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Cenário e problemática 
4º ano do ensino fundamental, com 36 (trinta e seis) alunos, da rede pública municipal de 
Parnamirim, RN. 
 
  

Posta a problemática da ausência ou da aceitação 
de proposições já existentes que corroborem para 
a implementação do Pensamento Computacional, 
vislumbrando o desenvolvimento do pensamento 
lógico, como aplicá-lo à Educação Básica, mais 
especificamente aos anos iniciais do ensino 
fundamental? 



Objetivo 

Explorar conceitos do Pensamento Computacional como uma atividade 
transversal ao currículo, partindo de uma discussão previamente iniciada pela 
turma (consumo consciente, produção de lixo e seu período de decomposição 
na natureza). 



 
Conceitos baseados no Currículo de Referência em Tecnologia e Computação 

 
Habilidade 
PC04AL01 Executar algoritmos simples, em português estruturado, que contenham as decisões que 
utilizam operadores relacionais e lógicas. 
 
Habilidade BNCC 
 
[ EF04MA27 ] - Analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos 
de colunas ou pictóricos, com base em informações das diferentes áreas do conhecimento, e 
produzir texto com a síntese de sua análise. 
 
 
 

 



Conceitos baseados no Currículo de Referência em Tecnologia e Computação 

Habilidade 
PC04AB02 Compreender que dados podem ser estruturados em tabelas para torná-los 
úteis e mais fáceis e mais fáceis de manipular 
 
Habilidade BNCC 
 
[ EF35EF08 ] - Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios na execução de 
elementos básicos de apresentações coletivas de ginástica geral, reconhecendo as 
potencialidades e os limites do corpo e adotando procedimentos de segurança. 
 
 



Competências Gerais BNCC 
 
[ CG02 ] - Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para 
investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar 
soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 
 
[ CG04 ] - Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 
escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens 
artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, 
ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao 
entendimento mútuo. 
 



Metodologia 



Metodologia e Resultados 

 

●  Retomada da discussão. 
 
●  Malha quadriculada, composta 

por cinco linhas e cinco colunas. 
 



https://photos.app.goo.gl/tv4AB1usaGDwNgfS7 

Comandos através das fichas Aluno “programador” 
Aluno “executor” 



Malha quadriculada: coleta seletiva 
https://photos.app.goo.gl/ndrHytZdtUMdUJ2k6 



Construção de 
gráfico e tabela 

 
Hora do Código: 

Minecraft 
 



Computação 
desplugada: 

inserindo novos 
comandos 



Considerações Finais 

Esta transversalidade permitiu apreender o 
movimento dialógico que vincula habilidades das 
áreas do conhecimento como Linguagens, 
Matemática e Ciências da Natureza a habilidades 
cujo princípio é originado da abstração e dos 
algoritmos. Logo, este eixo do currículo em 
tecnologia e educação impactará nos processos de 
ensino e aprendizagem, haja vista que o estudante 
os articulará ao exercício de sua mente, isto é, ao 
seu pensamento. 



Trabalhos futuros 
Estabelecer parceria com outros docentes como a 
professora regente de laboratório de informática e dar 
continuidade às pesquisas e estudos que contribuam para 
o aprimoramento de práticas pedagógicas envolvendo o 
eixo de pensamento computacional de maneira transversal 
aos conteúdos curriculares a fim de ampliar a 
aprendizagem dos conceitos de abstração, algoritmos, 
decomposição e reconhecimento de padrões, introduzidos 
durante a realização desse trabalho, bem como o 
raciocínio lógico, necessários para a resolução de 
problemas. 
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