
 Bate-papo: Uso do Scratch, uma nova linguagem de programação, no ensino fundamental - Web Currículo (25/05/2010)

 

Moderador 13:58:20 Bem-vindos ao Bate-papo Educarede!
 

Moderador
14:00:54  

II Seminário Web Currículo
Converse com a professora Helena Andrade Mendonça, que vai falar sobre experiências com o uso do Scratch no
ensino fundamental, inclusive em Biologia. Helena atua na área do uso de tecnologias na educação há mais de 15
anos, desde o Projeto Horizonte na IBM. É engenheira eletrônica e tem especializações na área de educação.
Hoje, trabalha como professora e coordenadora de tecnologias na Escola Stance Dual, em São Paulo.

 

Moderador 16:51:32 Em breve, começaremos o chat.

 

Moderador
17:06:46  

Boa tarde a todos! Vamos começar mais um chat em parceria com o II Seminário Web Currículo. A nossa
convidada de hoje é Helena Andrade Mendonça, que vai falar sobre experiências com o uso do Scratch no ensino
fundamental, inclusive em Biologia.

 

Moderador 17:07:02 Olá, Helena, seja bem-vinda.

 

Moderador 17:07:17 Participe, envie sua dúvida .

 

Moderador 17:07:40 Renata Aquino diz: Olá Helena! Conte um pouco sobre o que é o scratch

 

Helena 17:08:04 Olá a todos, obrigada pela oportunidade. Estou com alguns problemas técnicos, mas espero que tenhamos um bom chat.

 

Helena
17:09:51  Renata, o scratch é um programa com o qual é possível trabalhar com uma linguagem de programação. Foi desenvolvido pelo MIT,

é gratuito e é um software bárbaro para se trabalhar com crianças e jovens.

 

Moderador 17:08:17 Margaret diz: Estou curiosa para conhecer sua experiência !!
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Helena
17:12:50  

Margaret, trabalhei com a professora de ciências no 8º ano do ensino fundamental e, em nosso projeto, trabalhamos com as ideias
do evolucionismo. Os alunos criaram cenários e "animais" que precisavam de características especiais para sobreviver no ambiente.
Com scratch, eles construíram animações desse animais, levando em conta os conceitos aprendidos nas aulas de ciências.

 
Moderador
17:10:37  Renata Aquino diz: Você acha que os softwares para laptops educacionais são o futuro da tecnologia educacional?

No Web Currículo teremos oficinas do projeto UCA, você trabalha com eles?

 

Helena
17:14:49  Renata, na escola onde trabalho, ainda não usamos laptop com os alunos. Conheço alguns softwares e acho bastante

interessantes. Acredito sim que a tendência é que várias escolas passem a trabalhar dessa forma muito em breve.
 

Moderador 17:15:14 morganalacerda diz: Não sei nada sobre o scratch! Faça, por favor, uma pequena introdução desta linguagem.

 

Helena
17:21:57  

Morgana, o scratch é uma linguagem baseada no squeak, é organizada em blocos, bastante visual e lembra um pouco o lego, mas
possibilita trabalhos muito mais sofisticados. No site, que também está em português, é possível acessar todo tipo de trabalho, além
de artigos, experiências de usos etc.

 
 

Moderador
17:17:10  Lembramos a todos que as perguntas são enviadas primeiramente ao moderador, que as encaminha por ordem de

chegada ao entrevistado. Por isso, demora um tempo até que cada pergunta seja respondida.
 
 

Moderador 17:15:39 Renato diz: Helena, porque o software em questão é bárbaro para se trabalhar com crianças e jovens?

Helena
17:24:56  

Renato, principalmente porque o software é bastante visual e trabalha não só com uma biblioteca de imagens que já possui, mas
também com qualquer objeto que o aluno queira escanear ou desenhar. Além disso, possibilita a criação de animações, jogos,
apresentações, pequenos filmes etc. e oferece o acesso dos usuários a uma comunidade para troca de experiências e
consequentemente de seus projetos.

