no sistema de 

coordenadas cartesianas - Scratch.  

 Escrever animação no plano 

cartesiano (eixos: x, y).  

CONHENCIMENTO ATITUDINAL 

 
 Trabalhar coletivamente.  

 Respeitar, ao longo das atividades 

didático-tecnológicas, os colegas.  

 Ajudar, quando necessário, a 

construção do projeto computacional 

(em Scratch) de cada colega. 



VI. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Toda a aula será filmada pela câmera (em alta performance e potência) Go Pro Her 3. 

 

1ª PARTE:  PLANO CARTESIANO - SISTEMA DE COORDENADAS 

 

4.1. Explorar que as dimensões do palco (o cenário do programa) estão no plano.Os estudantes serão incentivados a descobrirem as 

dimensões do cenário.  Desta forma, assim, lançaremos algumas questões, a saber: qual é valor máximo que 'x' pode assumir? E 'y'? 

Qual é a maior altura? e a menor? Qual é o comprimento total (abscissa), etc. Depois da investigação feita pelos estudantes, 

formalizaremos que a dimensão do comprimento varia de -240 a 240 (240 de distância) e a dimensão da largura varia de -180 a 180 

(360 de distância). 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

4.2 Permitir, assim, os estudantes explorarem, livremente, os comandos, os cenários e os objetos. Orientá-los, quando solicitado, 

a construírem animações por meio do Scratch, tendo como pano de fundo o sistema de coordenadas.  

 

4.3 Uma vez estabelecidos e fixados os elementos essenciais do algoritmo, propor aos alunos que determinem, por exemplo, o 

posicionamento de suas carteiras segundo um ponto escolhido na classe e um sistema de medidas (por exemplo, de número de 

colunas e linhas de carteiras). Interrogar os estudantes, em seguida, se a ordem na qual as coordenadas são escritas modifica a 

posição de um objeto ou elemento. Por exemplo, o ponto de coordenadas (1, 2) é diferente do ponto de coordenadas (2, 1)?   
 

 

4.4 Explorar, juntamente com os estudantes, as  retas horizontal e vertical. Discutir sobre a direção positiva para a direita que é 

denominada eixo x ou eixo das abscissas, a outra reta é vertical com a direção positiva para cima, e é chamada eixo y, ou eixo das 

ordenadas. Possibilitar os estudantes, aos poucos, compreender que a intercessão dessas retas divide o plano em quatro regiões, 

denominadas quadrantes, indicados no seguinte esquema pelos números 1, 2, 3 e 4. Não falar, mas, na medida do tempo, deixar 

os estudantes perceberem que no  primeiro quadrante é o conjunto de todos os pontos (x, y) do plano para os quais x > 0 e y > 0; 

e assim por diante.  
 

4.5 Apresentar um sistema de localização global tipo GPS e introduzir as coordenadas terrestres (longitude e latitude), mostrando 

a utilidade do sistema de coordenadas ou  localização de latitude e longitude da escola, de um estádio de futebol importante para 

a região, etc. 

 

4.6 Incentivar os estudantes a registrar o que compreenderam de sistema de coordenas utilizando (explorando) o Scratch no 

caderno de relato (memórias). Incentivá-los, ainda, caso seja necessário, esboçar desenhos ou afins.  

 

(Estima-se, em média, usar 45  minutos nessa 1ª parte |  Depois o lanche, usar 15 minutos ) 

Figura 1 - "O mundo dos doces" animation desenvolvido no Scratch 



2ª PARTE:  ESBOÇANDO DESENHOS GEOMÉTRICOS NO PLANO CARTESIANO 

 

2.1 Explorar os comandos (incluindo: as ferramentas) 'de caneta' do Scratch, destacando as funções (carimbe, use a caneta, levante a 

caneta, mude o tamanho da caneta, apague tudo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explorar a posição central da figura para rabiscar o plano cartesiano, tendo como parâmetro o sistema de coordenadas. Desta forma, 

assim, incentivar os estudantes a fazer (no sentido de rabiscar ou desenhar) figuras quaisquer no plano cartesiano.  

 

2.2 Explorar os comandos (incluindo: as 

ferramentas) 'de caneta' do Scratch, 

destacando as funções (carimbe, use a caneta, 

levante a caneta, mude o tamanho da caneta, 

apague tudo). Desta forma, assim, incentivar 

os estudantes a resolver as situações-

problema, a saber: construir figuras 

geométricas (quadrado, retângulo).  

 

 

 

Em nenhum momento será entregue a forma como fazer para construir as figuras geométricas, conforme acima. Pelo contrario, os 

estudantes serão estimulados a construírem a, em seguida, explicar à turma como fez para formá-las no Scratch.  

 

2.3 Estimular os estudantes, a partir das figuras construídas, criar animações (aparecer e desaparecer), na posição (0,0).  

    

1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa 

 

(Estima-se, em média, usar 1h20min nessa 2ª parte) 

VII. AVALIAÇÃO:  Produção e construção (dos projetos computacionais) 

Figura 2 - Ponto da caneta (rabisco e desenho) 

Figura 3 - Construções (em parte): quadrado e um retângulo.  



Data: 08 de setembro de 2015 

Tempo estimado das ações didático-pedagógicas: 2h30min. 

I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Escola:  Irmã Catarina Jardim Miranda 

Professor responsável: Greiton Toledo de Azevedo 

Professores voluntários: Silmara E. de C. Carvalho & Danilo R. Nunes  

Área do conhecimento: Matemática Computacional 

Público: 25 estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental II.  

II. TEMA: ESTRUTURA COMPUTACIONAL: SISTEMA DE COORDENADAS  

 

III. OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 Compreender e aprimorar as noções computacionais gráficas no sistema de coordenadas cartesianas.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar a lógica (o algoritmo) do posicionamento geral dos objetos no sistema cartesiano  - Scratch.  

 Interpretar o conceito de posicionamento geral de coordenadas (eixo: x e y), objeto e palco.  

 Investigar os comandos posicional (deslocamento e rotação)  

 

IV. RECURSOS DIDÁTICO-MIDIÁTICOS 

 

 [1] Quadro; [2] Datashow; [3] Cadernos de relato (memórias); [4] folhas de atividades; [5] Câmera Go Pro Her 3; 

[6] Dezessete Computadores; [7] Cinco notebooks; [8] folhas.  

 

V. CONHECIMENTO CONCEITUAL 

 
 Sistema de coordenadas (x, y) 

 Figuras geométricas (quadrados, 

retângulos, círculos, entre outros).  

 Variável (número e qualitativa). 

 

 

CONHECIMENTO PROCEDIMENTAL 

 

 Construir desenhos geométricos no 

plano cartesiano - palco do Scratch.  

 Escrever animação no plano 

cartesiano (eixos: x, y).  

CONHENCIMENTO ATITUDINAL 

 
 Trabalhar coletivamente.  

 Respeitar, ao longo das atividades 

didático-tecnológicas, os colegas.  

 Ajudar, quando necessário, a 

construção do projeto computacional 

(em Scratch) de cada colega. 

 



VI. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Toda a aula será filmada pela câmera (em alta performance e potência) Go Pro Her 3. 

 

1ª PARTE:  CONHECENDO MAIS UM POUCO OS COMANDOS DE MOVIMENTO NO PLANO 

 

1.1. Incentivar os estudantes a inserirem o plano cartesiano no palco no Scratch. Em 

seguida, escolher um personagem. Feito isso,  lançar a primeira situação-problema aos 

estudantes, que é a de construir um retângulo (em movimento) com efeitos. Não mostrar os 

caminhos a serem seguidos aos estudantes, mas estimulá-los a explorar a paletas de 

comandos (movimento, aparência). Além disso, por meio de questionamento, possibilitá-

los a descobrirem mais comandos [próxima fantasia, ângulos, deslocamento, sistema de 

coordenadas (x,y), a bandeira verde, usar caneta e controle de velocidade]. Além de tudo 

isso, o estudante deverá explorar a ferramenta 'laço de repetição finita', bem como deduzir 

que o retângulo tem dois pares de lados paralelos congruentes.  

 

 

 

 

 

      (Estima-se, em média, usar 40 minutos nessa 1ª parte | Em seguida, Lanche 15 minutos) 

2ª PARTE:  CONSTRUÇÃO DE UMA CIRCUNFERÊNCIA 

 

2.1 Explicar - para os estudantes - a diferença entre círculo e circunferência  

|  [1] Circunferência é uma linha curva, fechada e plana, que é formada por 

todos os pontos que distam igualmente do ponto central.  [2] Círculo é a 

região interna da circunferência. Em seguida, desafiar os estudantes a 

construírem uma circunferência. Mas, não é apenas construí-la, os 

estudantes deverão também ser capazes de argumentarem a sua construção em relação ao 

ângulo de 360º. Ou seja, eles serão incentivados a descobrirem, por exemplo, se multiplicarem 

1x360º ( sendo 1 para o passo e 360 para a rotação) conseguirão fazer a 'volta completa, mas 

também se caminhar 10 passos e virar 36º também conseguirão. Isso porque, 10x36 =360 [...] 

 

2.1 Incentivar os estudantes, a partir da construção do retângulo e da circunferência, a construírem um 

desenho geométrico, bem como apresentar um plano de estratégia estabelecido e a argumentação das etapas 

executadas. Depois, solicitá-los (os dois ou três estudantes) apresentar seu projeto (computacional) 

construído à turma.   

 

2.2. Em seguida, deixar os estudantes explorarem mais comandos, a saber: adicione 10 a x; adicione 10 a y, aponte para a direção 

90 grau, direção do mouse (associado ao laço de repetição infinito). Desta forma, assim, os estudantes, em seguida, deverão, 

escolher um palco e um (ou mais personagens) e tentarem descobrir a utilidade de tais comandos. 

(Estima-se, em média, usar 1h30min. nessa 2ª parte) 

VII. AVALIAÇÃO:  Produção e construção (dos projetos computacionais) 

 



Data: 15 de setembro de 2015 

Tempo estimado das ações didático-pedagógicas: 2h30min. 

I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Escola:  Irmã Catarina Jardim Miranda 

Professor responsável: Greiton Toledo de Azevedo 

Professores voluntários: Silmara E. de C. Carvalho & Danilo R. Nunes  

Área do conhecimento: Matemática Computacional 

Público: 25 estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental II.  

