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Resumo 
O projeto apresentado foi realizado numa escola situada em Lisboa e teve como finalidade 
descrever a integração do programa Scratch no currículo do 9º ano, especificamente às 
disciplinas de Língua Portuguesa e TIC, de um modo transversal e enquanto Recurso Educativo 
Digital. Os objetivos do projeto passaram por tornar os alunos proficientes na utilização dos RED 
e o estímulo à criatividade e ao interesse dos alunos na programação. 

O projeto consistiu na elaboração de um produto multimédia do conto tradicional dos irmãos 
Grimm, “Capuchinho Vermelho”. Foi efetuada uma abordagem segundo os critérios 
programáticos das disciplinas envolvidas, com recurso ao software Scratch e na qual os alunos 
recorreram a cenários de aprendizagem elaborados por si. Foi elaborada para questão central do 
estudo: o recurso a uma linguagem visual auxilia os alunos no ensino da lógica de programação? 

Assim, este estudo tem como objetivo apresentar uma proposta de ensino-aprendizagem de 
programação através do Scratch, com a finalidade de observar se esta abordagem estimula a 
aprendizagem da programação. 

Palavras-Chave: Aprendizagem colaborativa, transversalidade, Scratch, RED. 

 

RECURSOS EDUCATIVOS DIGITAIS 

Campos (2009), abordando o tema dos recursos educativos digitais (RED), refere que 

existem autores que, embora não consigam definir com exatidão o que é um RED, 

efetuam uma classificação destes nas categorias de software educativo, plataformas 

educativas, portais de conteúdos, tutoriais de aprendizagem, dossiers eletrónicos e 

diretórios de recursos temáticos. Conforme referido pelo autor, os RED apresentam 

como principais características a facilidade de manipulação e manuseamento bem como 

a capacidade de serem facilmente transportáveis e a sua constante mutação. Em 

resumo, os RED devem ter uma finalidade muito própria, contribuindo de algum modo 

para o desenvolvimento das aprendizagens dos alunos. 

O Scratch, de acordo com o descrito em http://scratch.mit.edu, é uma linguagem gráfica 

de programação, inspirada no Logo, sendo possível criar histórias interativas, fazer 

animações, simulações e jogos. Papert, (1980) entende que a criança deve aprender a 

programar o computador de modo a sentir domínio sobre a tecnologia. Este autor afirma 

http://scratch.mit.edu/
file:///F:/ticEDUCAjunior2013/Atas/Atas_ticEDUCAjunior2013/atas/teste
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que “a criança programa o computador logo, ao “ensinar o computador a pensar”, a 

criança envolve-se numa exploração sobre a maneira como ela própria pensa. 

Valente (s.d.), num estudo efetuado sobre categorização de ferramentas utilizadas para 

construção de RED’s em contexto educativo, dá como exemplo de uma ferramenta 

criativa aberta, o Scratch. 

A escolha deste RED pareceu-nos adequada, uma vez que pôde ser utilizado em 

atividades desenvolvidas no âmbito de cada disciplina, contribuindo para elaborar um 

produto final mais completo que resultou do processo evolutivo de aprendizagem 

(Driscoll & Carliner, 2005), estando a sua aplicabilidade assente no ensino de 

programação. 

 

IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

O projeto foi concebido e organizado de forma a possibilitar a planificação das atividades 

numa perspetiva interdisciplinar (Klein, 1985). A planificação considerou aspetos gerais a 

articular nas diversas disciplinas, apresenta como objetivo geral a difusão do computador 

e do Scratch em sala de aula. Por outro lado, partimos do princípio que há objetivos que, 

por serem transversais, poderiam ser operacionalizados no contexto específico da turma. 

Com efeito, objetivos comuns como a utilização adequada das linguagens das diferentes 

áreas do saber cultural, científico e tecnológico para se expressar; a utilização correta da 

língua portuguesa para comunicar de forma adequada e para estruturar o pensamento 

próprio o trabalho de equipa em tarefas e projetos comuns (Abrantes & Mendes, 2001) 

recorrem a um trabalho colaborativo e a um desenvolvimento do currículo. As fases de 

execução para o projeto foram a reescrita do conto, o design das figuras e do cenário e a 

animação através da programação em Scratch, tendo como único pré-requisito a 

existência de uma sala TIC. 

Para a reescrita do conto recorreu-se ao processo de narrativa, tendo sido adaptada a 

história do conto original. Para Brooks (1997), uma história é uma descrição geral ou 

abstrata, verdadeira ou falsa, de um conjunto de acontecimentos com um significado, 

traduzindo uma relação causal ou temporal entre pessoas, factos e coisas. 
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O estudo insere-se no paradigma interpretativo de investigação, pretendendo entender 

formas de pensar, atitudes e perceções dos alunos no processo de ensino e 

aprendizagem (Coutinho, 2006). Assim, foram identificados dois tipos de variáveis: a 

variável estímulo, o Scratch e as variáveis dependentes, o interesse, a criatividade e a 

relevância do Scratch no ensino da programação. 

 

METODOLOGIA 

Como instrumentos de recolha de dados, utilizaram-se a observação direta e a 

entrevista. Estes instrumentos facilitam o registo de uma narrativa menos condicionada 

pelo método de investigação, além de proporcionarem uma maior autonomia na 

associação de ideias e uma maior facilidade no discurso, tornando o objeto de estudo 

mais rico em detalhes (Almeida, Delicado, Alves e Carvalho, 2011). 

Este estudo tinha como objetivo responder à questão: o recurso a uma linguagem visual 

auxilia os alunos no ensino da lógica de programação? 

Os resultados obtidos demonstraram que a linguagem visual foi bem recebida pelos 

alunos, que acharam este género de atividade estimulante, criativa e relevante. Estes 

resultados vão de encontro ao que investigação realizada nesta área (Papert, 1993) tem 

evidenciado, ao defender que as atividades de programação apresentam enormes 

potencialidades para melhorar o ensino em sala de aula e que os alunos ficam mais 

interessados quando o objetivo se encontra bem definido. 

 

CONCLUSÕES 

Embora a amostra tenha sido significativa, pois o projeto foi desenvolvido por dois 

professores junto de uma turma constituída por 25 alunos, as conclusões não deverão 

ser generalizadas. Num futuro, poderia ser interessante desenvolver este tipo de estudos 

junto de uma população escolar mais diversificada. 
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