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RESUMO 
 

Este trabalho tem como tema central a análise dos currículos de Computação, visando à 

proposição de um currículo de Computação para o ensino básico brasileiro, que pode ser 

visto como uma alternativa para os cidadãos se tornarem mais eficazes na resolução de 

problemas, além de desenvolverem raciocínio lógico e que não sejam apenas usuários 

da tecnologia, sejam desenvolvedores da mesma. Quanto à metodologia, trata-se de um 

mapeamento sistemático, a partir de uma pesquisa bibliográfica, que tem o foco em 

questões-guia que dão cobertura ao interesse da pesquisa. Partindo de questionamentos 

básicos, apoiados em teorias e hipóteses que interessam à pesquisa, e que, em seguida, 

oferecem amplo campo interrogativo. Este trabalho tentará mostrar a necessidade da 

criação de um currículo de Computação voltado à educação básica. Buscará apoio 

básico em pesquisas na Internet, artigos e livros na área, serão analisadas informações 

de dois currículos de Computação, o Model Curriculum for K-12 e o do Computing at 

School e a importância do ensino da Computação como ciência. Será abordada a 

velocidade com que a tecnologia avança e está cada vez mais integrada à vida dos 

cidadãos em todas as áreas sociais e principalmente no âmbito educacional. Almejando 

contribuir para a proposição de um currículo de Computação, visando um currículo 

pautado em competências, e a necessidade de sua implementação na educação básica.  

Palavras-chaves: Ensino de Computação, Currículos de Computação, Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 
 

This work is focused on the analysis of the curricula of Computer, aiming to propose a 

curriculum for teaching basic computing Brazilian, who can be seen as an alternative for 

citizens to become more effective in solving problems, and develops reasoning logical 

and are not just users of technology, developers are the same. Regarding the 

methodology, it is a systematic mapping from a literature search, which focuses on 

issues that give coverage to guide research interest. Starting with basic questions, 

backed by theories and hypotheses that are of interest to the research, and then offer 

wide field interrogative. This paper tries to show the necessity of creating a resume 

geared to basic education Computing. Seek support for basic research on the Internet, 

articles and books in the field, will be analyzed information from two curricula 

Computing, the Model Curriculum for K-12 and at School of Computing and the 

importance of teaching computing as a science. Will approached the speed at which 

technology advances and is increasingly integrated into the lives of citizens in all areas 

of society and especially in the educational field. Desiring to contribute to the 

proposition of a curriculum Computing, seeking a curriculum guided by expertise, and 

the need for its implementation in basic education. 

Keywords: Education Computing, Computing Curricula, Education. 
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1. INTRODUÇÃO  

A evolução da Ciência da Computação vem trazendo mudanças significativas 

para praticamente todas as áreas da atuação humana. Segundo Lastres e Ferraz (1999, p. 

33): 

As tecnologias de informação afetam, embora de forma desigual, todas 

as atividades econômicas: setores maduros, como o têxtil, se 

rejuvenescem; surgem novas indústrias, como o software, que 

constituem a base de novo processo de desenvolvimento. No cerne 

dessas mudanças encontra-se o crescimento cada vez mais acelerado 

dos setores intensivos em informação e conhecimento. 

Atualmente, o conhecimento vem sendo tomado como o principal recurso para o 

desenvolvimento social e tem sido o eixo principal das novas estratégias de crescimento 

e desenvolvimento sustentável que permitem melhorar a qualidade de vida das pessoas.  

Dessa forma, a promoção de uma educação que se preocupe com o atendimento 

às novas exigências sociais é de suma importância para que tenhamos pessoas 

qualificadas e aptas a lidar com os desafios de agora e das próximas décadas. A 

formação dos sujeitos na estrutura escolar, considerando o exposto, exige das 

instituições educacionais mudanças em sua forma de fazer o processo educativo. Essas 

mudanças podem girar em torno de novas abordagens que podem acontecer desde a 

formação inicial dos professores, qualificação da gestão educacional até mudanças na 

estrutura curricular. 

O currículo pode ser definido como as atividades através das quais o aluno 

aprende (Hounston). Em sentido restrito currículo escolar é o conjunto de matérias a 

serem ministradas em determinado curso ou grau de ensino. Neste sentido, o currículo 

abrange dois outros conceitos importantes: o de plano de estudos e o de programa de 

ensino. Plano de estudos é a lista de matérias que deve ser ensinada em cada grau ou 

ano escolar, com indicação do tempo de cada uma, expressa geralmente em horas e 

semanas. Programa de ensino é a "relação dos conteúdos correspondentes a cada 

matéria do plano de estudos, em geral, e em cada ano ou grau, com indicação dos 

objetivos, dos rendimentos desejados e das atividades sugeridas ao professor para 
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melhor desenvolvimento do programa e outras instruções metodológicas" (OEA-

UNESCO). 

A educação básica para todos é absolutamente vital e deve ser pré-requisito para 

levar o indivíduo a outros níveis de formação devendo incluir um conjunto de 

conhecimentos e de competências indispensáveis na perspectiva do desenvolvimento 

humano, sendo que os elementos da estratégia educativa devem ser concebidos de uma 

forma coordenada e complementar, tendo por base comum a busca de um tipo de ensino 

que se adapte ao contexto em que se insere.  

É fundamental que se compreenda a necessidade de construção de uma educação 

básica voltada para a cidadania e isso não se resolve apenas garantindo a oferta de 

vagas, mas sim se oferecendo um ensino de qualidade, ministrado por professores 

capazes de incorporar ao seu trabalho os avanços das pesquisas nas diferentes áreas do 

conhecimento e de estar atentos às dinâmicas sociais e suas implicações no âmbito 

escolar. No que se refere a formulação de currículos atualmente vê-se uma ampla 

discussão nos campos dos diversos níveis e etapas de ensino: currículo e diferenças, 

currículos e tecnologias, currículo e avaliação, além dos desafios contemporâneos, 

tempo marcado pela diversidade de experiências, competências, por profundo 

paradoxos e ambiguidades que todos são convocados a se posicionar. 

De modo específico, a definição dos currículos de computação até a última 

década no Brasil se consolidaram apenas na educação superior, onde se almejava a 

formação dos Bacharéis em Ciência da Computação, Engenharia da computação, 

Sistemas de Informação e mais recentemente nos cursos de Licenciatura em 

Computação. 

A partir de discussões propostas por entidades mundiais como a UNESCO e 

iniciativas dos Governos dos Estados Unidos, de Israel, do Canadá, Europa, Nova 

Zelândia, entre outros, passou-se a discutir o ensino desta ciência na educação básica, 

onde percebe-se a construção de competências derivadas dessa  Ciência.  

O Brasil tem demonstrado alguns avanços nesta área por meio das ações da 

Sociedade Brasileira de Computação que criou em 1983 a Comissão Especial de 

Informática na Educação que objetiva, dentre outros aspectos, propor a orientação 

básica da política de utilização das tecnologias da informação no processo de ensino-

aprendizagem, observando os objetivos e as diretrizes do Plano Setorial de Educação, 
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Cultura e Desporto, da Política Nacional de Informática e do Plano Básico de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico do país, além de apoiar a implantação de 

centros-piloto, funções estas intrinsecamente afetas ao setor educacional. 

Destaca-se nestes trabalhos o desenvolvimento de competências como raciocínio 

lógico e resolução de problemas, entre outras. Dando ênfase a necessidade de as 

políticas brasileiras de educação começarem a refletir e buscar alternativas para a 

inserção da Ciência da Computação na educação básica. 

Pelo que se percebe o governo brasileiro tem investido apenas em programas que 

propiciam a montagem de laboratórios de informática nas escolas e formação no uso de 

tecnologias da informação e comunicação já existentes. É necessário começar a propor e 

fazer acontecer, nos ambientes escolares, programas ou mesmo disciplinas que se 

voltem ao estudo da Ciência da Computação, desde seus fundamentos até seu emprego 

em atividades profissionais, considerando que a maioria das profissões do século XXI 

exige uma compreensão da Ciência da Computação. Profissionais de arte e 

entretenimento, comunicação, economia, saúde, pequenos empresários, funcionários de 

lojas de varejo, trabalhadores de fábrica, enfim, todos precisam entender Computação 

para serem globalmente competitivos em seus respectivos campos de atuação.  

Dessa forma a educação brasileira poderá preparar melhor seus estudantes para a 

sociedade deste tempo e do futuro. Segundo a UNESCO, o Brasil enfrenta hoje grandes 

desafios: por um lado, criar as condições apropriadas para inserir-se com êxito no 

mundo contemporâneo globalizado, competitivo e cada vez mais exigente; por outro, 

superar os obstáculos ao desenvolvimento humano sustentável.  

Se continuar sendo aceitável que a maioria da população não receba formação 

tecnológica se agravarão as desigualdades do país o que significará seu atrasado 

econômico e político no mundo globalizado. Caso contrário, quando houver o 

investimento na formação de uma população tecnologicamente preparada, se estará 

plantado para colher cidadania e produtividade, que melhorarão as condições de vida da 

população brasileira. 

Tendo por base que há iniciativas de alguns países ocidentais e de outros 

continentes que estão se preocupando com a elaboração de políticas e instrumentos de 

fomento ao desenvolvimento do ensino da Ciência da Computação na educação básica, 

como por exemplo: “A Model Curriculum for K–12 Computer Science”, “Informática 
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para educação básica: Um currículo para as escolas”, “Computing Science: A 

curriculum for schools” e ainda dos governos da Nova Zelândia e de outros países.  Este 

trabalho depara-se com as seguintes interrogações: como vem sendo definidas as 

políticas e currículos para o ensino de Computação na educação básica? Qual a 

organização dos currículos que vem sendo definidos para este propósito? Quais 

conteúdos são abordados nestes currículos? Quais competências e habilidades objetivam 

desenvolver? Em quais propostas pedagógicas, epistemológicas e específicas se 

espelham? 