II. TEMA: CONSTRUINDO UM GAME: VARIÁVEIS CONDICIONAIS E OPERATÓRIAS  

III. OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 Compreender as noções computacionais: condição (laço de repetição finito e infinito), sistema 

posicional, relacional e operatório aritmético. 

  Perceber e deduzir o conceito de variável (quantitativa e qualitativa) no Scratch.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar a lógica (o algoritmo) do posicionamento geral dos objetos no sistema cartesiano  - Scratch.  

 Interpretar o conceito de posicionamento geral de coordenadas (eixo: x e y), objeto e palco.  

 Investigar os comandos posicional (deslocamento e rotação)  

 Compreender a ideia de ângulo, deslocamento e área.  

IV. RECURSOS DIDÁTICO-MIDIÁTICOS 

 

 [1] Quadro; [2] Datashow; [3] Cadernos de relato (memórias); [4] folhas de atividades; [5] Câmera Go Pro Her 3; 

[6] Dezessete Computadores; [7] Cinco notebooks; [8] folhas.  

V. CONHECIMENTO CONCEITUAL 
 

 Sistema de coordenadas (x,y). 

 Deslocamento e ângulo. 

 Área: quadrado e retângulo. 

 Variável (número e qualitativa). 

 Sistema condicional (SE). 

 Sistema relaciona: maior ou menor. 

 Sistema operacional aritmético. 

CONHECIMENTO PROCEDIMENTAL 

 Escrever animação no plano 

cartesiano (eixos: x, y).  

 Trabalhar, de forma satisfatória, com 

o comando condicional (SE) 

 Explorar, satisfatoriamente, os 

comandos relacionais e operatórios.  

 Calcular área, ângulo e 

deslocamento. 

CONHENCIMENTO ATITUDINAL 

 
 Trabalhar coletivamente.  

 Respeitar, ao longo das atividades 

didático-tecnológicas, os colegas.  

 Ajudar, quando necessário, a 

construção do projeto computacional 

(em Scratch) de cada colega.  



VI. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Toda a aula será filmada pela câmera (em alta performance e potência) Go Pro Her 3. 
 

1ª PARTE:  INSPIRE-SE: DANDO VIDA AO PERSONAGEM! 

1.1 Os estudantes serão incentivados a construírem um tijolo (no formato de 

quadrado ou retângulo) no Scratch, que será um dos componentes do game: Steve in 

New York. Nesse mesmo movimento, pois, discutiremos, sobre o seu  tamanho, 

forma e área, tendo como parâmetro o sistema de coordenadas do plano cartesiano 

(x,y). Em seguida, os estudantes serão encorajados a descreverem as estratégias e as 

ideias utilizadas, em seu caderno de memória, a construção do quadrado e o cálculo 

de sua área (a partir do eixos cartesianos). Depois disso, os estudantes serão 

estimulados a escolherem um personagem (um ser humano) e um palco (uma cidade 

ou um lugar similar)  no Scratch para formar o seu programa computacional. 

 

(Estima-se, em média, usar 30 minutos nessa 1ª etapa do processo pedagógico) 

 

2ª PARTE: DESLOCAR E GIRAR NO PALCO DO SCRATCH: COMPRIMENTO E ÂNGULO 
 
 

2.1 Os estudantes serão incentivados a construírem um algoritmo em que o 

personagem ande de um lado para o outro. Também serão estimulados a 

elaborar um algoritmo de modo que, quando tocar na borda da tela do 

programa, o personagem vire de um lado par ao outro, no sentido direita-

esquerda | ângulo 180º. Ressalta-se que os estudantes explorarão as 

ferramentas, mas, ao mesmo tempo, serão, ao longo do processo, orientados, 

pelos professores.  Depois, os estudantes deverão sistematizar suas ideias e as 

estratégias utilizadas no caderno de relato (memória).   

  

(Estima-se, em média, usar 15 minutos nessa 2ª etapa do processo pedagógico) 

 

3ª PARTE: CONSTRUINDO 'O PULO' DO PERSONAGEM USANDO O SISTEMA DE COORDENADAS (x,y) 

 

3.1 Os estudantes serão incentivados a construírem um algoritmo 

(utilizando matemática e linguagem computação) para fazer o 

personagem pular (ou saltar) no palco do Scratch. Isto é, fazer com que 

o personagem aumente o valor da ordenada y do sistema cartesiano, 

sem necessariamente aumenta o valor da abscissa x. Em outras 

palavras, os estudantes deverão reconhecer que é possível fixar um 

valor para x, enquanto o valor para y seja variado.   

3.2 Os estudantes, de forma investigativa, serão estimulados a descobrirem um algoritmo em que o personagem possa saltar ou 

pular apertando um específico botão do teclado de sua preferência. Esses comandos, obviamente, não serão entregues, mas 

explorados (descobertos) por eles mesmos.  Eles, então, deverão analisar, questionar e pensar para construir o algoritmo. 

3.3 Conforme algoritmo apresentado, os estudantes precisarão utilizar, para além da ideia de posicional do sistema de coordenadas, 



o laço de repetição finita, pois, caso contrário, o personagem aumentará infinitamente o valor de y. Além disso, os estudantes 

deverão perceber que, para saltar, o personagem, além de aumentar o valor de y, deverá também, em um mesmo valor, diminuí-lo. 

Senão, o personagem ficará sempre 'y' unidades suspenso no palco, o que, por conseguinte, não será um considerado um pulo (ou 

um salto). Em outras palavras, de forma contextual, se uma pessoa pular uma certa altura, obviamente, ela não simplesmente sobirá 

ou aumentará um certo valor (centímetros ou metros), mas também descerá, em mesmo tamanho, devido a gravidade. É uma mão 

dupla - sabe, mas também desce. Assim, os estudantes serão incentivados e orientados a descrever um algoritmo que execute essa 

função. Para aumentar y considera-se um valor positivo, logo y positivo. Para diminuir, no entanto, o valor de y é negativo.   

(Estima-se, em média, usar 40 minutos nessa 1ª parte | Em seguida, Lanche 15 minutos) 

 

4ª PARTE: SISTEMAS: VARIÁVEIS, PONTUAÇÃO E ALGORITMOS OPERATÓRIOS 
 

4.1 Os estudantes serão incentivados a explicarem suas construções. 

Será discutido a noção de variável com os estudantes, bem como o 

sistema de condição, relação operacional.     

4.2 Explorar o comando relacional e operatório no sistema de placar 

de pontuação. Ou seja, os estudantes, além de compreenderem a 

noção de variável, conhecerão a ideia do laço de repetição 

condicional  [Se isso ocorre, então acontece isso ou aquilo]. Além 

disso, os estudantes conhecerão a ideia de variável, que pode ser 

entendida como qualquer quantidade, qualidade ou magnitude de 

uma característica que pode possuir vários valores numéricos.). 

Assim, discutiremos com os estudantes que a variável é, 

convencionalmente, um elemento representante do conjunto de todos 

os resultados possíveis de um fenômeno. Tamanho do passo | 10 < p < 100, onde p é uma variável. Algo que não é constante. 

4.3 De modo geral, os estudantes deverão reconhecer, conforme ilustração do algoritmo computacional, a lógica matemática. Ou 

seja, sempre que o jogo iniciar o placar será zero (por isso, o primeiro bloquinho). Depois, o laço de repetição infinito [sempre] 

indicará que os comandos, que ele envolve, sempre serão executados, ou seja, se o personagem tocar em Sprit 1 (que é o tijolo), 

logo a estrutura computacional, que está dentro desse comando [SE], será executada, caso contrário, ela não será executada. Ou 

seja, a ideia de condição [no sentido literal, se isso ocorre, então, aquilo também ocorre ou acontece]. Aqui, por exemplo, os 

estudantes estarão, além de construir e analisar um código matemático para gerar pontuação, explorando o pensamento lógico e 

dedutivo-relacional. Além disso, se o placar, de pontuação do jogo, alcançar o valor de 10 pontos, logo, aparecerá uma mensagem 

de finalização do jogo, que é 'Parabéns, você conseguiu', que é outra ideia de condição. Isso acontecerá, somente se a pontuação 

atingir o valor determinado, que, nesse caso, é exatamente 10 pontos. Obviamente, os estudantes poderão escolher outro valor, 

bem como usar outro comando relacional, para além da igualdade. Por exemplo, um valor maior ou menor que 100, entre outro. 

4.4 Os estudantes serão convidados apresentar suas ideias, suas estratégias e programas à turma.  

 

 

 

 

 

 

 

(Estima-se, em média, usar 60 minutos) 

VII. AVALIAÇÃO:  Produção das atividades (jogo e caderno de relato | Memória) 

GAME: "Steve na noite de new York"  



Datas: 22 de setembro de 2015 | 28 de setembro de 2015 

Tempo estimado das ações didático-pedagógicas: 2h30min. 

I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Escola:  Irmã Catarina Jardim Miranda 

Professor responsável: Greiton Toledo de Azevedo 

Professores voluntários: Silmara E. de C. Carvalho & Danilo R. Nunes  

Área do conhecimento: Matemática Computacional 

Público: 25 estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental II.  

II. TEMA: BOB E AS ARANHAS: MATEMÁTICA E SCRATCH 

 

III. OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 Analisar e compreender as ideias matemáticas envolvidas no jogo (Bob e as aranhas) 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar a lógica (o algoritmo) do posicionamento geral dos objetos no sistema cartesiano  - Scratch.  

 Interpretar o conceito de posicionamento geral de coordenadas (eixo: x e y), objeto e palco.  

 Investigar os comandos posicional (deslocamento e rotação)  

 Relacionar os valores aleatório de um intervalo finito  dentro da estrutura de coordenadas cartesianas.   

IV. RECURSOS DIDÁTICO-MIDIÁTICOS 

 

 [1] Quadro; [2] Datashow; [3] Cadernos de relato (memórias); [4] folhas de atividades; [5] Câmera Go Pro Her 3; 

[6] Dezessete Computadores; [7] Cinco notebooks; [8] folhas.  

V. CONHECIMENTO CONCEITUAL 
 

 Sistema de coordenadas (x,y). 

 Deslocamento e ângulo. 

 Número aleatório 

 Variável (número e qualitativa). 

 Sistema condicional (SE). 

 Sistema relacional: maior ou menor. 

