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Este trabalho tem como objetivo principal, o aprendizado das

O Scratch é uma linguagem gráfica de programação. Tem 
como seu objetivo auxiliar a aprendizagem de 
programação de maneira lúdica e criativa, podendo serem 
criadas animações, jogos, histórias interativas e assim 
trabalhar a interdisciplinaridade, tudo isso está 
relacionado ao raciocínio lógico. Portanto aplicamos esse 
software com alunos do 6° ano da escola Neli Betemps 
para desenvolvermos a lógica de programação.

Concluímos que os alunos entendera a lógica de programação,

Ao decorrer do ano, aplicamos diversas atividades
relacionados ao software Scratch. Para notar o desempenho
dos alunos realizamos uma mini olimpíadas na aula, que
acompanhamos de perto o progresso em relação a lógica de
programação de cada grupo de aluno, no qual obtivemos
resultados positivos tendo como a maioria dos estudantes
apresentado um excelente desenvolvimento.
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As atividades foram aplicadas em aulas práticas nas quais os
alunos tiveram grande desempenho em criar jogos e manusear
o programa, e para testar tal conhecimento foi realizada a mini-
olimpíada que na qual obtivemos grandes resultados e cada
grupo mostrou habilidades diferentes em raciocínio lógico,
trabalho em equipe e agilidade(devido ao tempo que foi
proposto a eles).

Este trabalho tem como objetivo principal, o aprendizado das
noções lógicas na programação com o software Scratch,
visando estimular o desempenho dos alunos do Ensino
Fundamental com um contato maior em programações
relacionados aos softwares. Todo esse trabalho foi
desenvolvido pelos bolsistas do PIBID Física Unipampa do
campus Bagé.
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Concluímos que os alunos entendera a lógica de programação,
e estão preparados para atividades mais dinamicas
relacionadas ao software scratch.