Diante da quantidade de interrogações e dos limites deste trabalho, pretende-se 

como objetivo geral fazer uma análise de currículos de computação a fim de melhor 

entender a abordagem conceitual, organizacional. Para isto tomou-se como objetivos 

específicos a análise de dois currículos de computação, um apresentado pelo sistema 

educacional americano (K-12), que vem sendo tomado como exemplo por outros países, 

e o Computing Science: A curriculum for schools, elaborado pelo CAS e financiado 

pela Microsoft e pela Google. Analisar a estrutura organizacional desses currículos; suas 

características; seus objetivos e seus conteúdos; visando-se enxergar quais conteúdos de 

computação estão mais presentes nesses currículos, conseguindo-se subsídios para a 

elaboração de um currículo de computação no sistema de educacional brasileiro. 

A metodologia deste trabalho foi definida como mapeamento sistemático. Que é 

um método que teve início nas pesquisas médicas e que já vem sendo utilizado em 

outras áreas, como por exemplo, na Engenharia de Software. O principal objetivo do 

mapeamento proporciona uma visão geral (ou mapa) na área pesquisada, fornecendo 

rapidez e qualidade na pesquisa feita. O processo do mapeamento sistemático é feito por 

etapas, na primeira foi definido questões referente ao ensino de Computação na 

educação básica. Na segunda foi realizada uma busca ao estudo primário, utilizando 

ferramentas de pesquisa, estruturando os currículos encontrados em tabelas para uma 

melhor visualização ao final das buscas. Na terceira etapa foram feitos critérios de 

inclusão e exclusão de estudos que foram relevantes para as perguntas feitas na primeira 

etapa. 

No intuito de melhor estruturar a abordagem da temática aqui exposta este 

trabalho se organiza da seguinte forma: no capítulo 1 fala-se sobre currículos, 

definições, políticas e a organização curricular na educação brasileira abrangendo cortes 

em sistemas educacionais de outros países; O Capítulo 2 trata sobre o pensamento 
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computacional e suas contribuições para a educação do século XXI. No capítulo 3 foi 

feita uma análise dos currículos de Computação, dando ênfase aos conteúdos e 

competências abrangidos. No capítulo 4 apresenta-se uma proposta de um currículo de 

computação, tendo como base o estudo dos currículos existentes, contemplando apenas 

os assuntos que podem ser trabalhados em propostas curriculares nacionais. 
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2. Revisão da Literatura 

2.1. Organização Curricular da Educação Básica Nacional 

 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, nº 

9.394/1996, a educação brasileira atual é composta por dois níveis: educação básica e 

educação superior, dividida em etapas e modalidades. Contudo, essa divisão não se 

constitui em uma distribuição aleatória, mas no reconhecimento da importância dos 

processos educativos formais, nas diferentes etapas da vida dos indivíduos e de suas 

contribuições para o exercício da cidadania.   

Nesse contexto, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio 

constituem-se etapas da Educação Básica. A educação infantil compõe a primeira etapa 

e é destinada às crianças de 0 a 5 anos em creches e pré-escola; o ensino fundamental, 

com duração de 9 anos, atende a estudantes de 6 a 14 anos e tem caráter obrigatório, 

público e gratuito. Já o ensino médio constitui-se a última etapa e deve atender aos/às 

jovens dos 15 aos 17 anos. 

De acordo com a LDB, em seu artigo 26, os currículos do ensino fundamental e 

médio devem ter uma base nacional comum a ser complementada por uma parte 

diversificada. Recentemente, a Resolução n° 04 de 13 de julho de 2010 do Conselho 

Nacional de Educação (CNE/CEB), que define as Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educação Básica apresenta o assunto destacando que a base nacional 

comum e a parte diversificada não podem se constituir em dois blocos distintos, sendo 

organicamente planejadas de tal modo que as tecnologias de informação e comunicação 

perpassem a proposta curricular desde a educação infantil até o ensino médio. 

Ainda a esse respeito, a LDB, em seu artigo 26, §1º, preconiza que “os 

currículos devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da 

matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, 

especialmente do Brasil”. Acrescenta-se, ainda, a Arte e a Educação Física como 

componentes curriculares obrigatórios na Educação Básica, conforme descrito nos 

parágrafos 2º e 3º e a obrigatoriedade do ensino de pelo menos uma língua estrangeira 

moderna na parte diversificada, descrito no § 5º.  
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Destaca-se, ainda, a obrigatoriedade de inclusão dos conteúdos referentes à 

História e à Cultura Afro-Brasileira e Indígena, Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, 

que devem ser ministrados no contexto de todo o currículo escolar, em especial nas 

áreas de Arte, Literatura e História Brasileira; o tema Serviço Voluntário, que também 

deverá fazer parte da proposta pedagógica das instituições educacionais de Ensino 

Fundamental e Médio, de forma interdisciplinar, de acordo com a Lei Distrital 

3.506/2004 e Decreto nº. 28.235, de 27 de agosto de 2007 (DODF de 28/8/07); o 

conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, preconizados pela Lei nº 

11.525, de 25 de setembro de 2007, que acrescenta o § 5º ao Art. 32 da Lei nº 9394/96, 

de 20 de dezembro de 2006; os conteúdos de direito e cidadania, previstos pela Lei 

Distrital nº 3.940, de 2 de janeiro de 2007; o ensino da Música em toda Educação 

Básica, conforme a Lei 11.769/2008; a educação ambiental preconizada pelas Lei 

Federal 9.795/1999 e Lei Distrital 3.833/2006; a educação financeira no currículo do 

ensino Fundamental, descrito na Lei 3.838/2006; dentre outros temas que perpassam 

todos os componentes curriculares como defesa civil e percepção de riscos e 

empreendedorismo juvenil.   

Quanto ao currículo do ensino médio, ressalta-se a inclusão de filosofia e 

sociologia como componentes curriculares obrigatórios, conforme a Lei Federal 

11.684/2008. O Ensino Religioso, regulamentado pela Lei nº. 9.475, de 22 de julho de 

1997, que dá nova redação ao art. 33 da LDB e, no Distrito Federal, pela Lei nº. 2.230, 

de 31 de dezembro de 1998, compõe a parte diversificada do currículo, sendo 

obrigatória sua oferta pela instituição educacional e a matrícula facultativa para o 

estudante. Constitui componente curricular dos horários normais das instituições 

educacionais e é parte integrante da formação básica do cidadão, assegurado o respeito à 

diversidade cultural religiosa e sendo vedadas quaisquer formas de proselitismo. 

As transformações ocorridas no mundo do trabalho remetem ao processo de 

globalização da economia em um mundo cada vez mais impactado pelo avanço 

científico-tecnológico. Tais transformações aos poucos vão influenciando os processos 

educativos, cujas características apontam para um novo paradigma de educação: um 

currículo pautado em competências.  

A rapidez com que evolui o conhecimento faz da educação o principal fator de 

promoção das competências, assumindo centralidade nas questões relacionadas à 
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formação humana na sua totalidade, contemplando as dimensões físicas, emocionais, 

culturais, cognitivas e profissionais.   

De acordo com Perrenoud (1999, p.7), competência é “a capacidade de agir 

eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimento, mas sem 

limitar-se a eles”, ou seja, os processos de ensino e de aprendizagem devem favorecer 

ao estudante a articulação dos saberes para enfrentar os problemas e as situações 

inusitadas, encontrados nos contextos pessoais e profissionais.  

 O conceito traz, para o cenário educacional, uma nova perspectiva para o 

processo de ensino e de aprendizagem, já que pressupõe a utilização de estratégias 

pedagógicas que promovam a aprendizagem ativa, em que o estudante tenha liberdade 

para criar, para desenvolver raciocínios mais elaborados e para questionar. 
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2.2. Pensamento Computacional e a Computação na Educação 

Básica 

           Diversos estudiosos como Nunes (2011) definem computação como “a Ciência 

que estuda os Algoritmos. Um algoritmo é uma descrição passo-a-passo da solução de 

um problema”.  O pensamento computacional, ou algorítmico, vem sendo tema de 

grande reflexão nas universidades e principalmente nos cursos de Licenciatura em 

Computação, e isso ocorre por enxergar-se uma imensa gama de possibilidades e/ou 

benefícios que este pode propiciar aos alunos e a sociedade como um todo.  

 A preocupação com a qualidade do ensino no país é constante, pesquisas nesta 

área são feitas em grande escala, e em todas é visível à necessidade de se alfabetizar 

crianças, jovens e adultos, mas sabemos que a sociedade que se formou exige muito 

mais de todos nós, habilidades que precisamos adquirir. A grande questão para muitos é 

como fazer isso. A Ciência da Computação por sua vez nos mostra a resposta por se 

tratar de descrever os passos para a solução de um problema, esta pode aguçar nosso 

processo cognitivo. 