CONHECIMENTO PROCEDIMENTAL 

 

 Escrever animação no plano 

cartesiano (eixos: x, y).  

 Trabalhar, de forma satisfatória, com 

o comando condicional (SE) 

 Explorar, satisfatoriamente, os 

comandos relacionais e operatórios.  

 

CONHENCIMENTO ATITUDINAL 

 
 Trabalhar coletivamente.  

 Respeitar, ao longo das atividades 

didático-tecnológicas, os colegas.  

 Ajudar, quando necessário, a 

construção do projeto computacional 

(em Scratch) de cada colega.  

 

 



VI. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Toda a aula será filmada pela câmera (em alta performance e potência) Go Pro Her 3. 
 

1ª PARTE:  CONTRIBUÇÕES AO JOGO: BOB NO CASTELO | ARANHAS NA CIDADE!  
 

1.1 No início, do encontro, os estudantes 

serão estimulados a explorar o último jogo 

construído (Steve New Youk, no Mattics). 

Ao relembrar as estruturas computacionais 

utilizadas na construção desse jogo, eles 

serão incentivados a compreender outros 

comandos a partir do que já sabem, tais 

como: laço de repetição (finito e infinito), 

sistema condicional, variáveis, operadores 

relacionais e aritméticos. Porém, estes 

comandos não serão trabalhados (digo: 

explorados) independentemente, nem 

tampouco de forma estanque ao longo do 

processo pedagógico. Pelo contrário, eles, 

na verdade, serão investigados a partir das 

situações-problema propostas ao longo 

dessa etapa. Estas situações, por sua vez, 

comporão a construção dos adversários no 

jogo - aranhas (que delizarão no palco do Scratch). Assim, os estudantes precisarão pensar para construir. Traçar estratégias para 

compreender e solucionar as situações-problema!  

 

 

1.1.1 Os estudantes, após a abertura do jogo, serão 

incentivados a inserir duas aranhas, bem como, 

mudar o palco para um castelo. Serão também 

incentivados a mudar as cores dos adversários 

(aranhas) e do tijolo, utilizando a zona de edição.  

 

1.1.2 Explorar, juntamente com os estudantes, a 

ideia de fixar um valor de x e variar o valor de y no 

sistema de coordenadas. Isso porque, a aranha 

variará a altura (deslocamento vertical), ao mesmo tempo em que manterá um valor constante da posição do comprimento, que é x. 

O valor de x será -152 (note que é um valor negativo, pois está do antes da origem do sistema de coordenadas). Por outro lado, o 

valor de y será um valor aleatório, que variará de 180 a 25 unidades. Isso porque, o valor máximo da tela é 180 e o valor mínimo 

(em altura) que a aranha assumirá é 25. Os estudantes, no entanto, deverão investigar essa situação. Por exemplo, se ao invés de 

inserir 180 (na altura máxima) inserir 100, perceberá que a aranha não percorrerá a altura máxima da tela e assim sucessivamente. 

 

1.1.3 Outra situação-problema: os estudantes deverão criar um código (digo: uma estrutura computacional) condicional. Isto é, se 



o personagem (aqui, em especial, Boy3) tocar na aranha deverá perder pontos ou paralisar o jogo! No nosso caso, por exemplo, 

optamos paralisar o jogo, quando o personagem tocar na aranha. Os estudantes, assim, com orientação dos professores, deverão 

perceber essa relação entre personagem principal e o adversário, a partir do comando condicional (SE).  

 

1.1.4 Em seguida, os estudantes serão estimulados a escreverem um 

código computacional para o tijolo. Isto é, se o tijolo, do jogo, for 

tocado pelo personagem principal, registrará pontos no placar, senão, 

não será pontuado. Essa estrutura de pontuação é um sistema de 

variável (criado no último encontro do Mattics), que será novamente 

explorado. Em outra palavras, significa que  se o personagem, 

porventura, alcançar 10 pontos sem tocar nas aranhas, vencerá o jogo. 

Se, por outro lado, tocar na aranha antes, perderá o jogo!  

 

1.1.5 Depois, os estudantes deverão explicar à turma a sua construção 

(como fizeram para resolver as situações-problemas). Serão também 

incentivados a registrarem (no seu caderno de memórias) a sua 

construção, os desafios enfrentados e superados, as descobertas feitas!   

 

2ª PARTE:  CONSTRUTORES DE JOGO: 'MATEMATICANDO' COM O SCRATCH 

 

2.1 Nessa etapa, os estudantes não explorarão novos comandos. Eles, ao contrário, serão incentivados a construírem novos jogos a 

partir dos comandos computacionais que aprenderam ao longo dos encontros realizados. Todavia, os estudantes deverão construir 

um jogo que envolva os seguintes comandos: repetição, condicional, relacional e operatório, além de estrutura de coordenadas, 

animações, cores e sons! O jogo deverá apresentar ter alguma finalidade, pontuação! Porém, esse jogo deverá ser construído em 

dupla e deverá dialogar sobre a seguintes temáticas: A escola e a matemática! 

2.2 As duplas serão incentivadas a contextualizar e problematizar o jogo a ser construído, utilizando a matemática.  Elas serão 

também orientadas a relatarem as ideias essenciais do jogo no caderno de memórias. Se os estudantes não conseguirem terminar a 

construção do jogo, eles serão estimulados a continuarem a fazê-lo em casa ou na própria escola (intervalo ou outro horário).  

 

(Estima-se, no mínimo, usar 180 minutos nessa 2ª etapa) 

 

3ª PARTE:  APRESENTAÇÃO DOS JOGOS À COMUNIDADE ESCOLAR E FAMÍLIAR 

 

2.2 Todos os trabalhos, os jogos construídos pelas duplas de estudantes, serão apresentados à comunidade escolar e familiar em na 

reunião de pais (dos estudantes do Mattics). Assim, os estudantes não só apresentarão o jogo construído, mas também o 

conhecimento matemático e computacional utilizado, além de mostrar as ideias e estratégias lógico-dedutivas traçadas.  

 

(Essa atividade será realizado em outro horário - reunião de pais| Estima-se uns 40 minutos) 

VII. AVALIAÇÃO:   

 

Produção das atividades (jogo e caderno de relato | Memória) 

Participação e empenho ao longo do processo pedagógico.  

 



Datas: 29 de setembro de 2015  | 06 de outubro de 2015 

Tempo estimado das ações didático-pedagógicas: 2h30min. 

I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Escola:  Irmã Catarina Jardim Miranda 

Professor responsável: Greiton Toledo de Azevedo 

Professores voluntários: Silmara E. de C. Carvalho & Danilo R. Nunes  

Área do conhecimento: Matemática Computacional 

Público: 25 estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental II.  

II. TEMA: MAIS QUE JOGAR UM PINGUE-PONGUE, VAMOS CONSTRUI-LO?  

 

III. OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 Relacionar os números inteiros com o sistema de coordenadas (x,y).  

 Compreender a noção de ângulos (variação de 0º a 180º - sentido para cima) 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Números inteiros e decimais; 

 Interpretar o conceito de posicionamento geral de coordenadas (eixo: x e y), objeto e palco.  

 Investigar os comandos posicional (deslocamento e rotação)  

 Relacionar os valores aleatório de um intervalo finito  dentro da estrutura de coordenadas cartesianas.  

 Perceber e analisar os valores dos ângulos nas estruturas computacionais.   

IV. RECURSOS DIDÁTICO-MIDIÁTICOS 

 

 [1] Quadro; [2] Datashow; [3] Cadernos de relato (memórias); [4] folhas de atividades; [5] Câmera Go Pro Her 3; 

[6] Dezessete Computadores; [7] Cinco notebooks; [8] folhas.  

V. CONHECIMENTO CONCEITUAL 
 

 Sistema de coordenadas (x,y). 

 Deslocamento e ângulo. 

 Número aleatório 

 Número positivo e negativo 

 Sistema condicional (SE). 

 Sistema relacional: maior ou menor. 

CONHECIMENTO PROCEDIMENTAL 

 

 Escrever animação no plano 

cartesiano (eixos: x, y).  

 Trabalhar, de forma satisfatória, com 

o comando condicional (SE) 

 Explorar, satisfatoriamente, os 

comandos relacionais e operatórios.  

 

CONHENCIMENTO ATITUDINAL 

 
 Trabalhar coletivamente.  

 Respeitar, ao longo das atividades 

didático-tecnológicas, os colegas.  

 Ajudar, quando necessário, a 

construção do projeto computacional 

(em Scratch) de cada colega.  



VI. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Toda a aula será filmada pela câmera (em alta performance e potência) Go Pro Her 3. 
 

1ª PARTE:  APRESENTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GAME PINGUE-PONGUE 
 

1.1 Será apresentado, no primeiro momento, o game pingue-pongue 

aos estudantes. Eles serão estimulados a observarem os movimentos, 

os objetos, os personagens e o palco do jogo. Porém, por outro lado, 

não será evidenciado os comandos computacionais utilizados para 

criá-lo. Nesse mesmo movimento, pois, os estudantes serão 

incentivados, em dupla, a construírem o jogo, tendo em vista os 

comandos de programação aprendidos nos encontros anteriores. Isto 

é, eles serão desafiados, a partir da visualização do jogo, pensar e 

traçar estratégias para construir o seu próprio. No entanto, lançaremos 

questões parciais para que os estudantes possam analisar, tais como: a 

raquete movimenta de um lado para o outro, como construir um 

comando lógico que permita fazer esse mesmo movimento? Quando 

a bola toca na grama, o jogo paralisa? Quando toca no céu, a bola 

muda de posição ou de sentido? Por quê? É um valor aleatório? Existe sistema de pontuação no game? E assim sucessivamente.  É 

um atividade em que, acima de tudo, os estudantes precisarão observar, analisar e criar estratégia para construir seu jogo. Os 

estudantes também deverão perceber o sistema de coordenadas tanto da raquete, quanto da bolinha.  

 

1.1.1 Os comandos, ao lado, representam a estrutura de movimento da raquete. 

Desta forma, assim, os estudantes deverão perceber que, para movimentá-la, 

deverão utilizar as ideias de coordenadas cartesianas, variando o valor de x e 

fixando o valor de y. Além disso, os estudantes deverão perceber que os valores 

(esquerda e direita) são diferentes. O valor, da direita, é positivo, enquanto o 

valor, da esquerda, é negativo. Isso é proveniente do sistema de coordenadas 

dos eixos cartesianos.  Os estudantes relatarão isso no caderno de memória.  

