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Oba!! Chegou
o meu brinde do
canal Fala aih
geek.

Tô ansioso para saber o que
ganhei ...

Meu brinde!
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Oi Malu!! Tudo bem
com você?

Que azar, bem na
hora que estou abrindo
meu presente, esse
telefone toca!
7

Tudo sim Cícero, meu amigo!! Porém,
preciso de sua ajuda urgente, só você
pode
pode me
me salvar
salvar...
...

O que houve? Em que
posso ajudar?

Menino do céu! É o seguinte: ontem durante
aaaula,
aula a
aprofessora
professorapediu
pediupara
paraaaturma
turmaformar
formar
equipes e pesquisar sobre o Pensamento
Computacional.

Ela também pediu a cada equipe que
apresente um artefato que auxilie no processo de
desenvolvimento do Pensamento Computacional!
Estou
Estou bem
bem confusa
confusa...
...
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Não se
preocupe
Malu, isso é
fácil!

Por isso pensei
em você, sei que você
pesquisa sobre esse tema
e então poderia me
ajudar.

Pronto!! Venha umas
15 horas, pois assim já
assistimos a live de Rafaela
do canal Fala aih geek.

Certo
Malu. Eu vou ficar
o dia todo em casa, se
você quiser pode vir
aqui?

Ótimoooo!!
Combinadíssimo!!! 15
horas tô chegando,
até mais!!!

Hoje ela estará falando
sobre o Pensamento
Computacional, legal,
não é?
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Posso sim,
só falar o
horário que vou
voando.

Tchau
maluquinha!!!
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O que será
que tem ainda
aqui dentro...

Hmm...

… tem um
negócio se
mexendo aqui
dentro, o que
será?

Não sei o
que ela estava
fazendo aqui
dentro …

E eu pensando que era
algo mais sério, ainda
bem que é apenas uma
lagartixa!
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E agora
lagartixa, vou colocar você
aqui na janela para que você possa
ir para a natureza, onde é o seu
lugar.
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Você
ainda está aí
lagartixa?
Eu não coloquei você na
janela?

Humm,
Humm,
mas
mas
já que
já que
querquer
ficar ficar
por
por aqui,
pode
… só
aqui,
pode
ficarficar
então,
não faz bagunça, viu
Bill?

Bill será o seu
nome a partir de
agora.
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Horas depois ...

Nossa! Não imaginava que o
Pensamento Computacional poderia
auxiliar no processo criativo, produtivo
e inventivo do ser humano.

Depois de assistir o vídeo da
Rafaela,
Rafaela,
agora
agora
você
você
sabe,
sabe,
Malu,
qualMalu,
o propósito
qual o propósito
do Pensamento
do
Pensamento
Computacional?
Computacional?

Tudo isso, utilizando os
conceitos da Ciência da
Computação, o que é mais
interessante!

Maravilhoso,
Maravilhoso,
palmas
palmas
infinitas
para
infinitas
essapara
maravilha!
essa
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Não precisa ter medo, essa
lagartixa estava dentro da
caixa dos brindes que ganhei,
também não entendi como ela
foi parar lá.

Agora Cícero, me fala pelo
menos um artefato para auxiliar no
desenvolvimento do Pensamento
Computacional, mas antes …

... me explica essa
lagartixa aqui na
sua mesa, já estou
começando a ficar
com medo.
……
aí,aí,
então
então
decidi
decidi
criá-la,
criá-la
agora
...
… agora
ela é
ela
minha
é minha
mascote,
mascote ...
… pode
pode chamar
chamar ela
ela de
de Bill.
Bill ....

Quando a achei coloquei ela
na janela, para que ela fosse
para a natureza, porém não
adiantou muito. Acho que ela
gostou
gostou de
de mim
mim...
...

... “Bill, Malu” ...
... “Malu,
Bill “.

Pronto, ambas
ambos
apresentadas!
apresentados!

Deixa eu te apresentar
aqui para ela ...
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Aaaaaaah! Agora entendi, você
éé estranho
estranho amigo
amigo…
…

Exato, vou
apresentar a você uma das
ferramentas mais utilizadas que
nos auxilia no desenvolvimento
do Pensamento
Computacional....