 Aplicar o pensamento algorítmico no ensino de outras ciências é mostrar que 

podemos usar o computador como uma ferramenta que ajuda o ser humano, e não 

apenas operar o computador. Através deste estaremos “capacitando-as a sistematizar e 

organizar a solução de problemas”. (Nunes, 2011)  

 Blinkstein por sua vez ressalta que:  

Estamos em uma época de transição no mundo científico, em que o 

pensamento computacional está transformando profundamente a academia e 

a indústria. Hoje em dia, um cientista em um laboratório de pesquisa de ponta 

em nada lembra o estereótipo do cientista do século XIX, com seu avental 

branco, trancado em um laboratório com tubos de ensaio. Em vez disso ele 

passa a maior parte do tempo em um computador, construindo e estudando 

modelos computacionais. [...] A primeira etapa do “pensar 

computacionalmente” é identificar as tarefas cognitivas que podem ser feitas 

de forma mais rápida e eficiente por um computador. 

  

Introduzir a Computação no ensino básico fará com que possamos “ampliar a 

capacidade de raciocínio na resolução de problemas, por meio de processos de 

aprendizagem metacognitivos, considerados aspectos-chave da inteligência” 

(STERNBERG, 2000). E quando se trata de crianças é bem mais fácil despertar essa 

capacidade de raciocínio, pois elas o têm naturalmente, mas precisamos explorar para 

que ele não se perca ao longo do seu desenvolvimento.  
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Segundo o livro Computer Science Unplugged (2011) “... na realidade, por vezes, 

o computador torna-se apenas uma distração no processo de aprendizagem”. Relata 

também que o processo de aprendizagem corresponde à forma como os indivíduos 

adquirem novos conhecimentos e desenvolvem competências provocando uma mudança 

qualitativa na sua estrutura mental. A absorção de informações e construções de novas 

estruturas cognitivas podem ser realizadas através de técnicas de ensino-aprendizagem 

ou a partir da aquisição de novos hábitos motivados pela inerente e necessária vontade 

de aprender. Cognição é o ato ou processo de conhecer, o qual envolve atenção, 

percepção, memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento e linguagem. 

 As teorias da Epistemologia Genética de Piaget e Sociocultural de Vygotsky 

motivaram enfaticamente o uso do lúdico no processo de aprendizagem. Piaget (1998) 

considerava o jogo essencial na vida das crianças e adolescentes por tratar-se do “berço 

obrigatório” das atividades intelectuais. 

 Na visão de Piaget (1998), o jogo constitui expressão e condição para o 

desenvolvimento infantil, pois, ao jogar, as crianças assimilam e transformam a 

realidade. Inicialmente, os jogos de exercício fazem com que a criança repita 

determinada situação prazerosa apenas pelos seus efeitos. Os jogos simbólicos, por sua 

vez, permitem às crianças relembrar eventos pretéritos e (re)executar sua representação. 

Posteriormente, a aplicação dos jogos com regras estabelecem limites e condutas; 

elementos determinantes no desenvolvimento e integração na vida comunitária. 

 Vygostsky (1989), por sua vez, não estabelece fases para explicar o 

desenvolvimento das chamadas funções psicológicas superiores. Em sua visão, o sujeito 

não é nem ativo ou passivo, mas sim, interativo. Segundo ele, o indivíduo utiliza as 

interações sociais como formas privilegiadas de acesso às informações. Por exemplo, 

aprendem a regra do jogo através dos outros, não como resultado de um engajamento 

individual na solução de problemas. Dessa maneira, o indivíduo aprende a regular seu 

comportamento através de reações agradáveis ou não. No entender de Vygotsky, as 

maiores aquisições de uma criança ou adolescentes são obtidos nas brincadeiras ou 

jogos e constituirão futuramente seu patamar fundamental de ação real e moralidade. 

Que a Computação esta presente no nosso dia-a-dia todos nós sabemos, mas só 

vamos torná-la acessível, quando começarmos a tratá-la como uma Ciência, que é tão 
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importante quanto à matemática, química e tantas outras. Agora só basta reconhecer e 

tornar isto uma realidade.  

Reconhecemos assim que a transversalidade do pensamento computacional é 

tamanha que podemos aplicar ele a todas as ciências, ajudando na formação de cidadãos 

críticos, pensantes e atuantes, preocupados em resolver seus problemas de forma rápida, 

ética e o mais eficiente possível.  

 Wing (2006) propõe agrupar essas competências específicas sob o nome de 

pensamento computacional, definido através das seguintes características: 

 Conceituar ao invés de programar. Resolver um problema aplicando o 

pensamento computacional significa reduzir problemas grandes e aparentemente 

insolúveis em problemas menores e mais simples de resolver. Isso exige a 

capacidade de pensar de forma abstrata e em múltiplos níveis, e não a mera 

aplicação de técnicas de programação; 

 É uma habilidade fundamental e não utilitária. O pensamento computacional não 

é uma habilidade mecânica ou utilitária, mas algo que permite a resolução de 

problemas diversos utilizando um recurso ubíquo na sociedade atual – os 

computadores – e por isso deveria ser desenvolvido por todos os estudantes; 

 É a maneira na qual as pessoas pensam, e não os computadores. A resolução de 

problemas através do pensamento computacional é um tratamento específico do 

problema de forma que ele possa ser resolvido por computadores, e não uma 

redução do raciocínio para simular o processamento do computador; 

 Complementa e combina a Matemática e a Engenharia. A definição de Wing 

considera o aporte da Matemática e da Engenharia para a Computação, 

conforme mencionamos anteriormente, e reconhece as particularidades trazidas 

pelo enfoque computacional; 

 Gera ideias e não artefatos. O pensamento computacional não deve ter 

necessariamente como resultado final a produção de software e hardware e 

reconhece que os conceitos fundamentais da Computação estarão presentes para 

resolver problemas em vários contextos do cotidiano; 

 Para todos, em qualquer lugar. Por fim, o pensamento computacional pode ser 

útil para todas as pessoas, em diversas aplicações. 
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A mesma autora ainda argumenta que introduzir o pensamento computacional no 

ensino básico também significa fomentar o interesse pela área de Computação, 

mostrando sua versatilidade e relevância na resolução de problemas do mundo atual. 

Evidentemente, nem todos os alunos egressos do ensino básico farão uma graduação em 

Computação, mas essa estratégia educacional poderia criar e intensificar relações 

interdisciplinares da Computação com outras áreas. Podemos especular se, inclusive, 

teríamos melhores cientistas da computação no futuro. 

 

2.2.1. Pensamento Computacional e outras Ciências 

 

Considerando a definição de Pensamento Computacional colocada por  Nunes 

(2011), o qual identifica-se como o processo cognitivo utilizado pelos seres humanos 

para encontrar algoritmos para resolver problemas este mesmo processo pode ser 

entendido como a base da Ciência da Computação, podendo  assim, ser aplicado a 

outras ciências como matemática, física, química, filosofia, psicologia, economia, 

sociologia, etc, contribuindo nos processos de sistematizar ou organizar a solução de 

problemas.  

Advogados, por exemplo, podem ler textos e, usando o pensamento 

computacional, extrair deles fatos e regras, permitindo tirar conclusões lógicas que 

balizem um parecer irrefutável. Todos os tipos de procedimentos, como por exemplo, 

organizar uma eleição, pode ser também colocado na forma algorítmica. 

O pensamento computacional tem caráter transdisciplinar assim ele pode 

complementar a formação em outros temas centrais, além da Computação, que irão 

moldar sua futura carreira profissional. O pensar computacional permite resolver 

problemas, criar design de sistemas e compreender o poder e os limites entre a 

inteligência do homem e da máquina. 

Apesar de buscar seus fundamentos em outras áreas, o pensamento 

computacional parece trazer mecanismos singulares de raciocínio para resolução de 

problemas, cujas aplicações ultrapassam as fronteiras da Computação em si – 

consideremos, por exemplo, as recentes aplicações de métodos computacionais a 

questões de pesquisa da Biologia e das Ciências Sociais, permitindo a análise de uma 

quantidade de dados muito superior ao que seria possível antes de atacar tais questões 

sob um ponto de vista computacional. 
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O CSTA K-12 Computer Science Standards (CSTA, 2011) ressalta a 

necessidade de desenvolvimento de habilidades computacionais na Educação Básica, 

auxiliando no desenvolvimento de capacidades de resolução de problemas, dando 

suporte e se relacionando com outras ciências, além de atuar como um elemento 

motivador para os estudantes. Este currículo de referência sugere a formação em 

Computação de alunos da Educação Básica de acordo com uma abordagem que 

contempla conceitos, habilidades e competências, conforme abordado também por 

Bezerra e Silveira (2011). 

O pensamento computacional, como o próprio nome diz, caracteriza-se pelo  

desenvolvimento do pensamento algorítmico dos sujeitos. De forma que o raciocínio 

lógico seja estimulado, visando a resolução de problemas. Segundo o K-12 (2007), o 

pensamento computacional envolve um foco em problemas concretos, uma grande 

coleção de técnicas comprovadas, tais como abstração, decomposição, iteração e 

recursão, uma compreensão da capacidade dos seres humanos e máquinas semelhantes e 

consciência do custo de tudo isso.  

Nos cursos superiores de Computação se os alunos já tivessem trabalhado o 

pensamento computacional na educação básica, implicaria em menos reprovação nas 

cadeiras de calculo, por exemplo, que é um dos principais campos de desistência pela 

procura dos cursos na área de Computação. Já que o pensamento computacional visa 

desenvolver o raciocínio lógico e resolução de problemas.  
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2.3. Modelos de currículos para o ensino de computação  

 

Nesta parte do trabalho será apresentada a descrição dos currículos 

investigados a partir da sistemática abordada a fim de mostrar os assuntos que 

cada currículo aborda e a faixa etária que eles são abordados. 

