


linguagem de programação é um 

método padronizado para comunicar 

instruções para um computador. É um 

conjunto de regras sintáticas e 

semânticas usadas para definir um 

programa de computador. ... 

Linguagens de programação podem 

ser usadas para expressar algoritmos 

com precisão. 



Entretanto, pensamento 

computacional não é 

sinônimo de programação. 



 Programação é um meio, não um fim 

 Programação deve promover o 

pensamento computacional 

O Pensamento Computacional (Computational Thinking CT) é um processo 

de resolução de problemas que inclui várias características e disposições. 

CT é essencial para o desenvolvimento de aplicações de computador, mas 

também pode ser usado para apoiar a resolução de problemas em todas as 

disciplinas, incluindo matemática, ciência e humanidades. Os alunos que 

aprendem CT através do currículo podem começar a ver um relacionamento 

entre os sujeitos, bem como entre a escola e a vida fora da sala de aula. 



 Narrativas 

 O termo narrativa tem origem no Latim, 

significando recontar 

 Por sua vez é derivado do proto – indo 

– europeu gnô que significa conhecer 

 Narrativa e conhecer são conceitos relacionados, 

sendo a narrativa uma forma de comunicar o 

conhecimento sem perder o contexto no qual ele 

esta inserido 



 Para Bruner as narrativas são: 

 Formas de dar sentido a própria vida, à 

experiência e a compreensão da realidade 

construída 

 São construções mentais repletas de 

significação, passíveis de interpretações 



Narrativas digitais: 

 Uso das TDIC na produção de narrativas que 

tradicionalmente são orais ou impressas 

 Na literatura são conhecidas como histórias 

digitais, relatos digitais, narrativas interativas, 

narrativas multimídias, narrativas 

multimidiáticas ou digital storytelling 



Possibilidades das narrativas digitais: 

 Representam o conhecimento em uma estrutura 

temporal, em busca de atribuir significado 

 História narrada traz implícitos valores, 

singularidades , crenças, concepções e moral do 

autor 

 Janela na mente do aprendiz 

 Digital possibilita diferentes letramentos e facilita a 

depuração 



Variações da produção de narrativas 

 Narrativas imagéticas 

 Narrativas sonoras 

 Combinação de atividades presenciais e 

computacionais 