... criar uma lagartixa como
animal de estimação!
Mas,
Mas,
voltemos
voltemos
ao ao
foco
foco
da da
tarde,
tarde,
antesantes
que comece
que comece
a liveado
live
docanal
canalFala
Falaaih
aihgeek
geek.
.

…éo
Scratch,
Scratch, não
sei se você já
ouviu
ouviu falar?
falar.

O Scratch é um projeto do
Lifelong Kindergarten Group do
MIT Media Lab, Massachusetts
Institute of Technology. O melhor
é que ele é disponibilizado
gratuitamente*.

Não,
Não, nunca
nunca ouvi
ouvi falar.
falar. O
O que
que
o Scratch tem de tão especial
assim?

* https://scratch.mit.edu
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Que legal, então como seria
essa programação Cícero? Me
explica tudo, por favor.

Sabia que com o Scratch,
Scratch, podemos
programar as nossas próprias histórias,
jogos e animações?

A programação no Scratch é feita
a partir da junção de blocos de
comandos...
comandos.
Agindo diretamente no raciocínio lógico, ajudando
usuários
usuáriosa apensar
pensare esolucionar
solucionarem
problemas
problemas
de forma
de
forma
criativa,
criativa,
inventiva
inventiva
e produtiva.
e produtiva.
Massa
Massa
isso, então
isso, então
qualquer
qualquer
pessoa pode
pessoa
usar
pode
o
usarScratch
o Scratch?
?

Genial,
mostra logo essa
maravilha.

Claro!!!
Principalmente
jovens entre os 8
aos 16 anos de
idade.
Vou mostrar
agora...
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Pronto,
aqui está o
site…
... vamos
começar a
brincadeira!

Você tem
duas opções
para poder usar o
Scratch
Scratch..

Humm,
Humm,
que
legal,
que legal,
quais
quais
são?
são?

Veja só, ou você faz o
download da ferramenta no
site https://scratch.mit.edu, ou
manipula online mesmo.
Ok,
entendi.
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Eu já tenho
ele instalado no meu
computador, então vou usar a
versão desktop mesmo.
Mas para instalar é
muito fácil, basta apenas
clicar no botão “próximo” até
confirmar o final no processo
de instalação.

Esse é o ambiente
do Scratch
Scratch..
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Interessante,
Interessante
…agora
agoracontinua
continua
explicando…
explicando, quero
quero
aprender a usar essa
ferramenta.

Basicamente você tem um menu na parte
de cima do Scratch,
Scratch, com botões para
salvar o projeto ou criar um novo projeto,
além de ferramentas que possam auxiliar
games..
na edição de animações ou games
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Legal, e
o que mais
temos Cícero?

Aqui ainda
na parte superior,
temos opções de
carimbo, recorte,
aumentar imagem ou
diminuir objetos.

Aqui em
baixo ficam os
personagens e palcos
que são criados para
a animação.
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Podemos
escolher
um ator ou
personagem da
biblioteca do
Scratch
Scratch..

Podemos
desenhar um
objeto, quando
clicamos neste
pincel.
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Você também pode
clicar em “Carregar
ator
Ator a
A partir
Partir de Arquivo”,
arquivo”, ou
ou
seja, você pode selecionar
algum arquivo de seu
computador para ser
parte da animação.

Ou você pode clicar
nesse desenho de máquina
fotográfica e tirar uma foto
ee anexar
anexar aa animação
animação…
…

olha
... olha
nós…nós,
diga
digaX.X ...
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Aqui no meio, nessa
parte cinza é que
fica o código …
...
...ou
ou seja,
seja,
os
os blocos
blocos…
…
.... aqui é
... aqui é onde a
onde a magia
magia acontece.
acontece.

Presta bastante atenção Malu,
pois é uma das principais partes da
ferramenta Scratch e
nós vamos usar muito.

Na opção Scripts
Scripts,, aparecem
os comandos, ou seja, as
categorias onde estão os blocos
de comandos.
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A opção Fantasia é muito utilizada para
auxiliar na sequência de movimentação
dos
dos objetos,
objetos, ou
ou seja,
seja, dos
dos personagens
personagens…
…

Uau, essa
ferramenta é
muito boa, estou
adorando !!!

...
...observe
observe as
as pernas
pernas ee braços
braços do
do
gatinho, quando ele for executado,
exibirá uma movimentação como
se o mesmo estivesse andando.