 

2.3.1. Computação: Um currículo para escolas (CAS) 

Apresentação 

Este currículo foi desenvolvido pelo CAS
1
: Computing at School (Computação 

na Escola), com o objetivo de introduzir o ensino de computação como ciência nas 

escolas. Foi lançado em dezembro de 2011 e modelado de acordo com os Programas 

Curriculares Nacionais do Reino Unido
2
. Este documento foi dividido em cinco seções: 

 Seção 1: Importância. Por que Computação deve ser aprendida na 

escola? 

 Seção 2: Conceitos-chave que surgem na Computação; 

 Seção 3: Processos-chave. O que os alunos devem ser capazes de fazer? 

 Seção 4: Faixa etária e conteúdo. O que os alunos devem saber?  

 Seção 5: Nível de descrições para realização dos mapas para o currículo 

nacional de Computação do Reino Unido. 

 

No sistema educacional britânico os conteúdos são divididos de acordo com a 

Faixa Etária (Key Stage-KS): 

 KS 1: Idades entre 5 a 8 anos; 

 KS 2: Idades entre 8 a 11 anos; 

 KS 3: Idades entre 11 a 14 anos. A transição do ensino primário e 

secundário, na típica escola, ocorre nesse estágio;  

 KS 4: Idades entre 14 a 16 anos. Leva até o GCSE (General Certificate 

of Secundary Education - Certificado Geral da Educação Secundária) 

exames nacionais e uma variedade de equivalentes de formação 

profissional;  

                                                   
1
 CAS (Computing at School): http://www.computingatschool.org.uk 

2
 http://curriculum.gcda.gov.uk/key-stage-3-and-4/subjects/key-stage-3/  
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 A educação pós-16 anos: Inclui um nível de exame que é a principal 

qualificação de entrada para a universidade.  

A Microsoft e a Google foram as duas empresas que aprovaram este documento. 

Segundo a Microsoft, o currículo é uma oportunidade de fornecer uma base sólida para 

o ensino dos princípios e conceitos da Ciência da Computação de uma forma criativa e 

animada. Com o emprego da Computação, as escolas passam a oferecer capacidades e 

experiências que as empresas necessitam hoje, devido à escassez de pessoas com os 

conhecimentos adequados de ciência da computação no Reino Unido. Além de ser bom 

para a economia, proporciona aos jovens oportunidades na vida.  

Segundo o Google, é importante que todos os alunos obtenham fundamentos 

sólidos de como pensar computacionalmente e explore as habilidades fundamentais e 

conceitos que sustentam a Computação e a Engenharia de Software. A Google apoia o 

trabalho do CAS nessa área e ver este currículo como um contribuição relevante e 

espera que tenha um valor generalizado nas escolas do Reino Unido e outros sistemas 

de ensino.  

A seguir são definidos os conceitos-chave identificados no referido currículo:  

 Idiomas, máquinas e Computação; 

 Dados e representação; 

 Comunicação e coordenação; 

 Abstração e design; 

 Computação numa abordagem mais ampla; O contexto mais amplo de 

computadores. 

 O currículo propõe que não seria sensato ensinar como tópicos distintos que 

constituem temas unificadores podendo ser usados como uma forma de compreender e 

organizar o conhecimento sobre Computação, e é mais facilmente reconhecido pelos 

alunos depois que eles encontram vários exemplos concretos do conceito em alguma 

ação.  

 Os processos-chave é algo que o estudante deve ser capaz de fazer, como 

segue:  

 Abstração 

o Modelagem 
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o Decomposição 

o Generalizar e classificar 

 Programação 

o Projetar e escrever programas 

o Mecanismos de abstração 

Em Computação, os principais processos podem ser unificados por um único 

tema: Pensamento Computacional. Um estudante bem conceituado sobre Computação 

vai também ser proficiente em outras competências genéricas e processos, incluindo: 

pensar criticamente, refletir sobre o trabalho de outras pessoas, comunicar-se 

eficazmente tanto oralmente como por escrito, ser um usuário responsável de 

computadores e contribuir ativamente para a sociedade. 

Os conceitos-chave e os processos-chave são assuntos que, de certa forma, estão 

embutidos nos conteúdos que os alunos irão aprender, porém não serão vistos como 

tópicos independentes.  

 Os conteúdos que os alunos devem saber são separados de acordo com cada 

KS, de quanto tempo pode ser disponibilizado, que varia de escola para escola, e de 

acordo com as mudanças na política educacional.  

Conteúdos 

KS-1 (5-8 anos) 

Algoritmos: Os algoritmos podem ser escritos como atividades diárias, com o formato 

de um texto narrativo, assim pode ser entendido por seres humanos e por computadores. 

Alguns passos podem ser repetidos e outros passos podem ser compostos de outros 

passos. 

Programas: Escrever o algoritmo em uma linguagem de programação (Scratch, por 

exemplo) de forma simples, fazendo com que o programa siga algumas instruções 

ditadas pelo aluno. Os programas devem aceitar entradas, seguir uma sequência de 

instruções armazenadas e produzir saídas, podem incluir também repetições.  

Dados: A informação pode ser armazenada e trabalhada de várias formas, por números, 

textos, vídeos, sons, imagens. Compreender como os computadores utilizam o sistema 

binário para armazenar as informações. 
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Computadores: Os computadores são dispositivos eletrônicos que utilizam sequências 

de instruções armazenadas. Os computadores aceitam entradas e saídas. 

Comunicação e Internet: A World Wide Web contém um quantidade muito grande de 

informações. Navegador é o programa que é utilizado pra visualizar os sites. Cada site 

tem um nome único. O estudante digita um site específico para ver um determinado e 

navegar entre os hiperlinks.  

KS-2 (8-11 anos) 

Algoritmos: Os algoritmos podem ser representados simbolicamente (fluxogramas) ou 

através de instruções em uma linguagem claramente definida. Os algoritmos podem 

incluir seleção e repetição. Podem também ser decomposto em componentes 

(procedimentos). Devem ser demonstrados sem ambiguidade e cuidado com a precisão 

são necessários para evitar erros. Devem ser feitos e depois testados.   

Programas: Criar programas que simulem algum ambiente de perguntas e respostas, 

interagindo com o usuário. Os programas podem ser criados usando ferramentas visuais. 

Podem ser trabalhados diferentes tipos de dados, podem usar uma variedade de 

estruturas de controle (seleções e procedimentos). Os programas são desenvolvidos de 

acordo com um plano, tem que prestar atenção a cada detalhe, porque o cuidado e a 

precisão são de extrema importância para evitar erros. Após o desenvolvimento, os 

programas são testados e quando apresentam falhas no teste são corrigidos. O código 

tem que ser legível e conter comentários.  

Dados: Introdução prática de representação binária (como as palavras, imagens ou 

ideias são representadas em sequências de 0s e 1s). A diferença entre constantes e 

variáveis em programas. Diferença entre dados e informações. Dados estruturados 

podem ser armazenados em linhas e colunas, formando tabelas e podem ser 

classificados. Buscas podem usar uma ou mais colunas da tabela. Se contiver erros de 

dados pode afetar os resultados da pesquisa e das decisões baseadas em dados. Os erros 

podem ser reduzidos com a utilização de verificação e validação. A informação pessoal 

deve ser precisa e deve ser armazenada de forma segura, pode ser utilizada para fins 

limitados e tratados com a importância necessária.  

Computadores: Os computadores são dispositivos para a execução de programas. 

Software de aplicação é um programa projetado para executar tarefas do usuário. O 

sistema operacional é um software que gerencia o contato entre o software e o 
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hardware. Os Computadores consistem de uma série de componentes de hardware, cada 

um com uma função específica (CPU, memória, disco rígido, mouse, monitor). Os 

dispositivos com computadores integrados (por exemplo, câmeras digitais), tecnologia 

portátil (por exemplo, telefones inteligentes) e computadores pessoais. Uma variedade 

de sistemas operacionais e software de aplicação são normalmente disponíveis para o 

mesmo hardware. Os usuários podem evitar ou corrigir problemas que ocorrem com os 

computadores (por exemplo, hardware de conexão, proteção contra vírus). Questões 

sociais e éticas levantadas pelo papel dos computadores em nossas vidas. 

Comunicação e Internet: A internet é um conjunto de computadores interligados entre 

si compartilhando a mesma informação. Essa ligação pode ser feita usando uma 

variedade de tecnologias (por exemplo, cabos de rede, linhas telefônicas, pode ser sem 

fio, sinais móveis, correio). Além de suportar múltiplos serviços (por exemplo, Web, e-

mail, VoIP) e relaciona os servidores Web, navegadores Web, sites e páginas Web. O 

formato de URLs. Os motores de busca permite que os usuários da Web encontrem 

páginas específicas e tenham um conhecimento básico de como os resultados podem ser 

classificados. Obtenham conhecimento sobre questões de segurança na Web. 

KS-3 (11-14 anos) 

Algoritmos: Os algoritmos devem ser feitos de acordo com o problema a ser resolvido, 

levando em consideração a complexidade do código, velocidade, quantidade de 

memória utilizada, quantidade de dados, a fonte de dados e as saídas necessárias. 

Programas: Os programas podem trabalhar com vários tipos de dados (inteiros, 

caracteres, strings), também podem trabalhar com operadores relacionais(<, >, =, +, -, *, 

/) e lógicos (AND, OR, NOT). Podem usar funções e procedimentos (definição e 

chamada), incluindo funções e procedimentos com parâmetros. Os programas podem 

conter mais de uma chamada com um procedimento único. Deve conter comentários, 

explicando o funcionamento do programa. Os alunos devem ter a compreensão da 

diferença entre erros de sintaxe e de significado e ter a capacidade de encontrá-los e 

corrigi-los.  