 

1.1.2 Os estudantes também deverão criar os guiões (comandos e estruturas computacionais) para a bolinha. Deverão, assim, criar 

um sistema de coordenadas, para que quando iniciar o jogo, a bolinha sempre permaneça no mesmo lugar. Caso contrário, ela 

começará em diferentes lugares, o que prejudicará o andamento do jogo. Para além disso, os estudantes deverão construir um 

algoritmo, conforme imagens abaixo, de modo que  a bolinha possa se movimentar, no jogo, diante de algumas condições. Isto é, 

se bater na raquete, acontecerá alguma coisa. Se a bolinha tocar em uma cor qualquer do jogo, acontecerá outra coisa.  

 

 

 

 

 

 

 



1.1.3 Além disso, os estudantes deverão perceber a variação do ângulo entre 1º e 180º, pois, caso contrário, a bolinha 'será 

espalmada' para baixo no jogo. Quando o valor do ângulo varia entre esses valores referidos, a bolinha, assim,  'espalmará' para 

cima, o que deve, de fato, ocorrer, pois, senão o jogador perderá o jogo.   
 

(Estima-se, no mínimo, usar 100 minutos nessa 1ª etapa | Intervalo - Lanche 15 minutos) 

 

1.1.4 Os estudantes deverão perceber que, para a bolinha movimentar-se em 

ângulos diferentes, será preciso unificar o bloco (gire) com o outro bloco 

(escolha número entre, aleatório). Também os estudantes recordarão que o 

ângulo nada mais do que a abertura formada entre dois segmentos de reta. 

Por isso, eles deverão perceber que a abertura máxima a ser programada é 

180º, pois, caso contrário, a bolinha não flutuará para cima, mas para baixo. 

Além disso, os estudantes deverão criar um sistema de programação de 

pontuação. A dupla determinará o sistema de pontuação. 
 

(Estima-se, no mínimo, usar 30 minutos nessa 2ª etapa) 

 

2ª PARTE:  CONSTRUINDO UM PINGUE-PONGUE COM A REQUETE NO SENTIDO VERTICAL 
 

2.1 (RAQUETE) Nessa etapa, os estudantes serão estimulados a construírem um 

jogo que tenha uma raquete, porém, no sentido vertical. Não apresentaremos os 

comandos aos estudantes, eles, na verdade, deverão imaginá-lo e criá-lo. Este jogo 

se assemelha à ideia de pingue-pongue de dois participantes, os valores a serem 

alterados, da raquete, é y (cima e baixo), enquanto x será fixado, pois a raquete não 

deslocará nem pra direita, nem para esquerda. Além disso, os estudantes deverão 

perceber que, acima de tudo, a raquete deverá ser posicionada, diante de um 

sistema cartesiano, adequado e, estrategicamente, pensado.  

2.2 Depois, no final, os estudantes deverão registrar as ideias iniciais observadas e 

compreendidas (sobre a raquete) no caderno de memórias (CM).   

 

3ª PARTE:  A BOLINHA ( POSIÇÃO X < - 200) 

3.1 Nessa etapa, os estudantes deverão criar os comandos de movimento 

(deslocamento e rotação) da bolinha. Além disso, deverão criar o sistema de 

pontuação da bolinha (Score = 10 pontos), bem como criar os comandos 

condicionais (isto é, se a bolinha tocar na raquete, computará ponto, entre 

outros). Em especial, pela primeira vez, os estudantes serão incentivados a 

pensar em desigualdade no sistema de coordenadas. Ou seja, se a bolinha ficar 

abaixo da raquete, que são valores negativos de x, o jogo se encerrará. Logo, os estudantes serão orientados a escrever um 

código de modo que x < -200 (um valor, por exemplo, menor que a posição, em x, da raquete). Depois, registrar no CM. 

       (Estima-se uns 110  minutos | Lanche de 15 minutos) 

3.2 Os estudantes serão estimulados a apresentar seus jogos à turma, explicando as ideias matemáticas envolvidas.  

VII. AVALIAÇÃO:   

 

Participação e produção das atividades (jogo e caderno de relato | Memória).  

 



Datas: 16 de outubro de 2015 

Tempo estimado das ações didático-pedagógicas: 2h30min. 

I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Escola:  Irmã Catarina Jardim Miranda 

Professor responsável: Greiton Toledo de Azevedo 

Professores voluntários: Silmara E. de C. Carvalho & Danilo R. Nunes  

Área do conhecimento: Matemática Computacional 

Público: 25 estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental II.  

II. TEMA:  CAPTURA DAS FOLHAS DE OUTONO: A IDEIA DE DESIGUALDADE MATEMÁTICA  

 

III. OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 Compreender a ideia de desigualdade matemática.  

 Compreender a noção de intervalo numérico.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Compreender a elação de ordem  entre duas quantidades, incógnitas ou expressões 

 Comparar medidas desiguais no sistema de coordenadas cartesianas; 

 Estabelecer semelhanças e diferenças entre os princípios da igualdade e da desigualdade. 

 Relacionar expressões envolvendo desigualdades escritas na língua materna e na linguagem matemática 

 Relacionar os valores aleatório de um intervalo finito  dentro da estrutura de coordenadas cartesianas.  

.   

IV. RECURSOS DIDÁTICO-MIDIÁTICOS 

 

  [1] Datashow; [2] Cadernos de memórias; [3] Câmera; [4] computadores e notebooks.   

 

V. CONHECIMENTO CONCEITUAL 
 

 Sistema de coordenadas (x,y). 

 Valores aleatórios 

 Número positivo e negativo 

 Desigualdade matemática 

 Sistema relacional: maior ou menor. 

CONHECIMENTO PROCEDIMENTAL 

 

 Escrever, corretamente, o código 

utilizando o sistema de coordenadas 

cartesianas e desigualdades.  

 Construir estratégias para locomover 

os personagens no jogo. 

CONHENCIMENTO ATITUDINAL 

 
 Saber ouvir e respeitar a opinião dos 

demais colegas. 

 Trabalhar em grupo de forma 

respeitosa.  

 Dialogar ideias e argumentos de 

forma harmônica durante a aula. 



VI. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Toda a aula será filmada pela câmera 

1ª PARTE:  CONSTRUINDO OS PERSONAGENS DO JOGO: CAPTURA DAS MAÇAS 

 

1.1 Nesse primeiro momento, os estudantes serão incentivados a construir um 

cenário com  árvores (na estação de outono), bem como a construção de um 

carrinho, que se moverá  nos valores das abscissas.  

1.2 Depois da construção do cenário e objetivos do jogo, os estudantes serão 

incentivados a construir um algoritmo computacional para o caminho se 

locomover. Isto é, valores de x (direita e esquerda) que serão variados, enquanto 

valores de y, que serão fixados. É importante ressaltar que os estudantes 

também explorarão, aqui, a noção de números positivos e negativos 

(deslocamento do carrinho no cenário).  

 
 
 

2ª PARTE:  É HORA DE CRIAR O CÓDIGO COMPUTACIONAL: AS FOLHAS DE OUTONO 

2.1 Os estudantes serão incentivados e orientados a construírem 

um algoritmo de modo que as folhas 'caíam' das árvores. Para 

isso, eles deverão perceber o movimento das ordenadas (no 

sistema de coordenadas). Além disso, ao cair uma folha (a partir 

do valor de y = 180) os estudantes explorarão, juntamente com o 

professor, o sistema em que as folhas aparecerão, de forma 

aleatória no comprimento do palco ( valores para x).  

2.2 Os estudantes também explorarão, para além do comando 

'crie um clone este autor', as ideias de controle de velocidade.  

 

(Estima-se, no mínimo, usar 110 minutos nessa 1ª etapa | Depois, intervalo para o lanche 15 minutos) 

 

3ª PARTE: UTILIZANDO A IDEIA DE DESIGUALDADE 

MATEMÁTICA NO JOGO 

3.1 Nessa etapa, em especial, os estudantes serão levados a compreenderem a 

noção de desigualdade computacional. Apresentaremos alguns exemplos, onde um 

valor numérico ou incógnita é maior que outra. Os estudantes, assim, serão 

estimulados a construir um algoritmo de modo que, se a folha chegar numa posição 

menor (para y) que o carrinho, por exemplo, -100, logo,  a folha desaparecerá e o 

jogador não computará pontos.  Ou seja, posição y < - 100.  

 3.2 Os estudantes, em seguida, serão orientados a relatarem as ideias 

matemáticas utilizadas no CM.  

 

(Estima-se, no mínimo, usar o restante do encontro nessa 2ª etapa do processo) 

VII. AVALIAÇÃO:   Participação e produção das atividades (jogo e caderno de relato | Memória).  

 



Datas: 20 de outubro de 2015 | 27 de outubro de 2015 

Tempo estimado das ações didático-pedagógicas: 5h30min. 

I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Escola:  Irmã Catarina Jardim Miranda 

Professor responsável: Greiton Toledo de Azevedo 

Professores voluntários: Silmara E. de C. Carvalho & Danilo R. Nunes  

Área do conhecimento: Matemática Computacional 

Público: 25 estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental II.  

II. TEMA:  A TRAVESSIA: CARROS E O SAPO 

 

III. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

 Analisar, identificar e compreender os conteúdos matemáticos envolvidos na construção do jogo 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Perceber e compreender as relações e expressões de desigualdade entre os números e variáveis 

 Identificar e interpretar situações com números positivos e negativos 

 Comparar medidas desiguais no sistema de coordenadas cartesianas; 

 Estabelecer semelhanças e diferenças entre os princípios da igualdade e da desigualdade. 

 Relacionar os valores aleatório de um intervalo finito  dentro da estrutura de coordenadas cartesianas.  

 Interpretar e compreender as relações de espaço, tempo, forma e deslocamento linear.   

IV. RECURSOS DIDÁTICO-MIDIÁTICOS 

 

  [1] Datashow; [2] Cadernos de memórias; [3] Câmera; [4] computadores e notebooks.   

