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Introdução

O advento dos computadores e desenvolvimento das 
Tecnologias da Informação (TI) trouxe alguns 
questionamentos, em especial para a área da Educação, 
sendo a principal questão: Como utilizar estes recursos 
adequadamente no ensino? É notável que as TI’s vêm 
contribuindo cada vez de forma mais significativa para 
a interação entre usuários, tornando-se com isso uma 
poderosa ferramenta que pode ser convenientemente 
utilizada para o enriquecimento do processo de ensino-
aprendizagem de forma interdisciplinar.

Nesta perspectiva, e visando também o previsto na 
Lei de Diretrizes e Bases (LDB) a qual estabelece que 
o Ensino Médio deve contemplar a 
interdisciplinaridade e a contextualização de todos os 
conteúdos curriculares, proporcionando assim uma 
formação ampla, comprometida com a inclusão social e 
formação moral dos educandos, foi que elaboramos a 
proposta descrita neste trabalho. 

A idéia compõe a proposta de atuação do grupo de 
Licenciatura em Computação no Projeto Institucional 
de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, na UFRPE.  
Tal proposta tem como público-alvo os alunos do 
ensino médio das escolas participantes do PIBID, 
sendo elas: Escola Lions de Parnamirim e Escola 
Joaquim Xavier de Brito.

Material e métodos

A. Perfil das Instituições e Recursos Didáticos

As instituições alvos têm convenio estadual com a 
UFRPE, e como sabemos ao longo de várias décadas 
houve pouco investimento público em setores 
educacionais, o que provocou uma discrepância entre 
os recursos disponíveis em escolas públicas e escolas 
particulares. 

Recentemente, observou-se que o investimento em 
recursos para as escolas públicas aumentou sendo que 
algumas delas dispõem de recursos ainda subutilizados. 
Por exemplo, as escolas participantes do PIBID 
dispõem de uma biblioteca com livros paradidáticos, 
um laboratório de informática, datashow, dentre outros. 
Além disso, a Escola Joaquim Xavier de Brito conta 
ainda com um laboratório de ciências equipado.

B. Proposta de Atuação

Esta proposta de atuação do grupo Licenciatura em 
computação no PIBID consiste em uma Gincana 
Virtual onde os alunos do Ensino Médio serão 
incentivados e orientados a produzir um repositório de 
mídias, e de recursos digitais, que posteriormente irão 
compor um acervo digital da escola.  Tal Gincana será 
dividida em 4 (quatro) fases, onde no final de cada fase 
serão escolhidos os melhores trabalhos. 

Essa proposta de atuação é baseada no fato de que 
“A educação por meios de jogos vem se tornando uma 
alternativa metodológica bastante pesquisada, sendo 
abordada de diversas formas e com aspectos variados 
(Alves, 2006). Esse tipo de atividade extracurricular 
desempenha funções psico-sociais, afetivas e 
intelectuais básicas, que satisfazem objetivos 
pedagógicos no contexto escolar (Lopes, 2005)” [2]. 

As gincanas virtuais promovem: o aumento da 
atenção e da concentração dos educandos, uma vez que 
ensina da maneira que os alunos almejam aprender; o 
desenvolvimento da autonomia, pois as atividades 
serão realizadas pelos alunos e os tutores serão apenas 
figuras de apoio dentro da realização da competição; 
redução da descrença na capacidade de realização de 
feitos, pois todo o material desenvolvido será obra dos 
próprios alunos.

C. Metodologia

A gincana será dividida em 4 (quatro) fases, tendo 
cada uma delas duração de 2 meses, onde os bolsistas 
do PIBID irão ministrar oficinas e, posteriormente,
acompanhar o desenvolvimento dos projetos propostos 
orientando os alunos das escolas, esclarecendo dúvidas 
eventuais sobre os recursos a serem utilizados de modo 
que os grupos participantes da gincana possam atender 
aos desafios propostos. Na Tabela 1 pode ser vista uma 
descrição resumida destas fases e seus respectivos 
desafios. 

1ª Fase - Sala de Leitura: O objetivo dessa fase será 
desenvolver competências relacionadas à capacidade 
linguística dos alunos, o desafio proposto será 
desenvolver revistas virtuais de grandes obras literárias 
como livros de Machado de Assis, José de Alencar, 



João Cabral de Melo Neto entre outros, essas revistas 
devem conter o resumo da obra com ilustrações e 
algumas animações, além de uma pequena biografia do 
autor; adicionalmente os alunos deverão elaborar 
questionários sobre a obra de cada autor abordando não 
apenas a sua interpretação, mas também questões 
gramaticais. Recursos: nessa fase da gincana poderão 
ser utilizados programas de confecção de Slides e de 
Animação.