Dados: Introdução a manipulação de binário. Representação de:  

 Inteiros sem sinal; 

 Texto (ponto-chave: cada personagem é representado por um padrão de bits. O 

significado é por convenção apenas. Exemplos: código Morse, ASCII); 
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 Sons (Analógico, envolvendo a conversão digital, por exemplo, WAV. E livre 

da conversão, por exemplo, MIDI); 

 Imagens (por exemplo, bitmap e vídeo), diferentes coisas podem compartilhar a 

mesma representação.  

Computadores: Os computadores são aparelhos para a execução de programas com um 

propósito geral (os dispositivos são criados para executar diferentes coisas ao mesmo 

tempo). A maioria dos dispositivos eletrônicos possuem dispositivos computacionais, 

possuem a arquitetura básica: CPU, armazenamento (disco rígido, exemplo, memória 

principal), entrada e saída (por exemplo, teclado e mouse). Os computadores são muito 

rápidos e estão ficando cada vez mais rápidos (lei de Moore). As máquinas podem 

executar mais de uma coisa ao mesmo tempo, alternando entre programas diferentes 

rapidamente. 

Comunicação e internet: Rede é um conjunto de computadores trabalhando em 

conjunto com uma ideia central.  

 O aluno precisa ter uma compreensão do que acontece quando um usuário 

solicita uma página da web em um navegador, incluindo: 

 Navegador e trocar mensagens de servidores através da rede; 

 O que são as mensagens (http e HTML); 

 A estrutura de uma página web - HTML, estilo das páginas, hiperlinks; 

 O que o servidor faz (buscar o arquivo e envia-o de volta); 

 O que o navegador faz (interpreta o arquivo, busca outros arquivos e 

exibi os arquivos encontrados); 

 Como os dados são transportados na Internet: 

 Os Pacotes e a comutação do mesmo; 

 Protocolos simples: uma linguagem acordada para dois computadores 

se comunicarem entre si; 

 Como funcionam os motores de busca e como buscar a informação de forma 

eficaz. Consultas avançadas de pesquisa com operadores booleanos. 

KS-4 (14-16 anos) 

Algoritmos: A escolha de um algoritmo deve ser influenciada pela estrutura de dados e 

valores que precisam ser manipulados. Será levado em consideração a familiaridade 



 
 

29 

 

com diversos algoritmos de chave (classificação e pesquisa), incluindo a capacidade de 

ser re-autor, validar, testar e corrigir o código resultante. 

Programas: Os programas podem conter a manipulação de expressões lógicas, tabelas 

de verdadeiro ou falso e de booleanos, matrizes bidimensionais (e superior). Os 

programas devem ser feitos em uma linguagem de baixo nível. 

Dados: Introdução ao hexadecimal, complemento de dois inteiros e números 

fracionários. Algoritmo de compreensão com perdas e sem perdas (por exemplo, JPEG). 

Problemas de usar representações binárias distintas:  

 Quantização: representações digitais representam sinais analógicos não pode ser 

expresso com precisão absoluta (por exemplo, uma imagem em escala de cinza, 

pode ter 16 ou 256 ou mais níveis de cinza, mas sempre um número finito de 

passos discretos); 

 Frequência de amostragem: contínuas representações digitais representam um 

espaço ou um tempo (por exemplo, uma foto, usando pixels); 

Computadores:  

 Portas lógicas: AND/OR/NOT. Adicionar circuitos. Flip-flops, registradores; 

 Arquitetura Von Neumann: CPU, memória, endereçamento, o ciclo buscar-

executar e conjuntos de baixo nível de instrução. Código de montagem; 

 Compiladores e intérpretes (o que são, não como construí-los); 

 Sistemas operacionais (controlar quais programas são executados e fornecer o 

sistema de arquivamento) e máquinas virtuais. 

Comunicação e internet:  

 Modelo Cliente/Servidor; 

 Endereço MAC, endereço IP, serviço de nome de domínio, cookies; 

 Algum protocolo "real". (Exemplo:Usar o telnet para interagir com um servidor 

HTTP); 

 Roteamento; 

 Deadlock e livelock; 

 Redundância e correção de erros; 

 Criptografia e segurança. 
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A Ciência da Computação oferece uma enorme gama de temas mais avançados, 

os quais são acessíveis a um KS-4. 

Temas opcionais para alunos avançados  

Algoritmos:  

 Aritmética modular; 

 Hashing; 

 Algoritmos distribuídos; 

 Algoritmos de otimização heurística; soluções “boas o suficiente" (algoritmos 

genéticos, recozimento simulado);  

 Método de Monte Carlo; 

 Sistemas de aprendizagem (Matchbox Computer); 

 Sistemas computacionais relacionados a biologia; redes neurais artificiais, 

autômatos celulares, comportamento emergente; 

 Gráficos (modelo 3D) 

Programas: 

 Execução de algoritmos recursivos; 

 Programação para o mundo real; 

 Robótica; 

 Outros tipos de linguagem e construções: linguagens orientadas a objetos e 

funcional; 

 App de desenvolvimento; 

 Desenvolvendo para diferentes ambientes; 

 Programação usando SDKs e outros tipos de hardware; 

 Código aberto; 

Dados: 

 Lista de grafos e árvores, incluindo árvores binárias; 

 Ponteiros e estruturas de dados dinâmicos; 

 Manipulação de conjuntos de dados muito grandes; 

 Manipulação dinâmica conjuntos de dados (especialmente baseados em dados da 

Internet); 

 Representação de ponto flutuante; 
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Computadores: 

 Interrupções e sistemas de tempo real; 

 Sistemas multiprocessadores; 

 Caches de memória; 

 Problemas de indecisão; 

Comunicação e internet: 

 A criptografia assimétrica; troca de chaves; 

 Interação Homem-Máquina (IHC); 

 Reconhecimento da importância da interface do usuário; interação entre 

computadores e as pessoas; 

 Design de interface simples do usuário; 

 

Competências 

As descrições de níveis fornece a base pra fazer julgamentos sobre o 

desempenho dos alunos no final das KS-1, 2 e 3. No KS-4, a avaliação dos resultados se 

dá através dos GCSEs.  

KS-1 funciona nos níveis 1-3; 

- 7 anos de idade espera estar no nível 2 

KS-2 funciona nos níveis 2-5; 

- Aos 11 anos, espera estar no nível 4 

KS-3 funciona nos níveis 3-7; 

- Aos 14 anos, espera estar no nível 5 

Nível 1 

 Os alunos podem falar sobre storyboards (seria como uma história em 

quadrinho para explicar algum procedimento) existentes em suas atividades 

cotidianas; 

 Os alunos podem solicitar uma coleção de fotos em uma sequência lógica e 

correta; 
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 Os alunos reconhecem que muitos dispositivos que estão no nosso dia a dia 

respondem aos sinais e instruções; 

 Os alunos podem fazer brinquedos programáveis e executar as instruções; 

Nível 2 

 Os alunos podem desenhar storyboards de atividades cotidianas; 

 Os alunos podem planejar e dar comandos para realizar alguma função, como a 

automatização de robôs; 

 Os alunos podem resolver problemas usando brinquedos programáveis; 

 Os alunos classificam itens em conjuntos únicos de dados. 

Nível 3 

 Os alunos reconhecem as semelhanças entre storyboards de atividades 

cotidianas; 

 Os alunos planejam sequência linear (não-ramificação) de instruções; 

 Os alunos dão uma sequência linear de instruções para realizar algum 

procedimento; 

 Os alunos apresentam dados de uma forma sistemática. 

Nível 4 

 Os alunos analisam e representam uma sequência de eventos simbólicos; 

 Os alunos reconhecem diferentes tipos de dados: texto, número; 

 Os alunos entendem a necessidade de cuidado e precisão de sintaxe e tipografia 

em dar instruções; 

 Os alunos podem dar instruções com seleção e repetição; 

 Os alunos podem “pensar” através de um algoritmo e prever uma saída; 

 Os alunos podem apresentar dados em um formato estruturado adequado para 

processamento de dados. 

Nível 5 

 Os alunos decompõem um problema em subproblemas e faz o uso de uma 

notação para representá-lo. 

 Os alunos analisam e apresentam um algoritmo para uma dada tarefa; 

 Os alunos reconhecem semelhanças entre problemas simples e a uniformidade 

nos algoritmos usados para resolvê-los; 
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 Os alunos desenvolvem, testam e refinam sequências de instruções, e mostram 

eficiência no enquadramento dessas instruções. Eles são capazes de refletir 

criticamente sobre os seus programas, a fim de fazer melhorias em exercícios de 

programação subsequentes; 

 Os alunos são capazes de fazer uso de rotinas sem parâmetros em seus 

programas, os alunos também serão capazes de manipular informações e 

selecionar os tipos de dados adequados; 

 Os alunos podem criar e usar estruturas simples (1D) de dados. 

Nível 6 

 Os alunos descrevem algoritmos mais complexos, por exemplo, algoritmo de 

classificação ou de busca; 

 Os alunos podem descrever sistemas utilizando diagramas e seus componentes; 

 Os alunos podem decompor totalmente um problema em subproblemas pode 

fazer uso de uma notação para representá-lo; 

  Os alunos podem reconhecer semelhanças dos problemas e devem ser capazes 

de produzir um modelo com alguns aspetos que se encaixe em qualquer 

problema; 

  Os alunos usam interfaces de programação para fazer previsões e variar as 

regras no âmbito da programação. Os alunos avaliam a validade de seus 

programas e consideram as soluções alternativas; 

 Os alunos são independentemente capazes de escrever um programa curto; 

 Os alunos fazem uso de procedimentos com parâmetros e funções que 

retornam valores em seus programas e também são capazes de manipular 

matrizes unidimensionais; 

 Os alunos podem usar o projeto 2D de estruturas de dados. 