 

V. CONHECIMENTO CONCEITUAL 
 

 Números inteiros 

 Valores aleatórios 

 Sistema de coordenadas (x, y) 

 Desigualdade matemática 

 Deslocamento linear 

 Tempo, espaço e forma 

CONHECIMENTO PROCEDIMENTAL 

 

 Utilizar e aplicar os comandos de 

desigualdade matemática com o 

sistema de coordenada cartesiana.  

 Operar, de forma correta, as 

estratégias lógicas e relacionais 

computacionais e matemáticas. 

CONHENCIMENTO ATITUDINAL 

 
 Saber ouvir e respeitar a opinião dos 

demais colegas. 

 Trabalhar em grupo de forma 

respeitosa.  

 Dialogar ideias e argumentos de 

forma harmônica durante a aula. 



VI. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Toda a aula será filmada pela câmera 

1ª PARTE:  APRESENTAR À TURMA O JOGO | A TRAVESSIA: CARROS E O SAPO 

Sinopse do jogo: O objetivo do jogo é 

atravessar a pista sem bater em nenhum carro. 

Para isso, pois, utilize os comandos (do teclado) 

para direita, esquerda, cima ou baixo para 

movimentar o personagem principal, que é o 

sapo. Ao chegar do outro lado da pista, você, 

jogador (a), avançará de nível e, na mesma 

proporção, os carros também aumentarão a 

velocidade. Para vencer o jogo, é necessário 

fazer com que o sapo atravesse cinco vezes a 

pista. Se, porventura, ele bater em um dos 

carros, perderá pontos (que é a variável: 

intensidade de batida). Se a zerá-la (a 

intensidade de batida), por conseguinte, perderá 

o jogo (GAME OVER). 

1.1 No primeiro momento, do 10º Encontro do Mattics, e por extensão o 11º encontro, será apresentado o jogo (A Travessia: os 

carros e o sapo) para os estudantes. Em seguida, eles serão encorajados a jogá-lo.  

1.2 No segundo momento, os estudantes serão incentivados a criarem um cenário (uma pista), onde os carros possam se 

movimentar no jogo. Deverão também escolher ou criar cinco carros e um sapo, que será o personagem principal do jogo. 

1.3 Nessa parte, pois, os estudantes serão estimulados a escreverem, no caderno de memórias, suas perspectivas e afins do jogo.  

(Estima-se, no mínimo, usar 20 minutos do encontro nessa 1ª etapa do processo) 

 

2ª PARTE:  ALGORITMO: CRIANDO O MOVIMENTO DO CARRO 

 

2.1 Os estudantes serão incentivados a descobrirem o algoritmo que faça o 

carro se mover de um lado e sumir. Depois voltar-se, em um tempo aleatório 

com velocidade constante, na tela do jogo. Para isso, pois, será lançado as 

seguintes questões aos estudantes: [1] o carro aparece no início do jogo ou 

ele fica escondido? [2] os carros andam na mesma direção (isto é, só para 

frente)? [3] Os carros aparecem, na tela do jogo, sempre no mesmo tempo, 

ou em tempos diferentes? [4] Os carros estão sempre na mesma pista ou em 

pistas diferentes? [5] O que acontece com o carro quando ele atinge o valor 

máximo à direita? Ele some, mas, por quê? [6] Ao atingir o tamanho 

máximo (comprimento) o carro desaparece, por quê?  

2.2 No segundo momento, formalizar a construção do algoritmo (do 

movimento do carro) junto com os estudantes, destacando a ideia de 

inequação numérica e algébrica, sistema de coordenadas e números aleatórios.  

2.3 No final, desta etapa, estimular os estudantes  a construírem o mesmo algoritmo para cada uma dos carros. É importante nesse 



momento, os estudantes perceberem a ideia de deslocamento (comprimento no eixo x) do carro, bem como o momento em que ele 

desaparece do jogo. É importante também que os estudantes possam notar que o comando de velocidade (espere) deverá ser 

acionado, pois, caso contrário, os carros correão sempre num mesmo tempo, o que prejudicará o andamento do jogo.  

2.4 Depois, da criação desse algoritmo, os estudantes (ou grupos) serão incentivados a relatarem no caderno de memórias.  

 

(Estima-se, no mínimo, usar 1h40minutos nessa 1ª etapa | Depois, intervalo para o lanche 15 minutos) 

 

3ª PARTE: ALGORITMO (COMPUTACIONAL E MATEMÁTICO) DO SAPO 
 

3.1 Os estudantes serão estimulados a posicionar, corretamente, o sapo no 

jogo (valores atribuídos a X e Y). Também, nesse momento, serão 

encorajados a criarem (ou melhor, declararem) as  seguintes variáveis no 

programa: level, live, next level, intensidade de batida e velocidade. Os 

estudantes, em seguida, serão desafiados a construírem um algoritmo que 

permita o sapo se locomover no jogo, isto é, mover-se para baixo, cima, 

direita e esquerda. Esse algoritmo, pois, será orientado a ser escrito (digo: 

criado) dentro de um nova estrutura computacional: Repita até que[...]. Este 

comando será utilizado junto com a lógico 'OU'. Esse comando deverá 

funcionar até que o sapo bata em algum carro ou consiga atravessar a rua (a pista), conforme explicação abaixo.  
 

3.2 (FRAGMENTO DO CÓDIGO) O estudante precisará criar um código de modo que o sapo desloque de cima (y=180) para 

baixo, até chegar no valor (y= -130). Se o sapo percorrer esse trajeto, logo avançará de 

nível, por consequência, a velocidade (do outro nível) será aumentada. O estudante deverá 

perceber a desigualdade matemática, na qual indica que o sapo só conseguirá pontuar e 

avançar de fase se atingir a distância (em y) de -130 unidades. Depois, pedir aos 

estudantes que relatem suas estratégias e ideias utilizadas para construir esse algoritmo, 

destacando suas dúvidas, seus anseios, dificuldades e soluções que traçaram.  

 

3.3 Outro comando, envolvendo a desigualdade matemática, que os estudantes 

serão estimulados a construir, é o do 'Intensidade de batida". Esse algoritmo, em 

especial, envolverá ainda a ideia condicional (SE) aliada ao conjunto de 

números inteiros negativos.  Isto é, y < 0 {0, -1, -2, -3, ...}. Outra ideia 

relacionada aos números inteiros negativos é o sistema de pontuação, em que, 

quando o sapo bater em algum carro em movimento, computará pontos negativos (LEVEL: -1).  

 

3.4 Os estudantes serão estimulados a construir um algoritmo de finalização do jogo. 

Nesse caso, em especial, uma estrutura computacional de modo que a pontuação, em level, 

tangencie o valor igual a cinco. É um algoritmo que, além de estrutural, envolverá a 

relação entre variável e um número natural, por meio do comando condicional. No final, 

os estudantes serão incentivados a descreverem suas estratégias, ideias e desafios 

enfrentados, no caderno de memória, ao construir o jogo: A travessia.  

3.5 Encorajar, no final, os estudantes a construir um jogo similar, explicando todas as 

ideias envolvidas, como, por exemplo: travessia aliada com o jogo das folhas de outono.   

(Estima-se, no mínimo, usar o restante do encontro nessa 2ª etapa do processo) 

VII. AVALIAÇÃO:   Participação e produção das atividades (jogo e caderno de relato | Memória).  



Datas: 3 e 5 de novembro de 2015 

Tempo estimado das ações didático-pedagógicas: 2h30min. 

I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Escola:  Irmã Catarina Jardim Miranda 

Professor responsável: Greiton Toledo de Azevedo 

Professores voluntários: Silmara E. de C. Carvalho & Danilo R. Nunes  

Área do conhecimento: Matemática Computacional 

Público: 25 estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental II.  

II. TEMA: THE BREAKOUT 

 

III. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

 Analisar, compreender e relacionar as ideais computacionais aos conhecimentos matemáticos na 

construção do jogo The Breakout 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Perceber os conhecimentos matemáticos envolvidos na construção do jogo 

 Interpretar as ideias numéricas e genéricas envolvidas na construção dos algoritmos computacionais 

 Compreender a estrutura do jogo a partir do sistema de coordenadas cartesianas 

 Identificar e relacionar variáveis de tempo, velocidade e espaço no jogo.  

 Perceber e reconhecer as ideias relacionada ao deslocamento (movimento) e ângulo (rotação).  

IV. RECURSOS DIDÁTICO-MIDIÁTICOS 

 

  [1] Datashow; [2] Cadernos de memórias; [3] Câmera; [4] computadores e notebooks.   

 

V. CONHECIMENTO CONCEITUAL 
 

 Números inteiros 

 Valores aleatórios 

 Sistema de coordenadas (x, y) 

 Desigualdade matemática 

 Deslocamento linear 

 Ângulos 

CONHECIMENTO PROCEDIMENTAL 

 

 Utilizar e aplicar os comandos de 

desigualdade matemática com o 

sistema de coordenada cartesiana.  

 Operar, de forma correta, as 

estratégias lógicas e relacionais 

computacionais e matemáticas. 

CONHENCIMENTO ATITUDINAL 

 
 Saber ouvir e respeitar a opinião dos 

demais colegas. 

 Trabalhar em grupo de forma 

respeitosa.  

 Dialogar ideias e argumentos de 

forma harmônica durante a aula. 



VI. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Toda a aula será filmada pela câmera 

1ª PARTE:  APRESENTAR À TURMA O JOGO | THE BREAKOUT 

Sinopse do jogo: Breakout é um jogo simples, porém 

instigante e empolgante! Já venceu os muros temporais de 

diferentes gerações! Quase todo mundo já o jogou! Seu 

principal objetivo é o de rebater a bola e destruir todos os 

blocos que aparecem na parte superior da tela! Cada 

bloco destruído, o jogador computa pontos. Ao destruir 

todos eles, vence o jogo! Porém, por outro lado, o jogador 

terá, no máximo, três vidas e deve jogar com bastante 

cuidado para não deixar a bolinha cair no chão. Isso 

porque, se deixá-la cair, perde vida!  

1.1 No primeiro momento, do 12º Encontro do Mattics 

será apresentado o jogo (The Breakout) para os 

estudantes. Em seguida, eles serão encorajados a jogá-lo.  

1.2 No segundo momento, os estudantes serão 

incentivados a construir todos os elementos do jogo, a saber: a bolinha, o remo, os blocos, o cenário e as variáveis.  

1.3 Nessa parte, pois, os estudantes serão estimulados a escreverem, no caderno de memórias, suas perspectivas acerca do jogo.  