Moderador
17:22:26  Aluska diz: Tenho muito interesse em trabalho com crianças da educação infantil, mas a dificuldade em se

encontrar materiais para esse público é muito grande. Você tem algum conhecimento de softwares legais?

 

Helena
17:27:45  Aluska, para a educação infantil, uso normalmente softwares gratuitos disponíveis na internet, principalmente jogos, animações,

além do scratch. Outro software bastante interessante é o Kidpix, que também possibilita a criação de pequenas animações.

 

Moderador 17:29:19 Siga o EducaRede no Twitter
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Moderador
17:25:21  Renata Aquino diz: Você disse que os alunos fizeram animações com o Scratch, como foi para eles trabalhar com

essa tecnologia? Não acharam difícil?

Helena
17:31:37  

Renata, minha primeira aula com scratch foi uma exploração no site do programa para que os alunos pudessem conhecer o que já
era feito, baixar o que gostassem para então ver como aquele jogo ou animação havia sido construído. A partir daí, eles puderam
começar a trabalhar com as instruções mais básicas e aos poucos aprendiam a usar parâmetros mais avançados. Não foi difícil, mas
é necessário uma exploração e tempo para que eles conheçam o software, das instruções mais básicas às mais avançadas.

Moderador
17:32:23  

Marcinho Lima diz: O software é excelente para introduzir a programação de computadores, mesmo em nível
superior, onde existe muita dificuldade nos semestres iniciais. Trabalhei com uma pesquisa que envolvia o
Scratch/LEGO como linguagem inicial de programação. Tivemos ótimos resultados. Tirei da experiência a minha
dissertação de Mestrado.

Helena 17:34:15 Marcinho Lima, gostaria de ter acesso ao seu trabalho, se possível.

Moderador 17:30:36 Do twitter diz: @deborasebriam Existe algum site com exemplos de atividades desenvolvidas com o software?

Moderador
17:32:37  O número de perguntas enviadas é grande. Peço paciência a todos, pois vamos tentar enviar a maior parte

delas, ok?

Helena 17:33:05 Do twitter: @deborasebriam - No próprio site citado tem atividades de crianças e jovens do mundo inteiro.

Moderador
17:34:18  Aluska diz: Foi preciso ensinar a linguagem antes de se fazer o trabalho de biologia ou isso foi feito em

conjunto?
 
 

Helena
17:35:59  

Aluska, fizemos aulas dedicadas à exploração do software e exploração dos comandos básicos, antes que eles fizessem o trabalho
com a professora de ciências. Neste trabalho, usamos aulas separadas. Portanto, acho sim importante uma ambientação no
software antes do desenvolvimento de uma atividade.
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Helena
17:37:20  O scratch permite a elaboração de projetos bastante simples e ao mesmo tempo muito sofisticados. Acho essencial que os alunos,

antes de trabalharem com software, explorem sua comunidade.

 

Moderador 17:36:56 Siga o Web Currículo no Twitter

Moderador
17:36:14  Lilian2 diz: Nesse processo de exploração dos alunos que você coloca, como você encaminha para que as crianças

não percam o foco no "conteúdo" e vire apenas uma brincadeira?

Helena
17:39:25  

Lilian2, muito boa pergunta. Realmente, se a exploração ficar solta, haverá uma perda de tempo muito grande. Por isso, como o
software é gratuito, estimulei meus alunos a baixarem em casa e explorarem a comunidade fora da sala de aula. A exploração na
sala teve um número de aulas bem determinado. Usei uma ou duas aulas só.

Moderador
17:43:45  Lilian2 diz: Obrigada, sugestão importante. Depois que os alunos produzem, há um momento de troca ou de

apresentação?

Moderador 17:47:47 Pedimos desculpas pela demora. Nossa convidada está com problemas técnicos. Obrigado pela compreensão.