Nível 7 

 Os alunos descrevem algoritmos de chave; 

 Os alunos podem decompor totalmente um problema em seus subproblemas e 

pode fazer uso livre de erros de uma notação apropriada para representa-lo; 

 Os alunos podem reconhecer semelhanças de problemas mais complexos e 

devem ser capazes de produzir um modelo com alguns aspetos que se encaixe 

em qualquer problema; 
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 Os alunos usam módulos de códigos pré-construídos para construir um sistema; 

 Os alunos podem criar e usar estruturas complexas de dados, incluindo banco de 

dados relacionais; 

 Os alunos devem selecionar e utilizar instrumentos adequados para programar 

em uma variedade de contextos em seus trabalhos, traduzindo especificações 

expressas em linguagem comum na forma exigida pelo sistema; 

 Os alunos consideram os benefícios e as limitações de ferramentas de 

programação e dos resultados que produzem, e os alunos usam os resultados 

para informar futuros julgamentos sobre a qualidade de sua programação; 

 Os alunos programam em uma linguagem de programação baseada em texto, 

demonstrando os processos acima. Os alunos documentão e demonstram que o 

seu trabalho é sustentável. Os alunos podem depurar declarações; 

 Os alunos podem analisar estruturas complexas de dados, usá-las em programas 

e simplificar. 

Nível 8 

 Os alunos selecionam construções independentes de programação apropriadas 

para tarefas específicas, tendo em conta a facilidade de uso e adequação; 

 Os alunos podem reconhecer semelhanças em problemas mais complexos e são 

capazes de produzir um modelo que se encaixa na maioria dos aspectos destes 

problemas; 

 Os alunos podem escrever o programa para outros alunos usar e aplicar 

procedimentos de depuração avançados; 

 Os alunos podem analisar, usar e simplificar as estruturas complexas de dados, 

por exemplo, a normalização; 

  Os alunos demonstram uma compreensão da relação entre real e o algoritmo 

complexo, da lógica e das visualizações relativas à programação; 

 Desempenho excepcional; 

 Os alunos podem reconhecer semelhanças entre problemas mais complexos e 

são capazes de produzir um modelo geral de aspectos que se enquadra em todos 

eles; 



 
 

35 

 

 Os alunos com competência e confiança devem usar uma linguagem de 

programação baseada em texto para produzir soluções para problemas usando 

um código eficiente; 

 

2.3.2. Model curriculum for K-12 

 

Este currículo foi desenvolvido em 2003 pela ACM High School Currículo 

(ACM, 2003) nos Estados Unidos, a fim de ensinar Computação no nível K-12. Este é 

um curso de um ano, que abrange temas como programação, projeto de hardware, redes, 

gráficos, bases de dados e recuperação de informação, segurança do computador, 

projeto de software, linguagens de programação, lógica, paradigmas de programação, 

tradução entre os níveis de abstração, inteligência artificial, os limites da computação (o 

que os computadores não podem fazer), aplicações em tecnologia da informação e 

sistemas de informação, e questões sociais (segurança na Internet, privacidade, 

propriedade intelectual, etc). A seleção de temas centrais no modelo de 2003 foi 

motivada mais cedo por uma faculdade americana e agora datada como um modelo 

curricular de abrangência internacional.  

Por uma variedade de razões, o modelo de currículo da ACM não foi 

amplamente implementado nas escolas secundárias. Uma forte razão é que desde 2003 

houve fortes mudanças na Ciência da Computação, muitas das quais foram estimuladas 

pelo surgimento do World Wide Web. O objetivo do K-12 é de fornecer um padrão em 

nível de Estado de Ciência da Computação, assim podendo ser ensinado em todo 

distritos escolares. Foi desenvolvido para utilização nas classes 9, 10 e 12, o curso 

aborda no 9º ano, uma introdução à programação e resolução de problemas, Internet, 

informações, comunicação, impacto de hardware, social e ético. No 10º ano o curso da 

ênfase a programação e aplicativos. No 12º ano é abordado assuntos interessantes como 

robótica, simulações e animações.  

O K-12 concentra-se em conceitos fundamentais e tem os seguintes objetivos 

gerais:  

I. O currículo deve preparar os alunos para compreender a natureza da 

Ciência da Computação e seu lugar no mundo moderno; 
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II. Os alunos devem compreender que a Ciência da Computação intercala 

conceitos e habilidades; 

III. Os alunos deverão ser capazes de usar o conhecimento da Ciência da 

Computação (especialmente, pensamento computacional) em suas 

atividades de resolução de problemas e em outras disciplinas. 

Se o K-12 for amplamente implementado e essas metas forem cumpridas, os 

alunos do ensino médio estarão preparados para serem usuários conhecedores e críticos 

de computadores, bem como designers e construtores de aplicativos.   

As Normas do CSTA para o K-12 ciência da computação apresentam-se com 

base em um modelo em que cada um dos três níveis de representar um conjunto 

específico de classes e cursos. Nível 1 fornece os padrões de aprendizagem para os 

alunos das séries K-6, Nível 2 fornece os padrões de aprendizagem para os alunos dos 

graus 6-9, e Nível 3 fornece os padrões de aprendizagem para os alunos em cada um dos 

três cursos de classes 9-12. (os limites especificados para cada nível irá variar de escola 

para escola.) A estrutura geral deste modelo é mostrado na Figura 1. 

 

Figura 1: Estrutura geral dos níveis definidos no K-12. 

 

Conteúdos 

Nível 1 (recomendado para as classes K-6) “Ciência da Computação e eu”  

Aos alunos do ensino fundamental são introduzidos conceitos fundamentais em 

Ciência da Computação através da integração de competências básicas em tecnologias 

com ideias simples sobre o pensamento computacional. As experiências de 

aprendizagem são criadas a partir dessas normas e devem ser inspiradoras e 

envolventes, ajudando os alunos a ver a computação como uma parte importante do 
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mundo. Elas devem ser projetadas com foco na aprendizagem ativa, na criatividade e na 

exploração, muitas vezes, devem ser incorporadas dentro de outras áreas curriculares, 

como ciências sociais, artes da linguagem, matemática e ciências.  

Nível 2 (recomendado para as classes 6-9) “Ciência da Computação e a 

Comunidade”  

Aos alunos do ensino médio da escola começam a usar o pensamento computacional 

como uma ferramenta de resolução de problemas. Eles começam a usar a ubiquidade da 

computação e as formas em que Ciência da Computação facilita a comunicação e a 

colaboração. Os alunos começam a experimentar o pensamento computacional como 

um meio de abordar questões relevantes, não só para eles, mas para o mundo em torno 

deles. As experiências de aprendizagem criados a partir destes padrões devem ser 

relevantes para os alunos e deve promover as suas percepções, se tornando proativos e 

capacitados para solucionar problemas. Eles devem ser projetados com foco na 

aprendizagem ativa e de exploração e pode ser ensinado nas aulas de Ciência da 

Computação, pode ser explícito ou embutido em outras áreas curriculares como ciências 

sociais, artes da linguagem, matemática e ciência.  

Nível 3 (recomendado para as classes 9-12) “Aplicando conceitos e criando 

soluções do mundo real”  

O nível 3 é dividido em três campos separados, cada um  concentra-se em diferentes 

facetas da Ciência da Computação como uma disciplina. Os alunos podem dominar 

conceitos científicos mais avançados de Computação e aplicar esses conceitos para 

desenvolver artefatos virtuais e do mundo real. As experiências de aprendizagem são 

criadas a partir dessas normas e deve se concentrar na exploração de problemas do 

mundo real e da aplicação de pensamento computacional para o desenvolvimento de 

soluções. Eles devem ser projetados com foco na aprendizagem colaborativa, na gestão 

de projetos, e em uma comunicação eficaz. O nível 3 inclui o seguintes cursos: 

 Nível 3A: (recomendado para as classes 9 ou 10) “Ciência da Computação 

no Mundo Moderno” 

Este curso é recomendado para todos os alunos. Seu objetivo é solidificar os 

conhecimentos dos alunos de princípios de Ciência da Computação e práticas, para que 

possam fazer escolhas certas e uso adequado de ferramentas computacionais e técnicas 

em qualquer carreira que decidir seguir. Eles também devem apreciar a amplitude da 
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computação e sua influência em quase todos os aspectos da vida moderna. Finalmente, 

eles devem entender o impacto social e ético de suas opções ao usar a tecnologia da 

Computação em seu trabalho e na vida pessoal e as escolhas que já foram feitas por 

aqueles que desenvolvem as tecnologias que utilizam. 

 Nível 3B: (recomendado para as classes 10 ou 11) “Ciência da Computação 

e Práticas” 

Este curso é um estudo mais aprofundado da Ciência da Computação e sua 

relação com outras disciplinas, e contém uma quantidade significativa de resolução de 

problemas e relacionada às atividades. Uma forma de realizar este curso é seguindo o 

curso de Princípios da Ciência da Computação
3
. Os estudantes devem concluir com um 

claro entendimento da aplicação de pensamento computacional para problemas do 

mundo real. Eles também devem ter aprendido a trabalhar em colaboração para resolver 

um problema e usar ferramentas de colaboração modernas durante esse trabalho. 