(Estima-se, no mínimo, usar 30 minutos do encontro nessa 1ª etapa do processo) 

 

2ª PARTE:  ALGORITMO: O MOVIMENTO DO REMO (OU PÁ) 

2.1  Os estudantes serão estimulados a construir o movimento do remo (ou pá) no 

Scratch. Para isso, pois, deverão perceber do sistema de coordenadas Cartesianas 

(x,y). Utilizarão também os números inteiros, positivos e negativos, para fazer o 

objeto se locomover nos dois sentidos: direita e esquerda. É importante que nessa 

etapa, mais uma vez, os estudantes percebam a relação lógica e constante 

computacional interligada aos componentes matemáticos.  

2.2 No final desta etapa, os estudantes relatarão suas ideias no caderno de relato.   

(Estima-se, no mínimo, usar 20 minutos do encontro nessa 2ª etapa do processo) 

 

3ª PARTE:  ALGORITMO COMPUTACIONAL: BOLINHA EM MOVIMENTO 

 

3.1 Os estudantes deverão, por si mesmos, encontrar a posição da 

bolinha a partir do sistema de coordenadas. Deverão ainda 

compreender as ideias relacionadas às variáveis: bolas e pontuação.  

3.2. Será apresentado o comando, 'aponte para a direção' aliado a ao 

comando 'escolha um número entre 1 e 180, aos estudantes. Em 

seguida, os estudantes serão estimulados a argumentarem não só a 

união desses comandos, mas também, as ideias matemáticas neles 

envolvidas. Desta forma, assim, os estudantes deverão perceber a 



noção de ângulo e suas implicações no lançamentos (direção, rotação e sentido) da bolinha no jogo. Além disso, eles deverão notar 

que a abertura do ângulo variará entre 1º e 180º e, portanto, saltará para cima. Caso contrário, saltará para baixo.  

3.3 Os estudantes, no final desse processo pedagógico, serão encorajados a descreverem suas ideias e compreensões.  

 

(Estima-se, no mínimo, usar 40 minutos do encontro nessa 3ª etapa do processo) 

 

 

4ª PARTE:  COMO, QUANDO E ONDE A BOLINHA SE MOVIMENTA NO JOGO? POR QUÊ? 

 

4.1 Nessa etapa, os estudantes serão incentivados a 

construir os algoritmos condicionais, relacionais e lógico-

dedutivos. Porém, nada será entregue a eles; pelo contrário, 

serão apresentadas questões norteadoras para que eles 

possam pensar, analisar, compreender  e, por fim, construir 

os algoritmos necessários. Serão lançadas a seguintes 

questões: [a] Quando a bolinha bate no remo, o que 

acontece com ela? Sua posição é sempre a mesma? Ela 

gira? Por quê? Como eu posso construir esse algoritmo?  

[b] Quando a bolinha alcança uma posição, em y, menor 

com que remo o que acontece com ela? E com as vidas, que 

são três? Se a bolinha perde vida, o número é negativo? [c] 

Quando a bolinha toca nos bloquinhos verdes, o que 

acontece com ela? O que acontece com os bloquinhos 

verdes? Por quê?  E é nesse movimento, pois, que os 

estudantes deverão observar, analisar para construir os 

algoritmos relacionados à bolinha. 

4.2 Será explorado uma nova ideia computacional associada à matemática, que é a subtração do número 180 pela 'direção' da 

bolinha. Porém, o significado desse comando, será interpretado pelos próprios 

estudantes, com a mediação do professor.  

 

4.3 Os estudantes também serão incentivados a pensar no sistema de pontuação 

vinculado à própria bolinha e os blocos. Envolverá, assim, a ideia dos comandos 

relacionais (de igualdade) e os condicionais (SE). A questão central, dessa etapa, é 

construir um algoritmo de modo que, ao alcançar uma determinada pontuação, que 

nesse caso, em especial,  é 18, vencerá o jogo. Caso contrário, quando o número de 

bolas for igual 0, perderá o jogo. Daí, então, o game se encerrará.  

4.4 Por fim, os estudantes deverão descrever as suas ideias e suas estratégias 

traçadas no caderno de memórias, destacando, sobretudo, os conhecimentos 

matemáticos envolvidos nos algoritmos computacionais. 

 

(Estima-se, no mínimo, usar 1h50min. do encontro nessa 4ª etapa | Intervalo para o Lanche: 15min.)   

 

 



CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DO JOGO (13º ENCONTRO) 

 

5ª PARTE:  ALGORITMO DO BLOQUINHO VERDE 

5.1 Os comandos computacionais, a serem construídos pelos estudantes, não serão 

entregues. Ao contrário, eles deverão observar o jogo e tentar compreendê-los. 

Porém, por outro lado, o professor lançará questões norteadoras, que contribuirão no 

processo pedagógico da compreensão e construção do algoritmo dos bloquinhos, tais 

como: [a] Os bloquinhos estão alinhados? Eles sempre aparecem, no início do jogo, 

no mesmo lugar? Existe, então, algum sistema cartesiano relacionado? Por quê? [b] 

Quando a bolinha, do jogo, toca os bloquinhos verdes, o que acontece com eles? Por 

quê? Eles mudam de cor? [c] O que acontece com o sistema de pontuação quando a 

bolinha toca (ou tangencia) nos bloquinhos? Marca pontos, o bloquinho desaparece?  

5.2 Depois, os estudantes serão incentivados a descreverem as ideias computacionais 

e matemáticas envolvidas no algoritmo dos bloquinhos verdes.  

 

(Estima-se, no mínimo, usar 30 min. do encontro nessa 5ª etapa | Intervalo para o Lanche: 15min.) 

 

6ª PARTE:  OS PONTOS SE PERDEM, E AS BOLINHAS SOMEM! 

 

6.1 Na tela, do jogo, de início, ao jogar, os estudantes perceberam que, a medida que as vidas 

se perdem, o número de bolinhas, que se encontram no canto inferior à esquerda, vai 

desaparecendo. Nesse mesmo movimento, pois, os estudantes deverão construir um algoritmo 

que permita que isso aconteça, ou seja, que, ao perder alguma vida, na mesma proporção, as 

bolinhas somem. É um algoritmo computacional em que o estudante deverá relacionar a 

quantidade de vidas com a fantasia do personagem.  

6.2 Além de tudo isso, o professor orientará os estudantes a utilizar a ideia dos comandos 

condicionais (SE e SENÃO) no sentido que possam permitir a mudança das bolinhas no jogo. 

Além disso, os estudantes deverão elaborar um sistema de modo que, ao destruir todos os 

bloquinhos verdades, o jogo parará e o jogador ganhará.  

6.3 Por fim, porém, não menos importante, os estudantes serão incentivados a argumentarem 

e explicarem esses comandos à turma.  

 

(Estima-se, no mínimo, usar 40 min. do encontro nessa 6ª etapa) 

 

 

No final, dessa temática, os estudantes, ou grupo de estudantes, serão encorajados para apresentarem seus jogos à turma. 

 

 

VII. AVALIAÇÃO:   Participação e produção das atividades (jogo e caderno de relato | Memória).  

 



Datas: 10, 13, 24, 26 de novembro de 2015 

Tempo estimado das ações didático-pedagógicas: 10h. 

I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Escola:  Irmã Catarina Jardim Miranda 

Professor responsável: Greiton Toledo de Azevedo 

Professores voluntários: Silmara E. de C. Carvalho & Danilo R. Nunes  

Área do conhecimento: Matemática Computacional 

Público: 24 estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental II.  

II. TEMA: MEIO AMBIENTE  

 

III. OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 Identificar, analisar e relacionar os comandos computacionais e matemáticos  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar e compreender o sistema de posição no sistema de coordenadas 

 Identificar, interpretar e compreender o uso dos números negativos na construção do game 

 Relacionar os comandos computacionais condicionais com operadores matemáticos 

 Compreender significados associados à escrita e as relações dos números negativos no sistema cartesiano 

 

IV. RECURSOS DIDÁTICO-MIDIÁTICOS 

 

  [1] Datashow; [2] Cadernos de memórias; [3] Câmera; [4] computadores e notebooks.   

 

V. CONHECIMENTO CONCEITUAL 
 

 Sistema de coordenadas (x,y). 

 Número positivo e negativo 

 Desigualdade matemática 

 Sistema relacional: maior ou menor. 

CONHECIMENTO PROCEDIMENTAL 

 

 Escrever, corretamente, o código 

utilizando o sistema de coordenadas 

cartesianas e desigualdades.  

 Construir estratégias para locomover 

os personagens no jogo. 

CONHENCIMENTO ATITUDINAL 

 
 Saber ouvir e respeitar a opinião dos 

demais colegas. 

 Trabalhar em grupo de forma 

respeitosa.  

 Dialogar ideias e argumentos de 

forma harmônica durante a aula. 

 

 



VI. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Toda a aula será filmada pela câmera 

1ª PARTE:  VAMOS NOS INPIRAR? GAME | LABIRINTO: RECOLHENDO O LIXO DO CHÃO 

Sinopse do jogo: O principal objetivo do jogo é recolher todos os 

lixos espalhados pelo chão do labirinto, sem tocar nos fantasmas. Se o 

jogador conseguir reuni-los e caminhar até o final do labirinto, onde se 

encontra a lixeira, vencerá o jogo, caso contrário não. Além disso, cada 

vez que o jogador tocar em algum fantasma voltará para a posição 

inicial e se tocar mais de três vezes em um deles perderá o jogo. 

1.1 No primeiro momento, será apresentado o jogo aos estudantes, 

seus cenários, seus personagens e as ideias computacionais envolvidas.  

1.2 Os estudantes serão estimulados a jogar o jogo e tentar perceber os 

comandos computacionais e matemáticos envolvidos, como, por 

exemplo: sistema de coordenadas cartesianas, inequações, deslocamento, distância, velocidade, números inteiros, etc.  
 

(Estima-se, aproximadamente, usar 20 minutos nessa 1ª etapa) 

 

2ª PARTE:  CONSTRUINDO O GAME: LABIRINTO: PALCOS E PERSONAGENS 

 

2.1 Os estudantes serão estimulados a construírem os personagens 

do game (fantasmas, os lixos, o personagem principal, além do 

palcos existentes (labirinto, game over, e afins).  