Em Sounds
Sounds,, ou sons em português, você pode inserir
um som que você tenha em seus arquivos, ou da própria
biblioteca do Scratch,
Scratch, ou ainda pode gravar um novo som.
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Então Malu,
vamos voltar para
os
os Scripts
Scripts…
…

... onde temos as categorias
de comandos: Movimento,
Aparência, Som, Caneta, Variáveis,
Eventos, Controle, Sensores,
Operadores e mais blocos …
… dentro de cada categoria de
comandos existe uma série de outros
comandos ou instruções dentro deles
...

...
...como
como por
por
exemplo esse
de Movimento,
veja Malu.
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Está conseguindo
entender Malu?

É bastante
coisa né?
Mas, sim, estou
conseguindo entender …
... observei que não
é uma ferramenta muito
difícil de manipular.

Acho que o resultado
que sai deve ser bem
incrível, não é?

Vamos criar um
exemplo bem simples
para ilustrar melhor!

Sim,
sim!
Muito
Sim,
sim!
Muito
incrível
e
incrível
e divertido.

Eba, vamos!
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Primeiro vamos clicar em
Fantasias e depois em Eventos e
arrastar para o centro o comando
quando …

Vamos criar o
Vamos criar o exemplo
exemplo do famoso
do famoso “Olá Mundo!”
“Olá Mundo!” com o
com o gatinho Scratch.
gatinho Scratch.

… e…
depois,
e
depois,
clicar clicar
em
em
bandeirinha
bandeirinha
verde.
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…
Depois
arrastamos
clicamos em
função “diga
diga
Fantasias e aa função
hello!”
hello! por
por 22
Aparência …
segundos.

Quando clicar na
bandeira verde na área
de execução, vai aparecer
o “Olá Mundo!”
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Nossa que legal
Cícero! Agora quero
fazer as minhas próprias
animações.

Eba,
Eba, obrigada,
obrigada, vá
vá mas
mas
volte
logo, antes
antes que
que
volte logo,
comece
live de
de Rafaela!
Rafaela!
comece aa live

Calma Malu! Vamos com
calma, temos muita coisa
ainda para aprender.
Certinho.
Mas deixa eu antes
abastecer as nossas
canecas de café!
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Oi lagartixa ! Tudo
tudo
bem com você?

?
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Acho que estou
ficando doidinha
conversando com
uma lagartixa!

Nossa, o que
foi Malu?

Cíceroooooooo….
Cíceroooooooo!
corre
Correaqui…
aqui!

Olhe
Olheisso
isso,…aasua
sua
lagartixa tá dentro
do computador …
Oxê,
como
assim?

?
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Ih, não sei, a
Ih, não sei, a lagartixa
lagartixa foi andando,
foi andando, andando,
andando, andando,
andando, quando vi ela
quando vi ela entrou no
entrou no computador e tá
computador e tá aí
aí andando no Scratch.
andando no Scratch.

?

Eita!
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Como isso
é possível?

Eu não sei …
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…

!
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Ué, que
roupa é essa?

Oxê,
Oxê,
o
o que
que está
está
acontecendo...
acontecendo?
…Como
como
eu consegui
entrar aqui?
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Eu quero sair daqui
Malu
Malu!
…Me
metira
tiradaqui
daqui
Malu!!
Malu!

Cícero,
Cícero
Cícero…
…
você está
me vendo e
ouvindo?

Sim ...

Eu não
sei...

Cara, que doidera é essa, e agora
como vamos fazer isso,
te tirar daí?

Continua ...
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CAÇA - PALAVRAS

PALAVRAS - CRUZADAS

HORIZONTAL
1. Nome da ferramenta utilizada
por Cícero para ensinar Malu?
6. Uma categoria apresentada
na opção Scripts?
7. Nome do canal de Rafaela?

VERTICAL
2. Nome do personagem que
tem uma lagartixa de estimação?
3. Opção utilizada par auxiliar na
sequência da movimentação
dos objetos?
4. Personagem que vai até a
casa de Cícero para aprender a
utilizar o Scratch?
5. Nome do animal de estimação
de Cícero?

LABIRINTO
AJUDE A LAGARTIXA BILL A CHEGAR NO COMPUTADOR .

SUDOKU

NÍVEL FÁCIL

Você pode encontrar a resposta para este passatempo no site:
http://almanaquesdacomputacao.com.br/
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