HelenaMend 17:57:06 Lilian2, com certeza! Além da publicação no site, eles mostraram em uma Feira Cultural na Escola.

 
Moderador
17:57:48  Renata Aquino diz: Helena, você acredita que um dia o Lego irá "sair de moda" ou deixar de ser usado? Será que o

Facebook não é mais atraente hoje para os alunos que as linguagens de programação?

 

HelenaMend
18:04:01  Renata, acho que esse tipo de programa não sai de moda, não! É outro tipo de atividade e possibilita criação e

compartilhamento. E, principalmente com a comunidade do Scratch, é possível a interação que eles tanto gostam.

Moderador 18:02:28 Maurícia diz: Há algum manual que explique todas as possibilidades do software scratch?
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HelenaMend 18:05:37 Maurícia, no próprio site do scratch há bastante material, manuais, experiências de uso, etc.

 
 

Moderador 18:07:48
reservadamente fala com TODOS

 zilda diz: Sugiro dar o endereço do site: http://scratch.mit.edu/

 
 

Moderador
18:06:26  Renata Aquino diz: Helena, você acha que as ciências estão mais abertas ao uso das tecnologias ou é mais difícil

do que em disciplinas como Língua Portuguesa?
 
 
 

Helena1
18:09:06  

Acho que depende muito do professor de qualquer disciplina. Muitos professores ainda não conhecem as possibilidades de trabalho
com as TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação), e por medo e falta de conhecimento acabam deixando de lado. Se for dado
um espaço na escola para que eles conheçam e possam ter acesso a estas ferramentas, com certeza a prática de sala de aula
muda.  

 

Moderador 18:11:15 Os trabalhos dos alunos estão nesse link

 

Helena1 18:12:32 Obrigada pelo link. Se vocês puderem explorar algumas das produções, será muito bom ouvir comentários e críticas!

 

Moderador 18:13:30 Maurícia diz: Como você usa o scratch com crianças pequenas? Quais foram as dificuldades?

 

Helena1
18:15:21  

Maurícia, o software permite construções bastante simples, portanto, basta que as crianças explorem para que possam criar
pequenas animações ou histórias, cenas etc. Como sugestão, pode-se mostrar um projeto na primeira aula e convidar os alunos a
tentarem reproduzi-lo, a partir do que já existe. Os comandos básicos, de movimento e controle são usados até por minhas filhas -
uma de 7 e outra de 5 anos.

Moderador 17:44:56 Saiba mais sobre o Web Currículo no blog

Moderador 18:15:33 Estamos chegando ao final da entrevista. Se houver mais alguma pergunta, favor encaminhá-la agora.
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Moderador
18:17:12  Renata Aquino diz: Oi Helena, conte um pouco também sobre sua carreira até trabalhar com softwares

educativos

Helena1
18:19:29  

Renata, trabalho há pouco mais de 10 anos em escolas com a formação de professores e dando aulas, principalmente no ensino
médio e ensino fundamental, sempre na área do uso de tecnologias na educação. Adoro estar em contato com meus alunos e dar
aulas!

Moderador 18:20:03 O papo está muito bom, mas precisamos terminar.
 
 

Moderador 18:20:34 Chegou a hora de encerrar. Helena, você pode se despedir?

Helena1
18:21:47  Peço desculpas por problemas técnicos que tive. Adorei participar e é uma pena que já está acabando. Estarei no Web Currículo e

espero poder encontrar alguns de vocês por lá!

Helena1
18:23:00  Obrigada pelas perguntas e participação de todos! Terei prazer em conversar mais sobre o assunto, se alguém quiser saber mais

sobre o trabalho. Obrigada!

 

Moderador 18:21:36 Margaret diz: Ok! Helena, parabéns pelo seu trabalho e até breve...

 

Moderador 18:22:36 Agradecemos a participação de todos neste chat!
 
 

Moderador 18:23:39 Chat encerrado.
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