2.2 Cada personagem tem o seu próprio algoritmo computacional e 

matemático envolvido. Porém, nada será entregue ao estudante, ele, 

na verdade, deverá analisar cada etapa do processo para construí-lo.  

2.3 Quando os estudantes construir o algoritmo do personagem principal, Gobo, deverão perceber que ele se movimenta por todas 

as direções (direita, esquerda, baixo e cima). Deverão, ainda, perceber que, ao tocar na parede do labirinto, o personagem não 

avançará, nem tampouco ultrapassará a parede. Para isso, pois, o estudante deverá perceber que é necessário utilizar o laço de 

repetição associado à ideia do comando condicional (Se), além do sistema de coordenadas associado aos números inteiros.  

2.4 Cada lixo, do jogo, aqui, em especial, a banana, também terá o seu próprio algoritmo, 

conforme ao lado. Os estudantes precisarão construí-lo, utilizando o sistema de 

coordenadas do plano cartesiano, o sistema de pontuação e o laço de repetição. Caso o 

estudante não inclua, em sua algoritmo, o sistema de coordenadas, o personagem 

aparecerá de forma, sempre ao iniciar o jogo, desorganizada. Porém, os estudantes 

deverão investigar esse situação.  

2.5 Em seguida, os estudantes serão incentivados a descrever as ideias observadas no 

caderno de memória, destacando suas estratégias.  

 

 

(Estima-se, aproximadamente, usar 1 hora nessa 1ª etapa | INTERVALO PARA O LANCHE) 

 



 

3ª PARTE:  ORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE: É HORA DE INVENTAR, RASCUNHAR E CRIAR 

 

3.1 O primeiro momento será realizado na sala de aula, não no laboratório de informática. Nela, os estudantes serão (re) 

organizados em 6 diferentes grupos, contendo 4 estudantes em cada um. Em cada grupo terá um líder, escolhido, de forma 

estratégica, pelo professor pesquisador. O líder de cada grupo, junto com sua equipe, ficará encarregado de discutir, planejar e 

rascunhar um jogo no papel. Nesse papel (ou papéis), por exemplo, os estudantes poderão rascunhar não só o cenário do jogo e os 

personagens, mas também os algoritmos (computacionais e matemáticos) que serão utilizados na construção do seu próprio game. 

Eles deverão explicitar ainda as ideias matemáticas e computacionais envolvidas, além de descrever o principal objetivo do jogo. 

3.2 Os estudantes serão orientados a construir um jogo de forma livre (de aventura, ação ou estratégia, entre outros) associando à 

ideia de sustentabilidade, meio ambiente ou estatística de desmatamento. Isso porque, todos os jogos, construídos pelos seis grupos, 

serão apresentados na II Mostra Pedagógica e Cultural da escola, que leva em sua própria composição esses mesmos assuntos. Para 

isso, pois, serão apresentados alguns temas, aos estudantes, no sentido de auxiliar o processo de inspiração e construção do game, 

como: [a] Preservação total de áreas verdes; [b] Exploração dos recursos minerais (petróleo, carvão, minérios) de forma controlada, 

racionalizada e com planejamento, [c] Redução da poluição visual, sonora e ambiental, [d] Desperdício de água, entre outros.  

3.3 Os estudantes serão orientados que, durante a II Mostra Pedagógica e Cultural, em conjunto, deverão explicar e argumentar, à 

comunidade escolar (alunos, professores, pais ou responsáveis, funcionários, etc.) não só sobre os games construídos e seus 

objetivos, mas também os comandos computacionais e matemáticos utilizados! 

 

(Estima-se, aproximadamente, usar 1 hora nessa 3ª etapa - Depois, 15º ENCONTRO) 
 
 

4ª PARTE:  MÃOS À MASSA: CONSTRUÇÃO DO JOGO E SEUS ALGORITMOS  

 

4.1 No segundo momento, os grupos de estudantes serão convidados a construir seus games e algoritmos no Scratch, na sala de 

informática, a partir de suas ideias iniciais e rascunhos traçados no 1º momento. Os estudantes também poderão consultar seus 

antigos projetos feitos (jogos e animações) nos encontros anteriores do Mattics.  

4.2 Os estudantes serão orientados que, além do jogo associado à sustentabilidade, irão apresentar um ou mais jogos construídos, 

ao longo dos encontros do Mattics, à comunidade escolar, como: bob e as aranhas, corrida, folhas de outono, Breakout, etc.  

4.3 Os estudantes serão incentivados a utilizar diferentes comandos computacionais e matemáticos, tais como: variáveis, sistema 

de coordenadas cartesianas, ângulos, deslocamentos, desigualdades numéricas e algébricas, laços de repetição, entre outros.   

4.4 Os estudantes serão encorajados, no final, a apresentar suas ideias e estratégias (computacional e matemática) à turma.   

 

(Estima-se, no mínimo, usar 3 horas nessa 2ª etapa | Depois, intervalo para o lanche 15 minutos) 

(Estima-se, no mínimo, usar o restante do encontro nessa 4ª etapa do processo) 
 

5ª PARTE:  APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E ORGANIZAÇÃO DA SALA 

 

5.1 Os grupos de estudantes, após a construção dos seus respectivos games, serão incentivos apresentar à turma, destacando os 

objetivos, as estratégias, os cenários e algoritmos computacionais e matemáticos utilizados. Será um exercício de ensaio à 

apresentação da II Mostra pedagógica Cultural da Escola, que acontecerá no dia 27 de novembro de 2015. 

5.2 Organizar sala e os materiais midiáticos (os games e afins) que serão apresentados à II Mostra Pedagógica e Cultural.  

(Estima-se, no mínimo, usar 2 horas nessa 5ª etapa) 

VII. AVALIAÇÃO:   Participação e produção das atividades (jogo e caderno de relato | Memória).  

 



Datas: 1 e 8 de dezembro de 2015 

Tempo estimado das ações didático-pedagógicas: 5h 

I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Escola:  Irmã Catarina Jardim Miranda 

Professor responsável: Greiton Toledo de Azevedo 

Professores voluntários: Silmara E. de C. Carvalho & Danilo R. Nunes  

Área do conhecimento: Matemática Computacional 

Público: 24 estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental II.  

II. TEMA: LUZ, CÂMERA E PROGRAMAÇÃO: ENCONTRANDO OBJETOS NO ESPAÇO  

 

III. OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 Identificar, analisar e relacionar os comandos computacionais e matemáticos  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar e compreender o sistema de posição no sistema de coordenadas 

 Identificar, interpretar e compreender o uso dos números negativos na construção do game 

 Relacionar os comandos computacionais condicionais com operadores matemáticos 

 Compreender significados associados à escrita e as relações dos números negativos no sistema cartesiano 

 Apropriar de significados matemáticos e computacionais. 

 

IV. RECURSOS DIDÁTICO-MIDIÁTICOS 

 

  [1] Data show; [2] Cadernos de memórias; [3] Câmera; [4] computadores e notebooks.   

 

V. CONHECIMENTO CONCEITUAL 
 

 Sistema de coordenadas (x,y). 

 Número positivo e negativo 

 Desigualdade matemática 

 Sistema relacional: maior ou menor. 

 Números aleatórios 

 Intervalo de confiança 

 Estruturas de repetição 

CONHECIMENTO PROCEDIMENTAL 

 

 Escrever, corretamente, o código 

utilizando o sistema de coordenadas 

cartesianas e desigualdades.  

 Construir estratégias para locomover 

os personagens no jogo. 

 Saber relacionar os conhecimentos 

matemáticos e computacionais.  

CONHENCIMENTO ATITUDINAL 

 
 Saber ouvir e respeitar a opinião dos 

demais colegas. 

 Trabalhar em grupo de forma 

respeitosa.  

 Dialogar ideias e argumentos de 

forma harmônica durante a aula. 

 Apresentar, de forma coletiva, os 

games à turma.  



VI. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

1ª PARTE:  DISCUSSÃO: GAMES CONSTRUÍDOS PELOS MATTICKERS 

 

1.1 Inicialmente, será discutido, de forma geral, os games, sobre o meio ambiente, que os quatro grupos de estudantes produziram e 

apresentaram na II Mostra Pedagógica e Cultural da escola, realizada no dia 27 de novembro de 2015, tais como: [1] Lixo no mar;  

[2] Gotas D'água; [3] Lixo no Rio; [4] Macaco Coletor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAME LIXO NO MAR | Sinopse: é um jogo que alia a diversão com o 

dinamismo da aventura, além de abordar o tema: meio ambiente, em 

especial, a poluição do mar feita pelas próprias mãos do homem! O 

principal objetivo do jogo é o de capturar os lixos, sem deixá-los chegar no 

fundo do mar. É um jogo simples, mas que, por outro lado, carrega uma 

mensagem forte e importante sobre o meio ambiente - a não poluição dos 

mares. Foi construído por um grupo de estudantes (digo: crianças e 

adolescentes - 6º ano escolar), utilizando diferentes comandos matemáticos 

e computacionais, a saber: sistema de coordenadas cartesianas, números 

racionais (em especial, números decimais e inteiros), desigualdade 

numérica, laços de repetição de estrutura finita e infinita, sistema relacionais 

e condicionais, estruturas de clones e variáveis (pontuação, tempo, 

intensidade de batida e deslocamento).  

GAME GOTAS D'ÁGUA | Sinopse: É um jogo desafiante e muito 

divertido! A ideia essencial dele é a de capturar e armazenar as gotas, de cor 

azul, até encher todo o balde de água. As gotas, de cor marrom, por outro 

lado, no entanto, devem ser evitadas, uma vez que são consideradas 

contaminadas e, portanto, além de sujar toda a água do balde, pode trazer 

doenças ou afins! É um jogo que traz a conscientização da poluição das 

águas e de seu uso indevido. É um jogo que foi construído por estudantes 

(crianças e adolescentes - 6º ano escolar), utilizando diferentes conteúdos 

matemáticos e computacionais, tais como: números aleatórios, sistema de 

coordenadas cartesianas, números decimais e inteiros, desigualdades 

numéricas, estruturas de repetição finita e infinita, além de variáveis (Gotas) 

e relação de igualdade.   