2ª Fase - Laboratório de Ciências: O objetivo dessa 
fase será desenvolver competências referentes às áreas 
de Química e Biologia, o desafio proposto será a 
criação de pequenos vídeos falando sobre assuntos 
escolhidos das referidas disciplinas, além disso, os 
participantes deverão desenvolver um site onde serão 
divulgados os vídeos criados e pequenos artigos sobre 
os tópicos expostos nestes, bem como algumas 
curiosidades. Recursos: nessa fase serão utilizados 
programas de edição de vídeo, softwares para criação 
de sites e disponibilização dos mesmos na internet, e 
editores de texto. 

3ª Fase - Estudos Sociais: O objetivo dessa fase será 
desenvolver competências referentes às áreas de 
História e Geografia. Serão escolhidos alguns tópicos
que estejam no currículo da disciplina de história, e 
com base neste tema os alunos deverão criar uma 
música ou repente e, posteriormente, fazer uma análise 
geográfica sobre os dados referentes ao assunto de 
história fazendo algumas comparações com o panorama 
contemporâneo. Além disso, deverá ser criado um 
Blog, onde serão disponibilizados os materiais 
produzidos durante esta fase, permitindo com isso que 
todos os alunos e professores possam visualizar e 
debater sobre os temas dispostos. Recursos: nessa fase 
serão utilizados programas de gravação de som e 
softwares para a criação de Blogs e disponibilização do 
mesmo na internet. 

4ª Fase - Sala de Matemática: O objetivo dessa fase 
será desenvolver competências referentes às áreas de 
Matemática e Física. Serão abordados temas como 
robótica (que envolve conceitos físicos e lógica 
matemática), criação de algoritmos/programação 
(desenvolvimento de raciocínio lógico para resolução 
de problemas matemáticos), assim como alguns 
experimentos físicos que os alunos possam efetuar, tais 
experimentos serão realizados e documentados através 
de meios visuais e textuais. Posteriormente proporemos 
a análise dos dados colhidos e a identificação de quais
conhecimentos matemáticos foram utilizados na análise 
dos dados. Recursos: nessa fase serão utilizados IDE
para Programação, programas de edição de vídeo e 
editores de texto.

Cada material produzido será analisado do ponto de 
vista científico pelo professor da respectiva disciplina e 
este escolherá os melhores trabalhos. Em cada fase o 
primeiro grupo ganhará 100 pontos, o segundo ganhará 
60 pontos, o terceiro ganhará 40 pontos, o quarto 
ganhará 25 pontos e o quinto ganhará 15 pontos, sendo 

que as equipes campeãs no final da Gincana Virtual
ganharão uma homenagem na escola.

Resultados e discussões

No final de cada ano de realização do projeto espera-
se que os alunos tenham um conhecimento maior sobre 
os assuntos trabalhados do conteúdo curricular e ainda 
geremos um grande reservatório de trabalhos para as
escolas que poderão servir para realização em feiras de 
ciências ou mesmo para os professores utilizarem em 
salas de aula com outras turmas.

Buscamos incentivar os alunos a aprender de 
maneira divertida e didaticamente correta, fazendo 
assim incentivar o seu desenvolvimento em caráter 
epistemológico e o conceito da escola em avaliações 
estaduais e até nacionais.

Incentivaremos o aumento da interação entre os 
alunos, bem como a promoção da Inclusão Digital e um 
melhor aproveitamento dos recursos didáticos 
disponíveis na escola que podem servir de fortes 
aliados para o ensino, como os computadores e o 
acervo da biblioteca. 

Promoveremos também a agregação de valores de 
inovação à escola e de motivação do espírito de 
responsabilidade e união dos alunos.

Além desses resultados esperamos outros como, por 
exemplo: alunos mais preparados para buscarem seus 
próprios conhecimentos, alunos que terão um 
desempenho maior na utilização de equipamentos como 
computadores, um incentivo maior à leitura e à 
pesquisa, entre outros que poderão surgir através do 
desempenho pessoal de cada aluno.
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Tabela 1. Resumo das atividades a serem realizadas durante a Gincana Virtual nas Escolas.

Gincana Virtual
Fase Disciplinas Envolvidas Desafios Propostos Duração

1ª Fase
Português
Literatura

Desenvolver revistas virtuais e animações 2 meses

2ª Fase
Química
Biologia

Desenvolver vídeos e um site 2 meses

3ª Fase
História

Geografia
Desenvolver música ou repente e um blog 2 meses

4ª Fase
Matemática

Física

Trabalhar com robótica, criação de algoritmos e 
experimentos físicos com analises e documentação (em 

vídeo ou texto) de dados das analises.
2 meses

Apresentação 
Final

Todas citadas anteriormente
Apresentação dos trabalhos desenvolvidos durante a 

Gincana Virtual
1 semana