 Nível 3C: (recomendado para as classes 11 ou 12) “Tópicos em Ciência da 

Computação” 

Este é um curso eletivo que fornece uma profundidade de estudo em uma 

determinada área de computação. Este pode ser, por exemplo, o curso de Ciência da 

Computação (AP, 2010), que oferece a oportunidade de estudar programação Java. 

Alternativamente, esta oferta pode ser um curso de projetos baseada focando em uma 

única faceta da computação ou em um curso que leva a certificação profissional de 

Computação.  

Competências  

Nível 1 

Pensamento Computacional - Grades K-3 (Level 1) 

O aluno será capaz de: 

 Usar os recursos de tecnologia (por exemplo, quebra-cabeças, lógicos programas 

de pensamento) para resolver problemas apropriados a cada idade; 

 Usar ferramentas de escrita, câmeras digitais, e ferramentas de desenho para 

ilustrar pensamentos, ideias e histórias de uma maneira passo-a-passo; 

                                                   
3
 (www.apcsprinciples.org) 
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 Entender como organizar informações em ordem útil, como por exemplo, 

classificação de alunos, data de nascimento, sem o uso de um computador; 

 Reconhecer que o software é criado para controlar operações de computador; 

 Demonstrar como 0s e 1s pode ser usado para representar informações; 

Grades 3-6 (Level 1) 

O aluno será capaz de: 

 Entender e usar as etapas básicas em algoritmos de resolução de problemas (por 

exemplo, problema, declaração e exploração, o exame de casos de amostra, 

concepção, implementação, e ensaio); 

 Desenvolver uma compreensão simples de um algoritmo (por exemplo, pesquisa 

de sequência, de eventos ou triagem) usando exercícios livres do computador; 

 Demonstrar como uma sequência de bits pode ser usada para representar 

informações alfanuméricas; 

 Descrever como uma simulação pode ser usada para resolver um problema; 

 Fazer uma lista de subproblemas a considerar, enquanto abordar um problema 

maior; 

 Compreender as conexões entre Ciência da Computação e outros campos; 

Colaboração - Grades K-3 (Level 1) 

O aluno será capaz de: 

 Coletar informações e comunicam eletronicamente com os outros, com o apoio 

de professores, familiares, ou o aluno parceiros; 

 Trabalhar de forma cooperativa e colaborativa com colegas, professores, e 

outros que utilizam a tecnologia; 

 Identificar modos de trabalho em equipe e colaboração pode apoiar a resolução 

de problemas e a inovação; 

Grades 3-6 (Level 1) 

O aluno será capaz de: 

 Use ferramentas de produtividade da tecnologia (por exemplo, processamento de 

texto, planilha, apresentação de software) para escrita individual ou colaborativa, 

comunicação, publicação e atividades; 
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 Usar os recursos on-line (por exemplo, e-mail, discussões online, ambientes web 

colaborativos) participar em atividades colaborativas de resolução de problemas 

com a finalidade de desenvolvimento de soluções ou produtos; 

Prática Informática e Programação (CPP) 

Grades K-3 (Level 1) 

O aluno será capaz de: 

 Usar os recursos tecnológicos para realizar pesquisas de acordo com cada idade; 

 Usar recursos multimídia adequado para desenvolvimento (por exemplo, livros 

interativos e software educativo) para apoiar aprendizagem em todo o currículo; 

 Criar produtos multimídias adequadas ao desenvolvimento, com o apoio de 

professores, membros da família ou de estudante parceiros; 

 Construir um conjunto de instruções para ser atendido e realizar uma tarefa 

simples (por exemplo, instruções tartaruga); 

 Identificar as tarefas que usam computação e tecnologia; 

 Reunir e organizar informações usando conceito de mapeamento de ferramentas; 

Grades 3-6 (Level 1) 

O aluno será capaz de: 

 Usar os recursos de tecnologia (por exemplo, calculadoras, sondas de recolha de 

dados, dispositivos móveis, vídeos, software educacional e ferramentas de web) 

para resolução de problemas e autoaprendizagem; 

 Usar ferramentas de uso geral de produtividade e periféricos para apoiar a 

produtividade pessoal, remediar o défice de competências, e facilitar 

aprendizagem; 

 Use ferramentas de tecnológicas (por exemplo, multimídia e autoria de texto, 

apresentação, ferramentas web, câmeras digitais e scanners) para cada escrita 

colaborativa, comunicação e publicação de atividades; 

 Reunir e manipular dados usando uma variedade de ferramentas digitais. 

 Construir um programa como um conjunto de passo-a-passo instruções para ser 

encenada;  

 Implementar soluções de problemas utilizando uma linguagem de programação 

baseado em um bloco visual; 
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 Use dispositivos de computação para acesso a informações remotas, comunicar 

com os outros em suporte de aprendizagem direta e independente, e seguir 

interesses pessoais; 

 Navegar entre páginas usando hiperlinks e conduzir pesquisas simples utilizando 

motores de busca; 

 Identificar uma grande variedade de trabalhos que requerem conhecimento ou 

uso de computação; 

 Renir e manipular dados usando uma variedade de ferramentas digitais; 

Computadores e dispositivos de comunicação - Grades K-3 (Level 1) 

O aluno será capaz de: 

 Usar padrões de entrada e dispositivos de saída para operar com sucesso em 

computadores e relacionar as tecnologias. 

Grades 3-6 (Level 1) 

O aluno será capaz de: 

 Demonstrar um nível adequado de proficiência com teclados e outros insumos e 

dispositivos de saída; 

 Entender a penetração da computação e da tecnologia na vida diária (por 

exemplo, voz, email, download de vídeos e arquivos de áudio, fornos de 

microondas, termostatos, internet sem fio, dispositivos móveis, sistemas de 

GPS); 

 Aplicar estratégias para a identificação simples de problemas de hardware e 

software que podem ocorrer durante a utilização; 

 Identificar as informações que estão vindo para a computação a partir de muitas 

fontes, através de uma rede; 

 Identificar fatores que distinguem os seres humanos a partir de máquinas; 

 Reconhecer os computadores e o comportamento dos modelos inteligentes 

(como o encontrado na área de robótica, o discurso e reconhecimento, 

linguagem e animação computacional). 

Comunidade Global, e Impactos Éticos - Grades K-3 (Level 1) 

O aluno será capaz de: 
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 Praticar cidadania digital responsável (comportamentos éticos e legais), no uso 

de sistemas de tecnologia e software; 

 Identificar comportamentos sociais positivos e negativos e comportamentos 

éticos para a utilização da tecnologia. 

Grades 3-6 (Level 1) 

O aluno será capaz de: 

 Discutir questões básicas relacionadas com os responsáveis pelo uso de 

tecnologia e informação, e as consequências do uso inadequado; 

 Identificar o impacto da tecnologia (por exemplo, redes sociais, cyber bullying, 

computação móvel e comunicação, tecnologias web, segurança cibernética, e 

virtualização) sobre a vida pessoal da sociedade; 

 Avaliar a precisão, relevância, adequação, abrangência, e preconceitos que 

ocorrem nas informações em fontes eletrônicas; 

 Compreender as questões éticas que se relacionam com os computadores e redes 

(por exemplo, o patrimônio de acesso, segurança, privacidade, direitos autorais e 

propriedade intelectual); 

Nível 2: Ciência da Computação e a Comunidade (Level 2) 

Pensamento Computacional 

O aluno será capaz de: 

 Use as etapas básicas de algoritmos de resolução de problemas para soluções de 

projeto (por exemplo, declaração de problemas e exploração, o exame de casos 

da amostra, design, implementação de uma solução, os testes de avaliação); 

 Descrever o processo de paralelização como se relaciona com a resolução de 

problemas; 

 Definir um algoritmo como uma sequência de instruções que pode ser 

processado por um computador; 

 Avaliar formas que os diferentes algoritmos podem ser usados para resolver o 

mesmo problema; 

 Atuar na pesquisa e na classificação de algoritmos; 
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 Descrever e analisar uma sequência que deve ser seguidas as instruções (por 

exemplo, descrevem comportamento de um personagem em um jogo de vídeo 

como conduzido por regras e algoritmos); 

 Representam os dados de uma variedade de maneiras, incluindo texto, sons, 

imagens e números; 

 Usar representações visuais de estados do problema, de estruturas e de dados 

(por exemplo, gráficos, tabelas, diagramas de rede, fluxogramas); 

 Interagir com o conteúdo e com simulações de modelos específicos (por 

exemplo, os ecossistemas, epidemias, dinâmica molecular) para apoiar a 

aprendizagem e pesquisa; 

 Avaliar que tipos de problemas podem ser resolvidos utilizando modelagem e 

simulação; 

 Analisar o grau ao qual um modelo de computador representa com precisão o 

mundo real; 

 Usar abstração para decompor um problema em problemas secundários; 

 Compreender a noção de hierarquia e abstração em computação de alto nível, 

incluindo as línguas, tradução, conjunto de instruções e circuitos lógicos; 

 Examinar as conexões entre os elementos da matemática e da ciência da 

computação, incluindo números binários, lógica, conjuntos e funções; 

 Fornecer exemplos de aplicações interdisciplinares do pensamento 

computacional; 

Colaboração 

O aluno será capaz de: 

 Aplicar ferramentas multimídias e periféricos para colaboração em grupo e 

apoiar a aprendizagem em todo o currículo; 