GAME LIXO NO RIO | Sinopse: É um jogo empolgante e que exige 

atenção e concentração do jogador! O seu principal objetivo é o de coletar, a 

partir do barquinho, que se movimento na direção esquerda-direita e vice-

versa, todo lixo jogado pelos seres humanos no rio. Se porventura, o 

jogador não conseguir coletar todos os lixos (orgânicos e inorgânicos) a tela 

do jogo é modificada por uma que representa a poluição não só da água, 

mas também do solo! É um jogo que foi construído por estudantes (crianças 

e adolescentes - 6º ano escolar), utilizando diferentes comandos 

matemáticos e computacionais, tais como: variáveis (pontos), estruturas de 

repetição finita e infinita, números inteiros (naturais e negativos) e 

decimais, sistema de coordenadas cartesianas (x, y), números aleatórios, 

além de sistemas de estruturas condicionais e relacionais. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 No segundo momento, após as discussões, os estudantes serão incentivados a relatarem, em seus cadernos de memória, as 

experiências vivenciadas na II Mostra Pedagógica e Cultural da escola. Para isso, então, eles serão orientados a descrever as 

apresentações dos games, contemplando os seus algoritmos matemáticos e códigos computacionais.   

 

(Estima-se, no mínimo, usar 1 hora nessa 1ª etapa | Música ambiente: instrumental empolgante | Lanche) 

2ª PARTE:  APERFEIÇOANDO A ESTRUTURA DE UM GAME: CRIATIVIDADE E LÓGICA 

CAPTURANDO BALÕES | Sinopse: É um jogo empolgante, 

divertido e que exige muita atenção do jogador (a). O seu 

principal objetivo é o de estourar todos os balões que 

aparecem, de forma aleatória, na tela do computador. O jogador 

deverá ser ágil e, ao mesmo tempo, hábil para estourá-los sem 

perdê-los de vista! É um jogo simples, mas que pode ser 

aperfeiçoado, implementando mais comandos em sua estrutura 

computacional. Os balões, de acordo com o código inicial 

construído, assumem a posição inicial mínima, y= -180, e 

deslizam até a posição máxima,  y = 180. Ou seja, num sentido 

único - cima e baixo, mas que podem ser alterados pelos 

construtores - grupos de estudantes (Mattickers).  

2.1 O jogo dos balões foi construído, propositalmente, de 

forma inacabada. Isso porque, após a apresentação de sua 

estrutura inicial,  os estudantes deverão incrementar (ou 

implementar) novos comandos computacionais a ele, para 

além dos dois algoritmos iniciais implementados. Isso, 

portanto, será apresentado aos estudantes em forma de 

desafio. Eles deverão, assim, perceber que os balões só se 

movimentam de cima para baixo (valores de y fixos), 

conforme a estrutura ao lado. Para isso, então, deverão 

elaborar algoritmos de modo que os balões se movimentem 

por todas as direções e sentidos, a partir do sistema de coordenadas.  

GAME MACACO COLETOR | Sinopse: É um jogo eletrizante e 

estratégico, além de empolgante! O seu principal objetivo é o de, a partir do 

macaco, coletar todos os lixos (orgânicos e inorgânicos) que estão 

espalhados pela avenida e, posteriormente, levá-los até o caminhão de lixo 

para coleta e reciclagem. O jogador, porém, deverá ter cuidado para não 

atravessar a rua sem ser atropelado por um dos carros, se, porventura, um 

deles bater no macaco, perderá  vida, que são ao todo três. O jogo foi 

escrito e desenvolvido por um grupo de estudantes (crianças e adolescentes 

- 6º ano escolar), utilizando diferentes conhecimentos matemáticos e 

computacionais, a saber: sistema de coordenadas cartesianas, estrutura de 

repetição finita e infinita, condicional e relacional, variáveis (tempo, vida e 

lixo), números inteiros e decimais, comandos lógicos, além de desigualdade 

matemática, envolvendo números e incógnitas (x e y).  



2.2 Os estudantes deverão perceber que os balões são estourados pelo 

botão do mouse, isto é, ao clicar. A partir desse comando, portanto, os 

estudantes deverão criar outros personagens de modo a dificultar o jogo e 

deixá-lo mais atraente. 

2.3 No final, os estudantes serão encorajados a apresentarem seus 

comandos computacionais implementados à turma e, posteriormente, 

registrar suas ideias e estratégias (computacionais e matemáticas) no 

caderno de memórias.  

 

(Estima-se, no mínimo, usar 1 h15min nessa 2ª etapa | Música ambiente: instrumental empolgante) 

3ª PARTE:  APRESENTAÇÃO DOS GAMES CONSTRUÍDOS PELOS ESTUDANTES 

 

3.1 Nessa etapa, os 4 grupos de estudantes, de cada vez, ensinarão, a partir da construção de seus games, sobre meio ambiente, os 

comandos computacionais e matemáticos à turma. Por fim, deverão registrar as principais ideias no caderno de memórias. 

Despenderá de um tempo significativo, nessa etapa do processo pedagógico.  

3.2 No final do encontro, será apresentado, aos estudantes, um applet (Fogos de artifícios), destacando as noções matemáticas e 

computacionais envolvidas no processo, além dos novos conhecimentos matemáticos envolvidos - Porcentagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Estima-se, no mínimo, usar 1hora nessa 3ª etapa | Música ambiente: instrumental empolgante) 

 

VII. AVALIAÇÃO 

   

Participação 

 

Produção das atividades (jogo e caderno de relato | Memória).  

 

 

 



Datas: 15 dezembro de 2015 

Tempo estimado das ações didático-pedagógicas: 2h30min 

I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Escola:  Irmã Catarina Jardim Miranda 

Professor responsável: Greiton Toledo de Azevedo 

Professores voluntários: Silmara E. de C. Carvalho & Danilo R. Nunes  

Área do conhecimento: Matemática Computacional 

Público: 24 estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental II.  

II. TEMA: SURFANDO NO MAR: AGILIDADE E DESAFIOS  

 

III. OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 Refletir e analisar os games construídos no projeto Mattics 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar e compreender o sistema de posição no sistema de coordenadas 

 Identificar, interpretar e compreender o uso dos números negativos na construção do game 

 Relacionar os comandos computacionais condicionais com operadores matemáticos 

 Compreender significados associados à escrita e as relações dos números negativos no sistema cartesiano 

 Apropriar de significados matemáticos e computacionais. 

 

IV. RECURSOS DIDÁTICO-MIDIÁTICOS 

 

  [1] Data show; [2] Cadernos de memórias; [3] Câmera; [4] computadores e notebooks.   

 

V. CONHECIMENTO CONCEITUAL 
 

 Sistema de coordenadas (x,y). 

 Número positivo e negativo 

 Desigualdade matemática 

 Sistema relacional: maior ou menor. 

 Números aleatórios 

 Intervalo de confiança 

 Estruturas de repetição 

CONHECIMENTO PROCEDIMENTAL 

 

 Escrever, corretamente, o código 

utilizando o sistema de coordenadas 

cartesianas e desigualdades.  

 Construir estratégias para locomover 

os personagens no jogo. 

 Saber relacionar os conhecimentos 

matemáticos e computacionais.  

CONHENCIMENTO ATITUDINAL 

 
 Saber ouvir e respeitar a opinião dos 

demais colegas. 

 Trabalhar em grupo de forma 

respeitosa.  

 Dialogar ideias e argumentos de 

forma harmônica durante a aula. 

 Apresentar, de forma coletiva, os 

games à turma.  



VI. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

1ª PARTE:  É HORA DE PENSAR EM TUDO QUE FOI VIVENCIADO NO PROJETO MATTICS 

 

1.1 No primeiro momento, os estudantes serão encorajados a descreverem o que aprenderam no projeto Mattics, destacando os 

conteúdos matemáticos e computacionais! Será, assim, informado aos estudantes que eles poderão apresentar suas ideias por meio 

da escrita, desenhos, organogramas, entre outros. Será um exercício de reflexão do projeto!  

1.2 Depois, o professor apresentará os principais momentos do projeto por meio de vídeos e fotografias!  
  

(Estima-se, no mínimo, usar 30min nessa 1ª etapa | Música ambiente: instrumental empolgante) 

 

2ª PARTE:  NÃO ACABOU! É HORA DE CONSTRUIR O GAME: JACK SURFISTA 

2.1 Será, inicialmente, apresentado o jogo inacabado, Jack 

surfista, aos estudantes! Eles serão incentivados a explorarem 

os comandos computacionais dos personagens e dos cenários. 

2.2 O professor explicará a finalidade de cada personagem 

(Jack, as nuvens e as ondas) aos estudantes! Apresentará 

também os comandos computacionais que os permitem 

movimentar na tela do jogo!  

2.3 Os estudantes serão estimulados a dar continuidade na 

construção do jogo. Isto é, deverão, a partir dos comandos 

pré-existentes, construir outros comandos!  

2.4 Os estudantes serão encorajados a inserirem novos 

personagem no jogo de modo que o personagem principal, 

Jack, possa vencê-los ou saltá-los! Por exemplo, saltar ou 

driblar um peixe grande vindo em sua direção, entre outros. 

2.5 Os estudantes deverão relacionar, a partir dos novos comandos, o conhecimento de matemática com informática! Deverão, 

ainda, utilizar diferentes comandos computacionais, tais como: sequências, iteração (looping), argumentos condicionais, variáveis, 

listas (ordens), manipulação de eventos, linhas (execução paralela), coordenação e sincronização, números aleatórios, lógica 

booleana, iteração dinâmica e os mais diversos design de interfaces interativas!  

(Estima-se, no mínimo, usar 1h30min nessa 2ª etapa | Depois: lanche) 
 

3ª PARTE:  APRESENTAÇÃO DAS IDEIAS ESSENCIAIS DO JOGO E DESPEDIDA 

3.1 Três grupos de estudantes serão incentivados a apresentarem suas ideias e estratégias planejadas e, no limite, estabelecidas à 

turma! Os demais estudantes, por sua vez, serão incentivados a perguntarem e tirar suas eventuais dúvidas. 

3.2 Por fim, os estudantes serão incentivados a relatarem as estratégias do jogo no caderno de memória.  

3.3 FESTA E DESPEDIDA! UMA ETAPA INESQUECÍVEL!  

(Estima-se, no mínimo, usar 30min nessa 3ª etapa) 

VII. AVALIAÇÃO  Participação | Produção das atividades (jogo e caderno de relato | Memória). 

 