 Colaborativamente, projetar, desenvolver, publicar e apresentar produtos (por 

exemplo, vídeos, podcasts, sites) de recursos através de tecnologia que 

demonstrar e comunicar currículo conceitos; 

 Colaborar com os colegas, especialistas e outros utilizando práticas 

colaborativas, tais como programação em pares, trabalhando em equipes de 

projeto, e participação em grupo de aprendizagem ativa em atividades; 
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 Disposições necessárias para exibição da colaboração: fornecer feedback útil, 

integrando compreensão feedback, e aceitar várias perspectivas de socialização; 

Prática de computação e programação 

O aluno será capaz de: 

 Selecionar as ferramentas adequadas e recursos tecnológicos para realizar uma 

variedade de tarefas e resolver problemas; 

 Usar uma variedade de ferramentas de multimídia e periféricos para apoiar a 

produtividade pessoal e aprender todo o currículo; 

 Projetar, desenvolver e publicar produtos (por exemplo, páginas web, aplicações 

móveis, animações) usando a tecnologia e recursos que demonstram e 

comunicam conceitos curriculares; 

 Demonstrar um entendimento de algoritmos e de sua aplicação prática; 

 Implementar soluções de problemas usando um linguagem de programação, 

incluindo: comportamento de looping, instruções condicionais, lógica, 

expressões, variáveis e funções; 

 Demonstrar boas práticas de segurança da informação, usar senhas, operações de 

criptografia seguras; 

 Identificar carreiras interdisciplinares que são reforçadas pela ciência da 

computação; 

 Demonstrar disposições passíveis de resolver problema em aberto e 

programação (por exemplo, o conforto com a complexidade, persistência, 

adaptabilidade, brainstorming (tempestade de ideias), paciência, propensão de 

mexer, criatividade, aceitar desafio); 

 Coletar e analisar dados que estão de saída de várias execuções de um programa 

de computador; 

Computadores e equipamentos de comunicações 

 O aluno será capaz de: 

 Reconhecer que os computadores são dispositivos que executam programas; 

 Identificar uma variedade de dispositivos eletrônicos que contem processadores 

computacionais; 

 Demonstrar um entendimento da relação entre o hardware e software; 
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 Use desenvolvimento adequado, preciso terminologia quando comunicar sobre 

tecnologia; 

 Aplicar estratégias para identificar e resolver rotineiros problemas de hardware 

que ocorrem durante uso do computador todos os dias; 

 Descrever os principais componentes e funções dos sistemas de computadores e 

redes; 

 Descreva o que distingue os seres humanos das máquinas com foco na 

inteligência humana contra a inteligência da máquina e as maneiras que 

pudermos comunicar; 

 Descrever as formas em que os computadores usam modelos inteligentes de 

comportamento (por exemplo, o robô discurso, movimento e compreensão da 

linguagem, e da visão de computador); 

Comunidade Global, e Impactos Éticos 

O aluno será capaz de: 

 Exibir comportamentos éticos e legais quando estiverem utilizando informações 

e tecnologia, discutir as consequências do uso indevido; 

 Demonstrar conhecimento das mudanças nas tecnologias de informação ao 

longo do tempo e os efeitos que essas mudanças têm na educação, os locais de 

trabalho e na sociedade; 

 Analisar os impactos positivos e negativos da computação na cultura humana; 

 Avaliar a precisão, relevância, adequação, abrangência, e viés de fontes de 

informação eletrônica sobre problemas do mundo real; 

 Descrever as questões éticas que se relacionam com computadores e redes (por 

exemplo, segurança, privacidade, propriedade, informação e partilha). 

 Discutir como a distribuição desigual de recursos de computação em uma 

economia global que levanta questões de equidade, acesso e poder; 

Nível 3  

Inclui os seguintes cursos: 

 3A: Ciência da Computação no Mundo Moderno; 

 3B: Princípios de Ciência da Computação; 

 3C: Tópicos em Ciência da Computação; 
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Normalmente, o curso 3A será um pré-requisito para qualquer um dos outros dois. 

As seções seguintes descrevem estes três cursos em mais detalhes. 

Ciência da Computação no Mundo Moderno (3A) 

Pensamento Computacional 

O aluno será capaz de: 

 Usar funções e parâmetros predefinidos, classes e métodos para dividir um 

problema complexo em partes mais simples; 

 Descrever um processo de desenvolvimento de software usado para resolver 

problemas de software (por exemplo, design, codificação, verificação, teste). 

 Explicar como sequência, a seleção de iteração e recursão são blocos de 

construção de algoritmos; 

 Comparar técnicas de análise massiva de coleta de dados; 

 Descrever a relação entre binário e representações hexadecimais; 

 Analisar a representação e as condições do mercado entre as várias formas de 

informação digital; 

 Descrever como vários tipos de dados são armazenados num sistema de 

computador; 

 Usar uma modelagem de simulação para representar e compreender os 

fenômenos naturais; 

 Discutir o valor de abstração para gerir complexidade do problema; 

 Descrever o conceito de processamento paralelo como uma estratégia para 

resolver grandes problemas; 

 Descrever partes como os recursos de computação com arte e música, traduzindo 

a intenção humana em um artefato; 

Colaboração 

O aluno será capaz de: 

 Trabalhar em equipe para projetar e desenvolver um artefato de software; 

 Usar as ferramentas de colaboração para se comunicar com os membros da 

equipe do projeto (por exemplo, a discussão, tópicos, wikis, blogs, controle de 

versão, etc.); 
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 Descrever como a computação melhora formas tradicionais e permite novas 

experiências de comunicação, expressão, e colaboração; 

 Identificar influências como a colaboração e a concepção de desenvolvimento de 

produtos de software; 

Prática Informática e Programação 

O aluno será capaz de: 

 Criar e organizar as páginas da Web através do uso de uma variedade de design 

de programação web ferramentas; 

 Usar dispositivos móveis/emuladores para o projeto, desenvolver e implementar 

a aplicação em computação móvel; 

 Usar vários métodos de depuração e testes para assegurar a correção de 

programa (por exemplo, teste, casos, testes unitários, caixa branca, caixa preta, 

teste de integração); 

 Aplicar a análise, projeto, implementação e técnicas para resolver problemas 

(por exemplo, usar um ou mais modelos de ciclo de vida de software); 

 Usar Interfaces de Programação de Aplicações (APIs) e bibliotecas para facilitar 

as soluções da programação; 

 Selecionar formatos de arquivos apropriados para vários tipos e usos de dados; 

 Descrevem uma variedade de linguagens de programação disponíveis para 

resolver problemas e o desenvolvimento de sistemas; 

 Explicar o processo de execução do programa. 

 Explicar os princípios de segurança, criptografia examinar, criptografia e 

técnicas de autenticação; 

 Explorar uma variedade de carreiras para as quais computação é central; 

 Descrever técnicas para localizar e coletar dados de pequena e grande escala; 

 Descrever como matemática e funções estatísticas, conjuntos e lógica são 

utilizadas na computação; 

Computadores e dispositivos de comunicação  

O aluno será capaz de: 

 Descrever as únicas características de computadores incorporadas em 

dispositivos móveis e veículos (Por exemplo, celulares, automóveis, aviões); 
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 Desenvolver critérios para a compra ou atualização hardware do sistema de 

computador; 

 Descrever os principais componentes de Organização de Computadores (por 

exemplo, entrada, saída, processamento e armazenamento); 

 Comparar as várias formas de entrada e saída; 

 Explicar os vários níveis de hardware e software que a execução do programa de 

apoio (Por exemplo, compiladores, interpretadores, operando sistemas, redes); 

 Aplicar estratégias para identificar e resolver hardware de rotina e os problemas 

de software que ocorrem na vida cotidiana; 

 Comparar o contraste cliente-servidor e estratégias de programação em pares; 

 Explicar os componentes básicos de redes de computador (por exemplo, 

servidores, proteção de arquivos, roteamento e filas, recursos compartilhados e 

tolerância a falhas); 

 Descrever como a Internet facilita a comunicação mundial; 

 Descrever as principais aplicações da inteligência artificial e da robótica; 

Comunidade Global, e Impactos Éticos 

O aluno será capaz de: 

 Comparar comportamentos sociais adequados e inadequados em rede; 

 Discutir o impacto da tecnologia de computação (por exemplo, negócios e 

comércio, localização de bens, transações financeiras automatizadas, a 

computação em nuvem); 

 Descrever o papel que a tecnologia adaptativa pode desempenhar na vida de 

pessoas com necessidades especiais; 

 Comparar os impactos positivos e negativos da tecnologia sobre a cultura (por 

exemplo, redes sociais, a entrega de notícias e outros meios de comunicação 

públicos e interculturais comunicação); 

 Descrever as estratégias para a determinação da confiabilidade das informações 

encontradas na Internet; 

 Diferenciar entre o acesso à informação e distribuição de direitos de informação; 

 Descrever como diferentes tipos de licenças de software podem ser usados para 

compartilhar e proteger propriedade intelectual; 
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 Discutir as implicações sociais e econômicas associadas com a pirataria e 

pirataria de software; 

 Descrever diferentes formas em que o software é criado e compartilhado e seus 

benefícios (softwares comerciais públicos, softwares de domínio, 

desenvolvimento de código aberto); 

 Descreva as questões de segurança e privacidade que dizem respeito a redes de 

computadores; 

 Explicar o impacto da exclusão digital no acesso a informações críticas; 

Princípios de Ciência da Computação (3B) 

Pensamento Computacional 

O aluno será capaz de: 

 Classificar os problemas como tratáveis, intratáveis ou computacionalmente 

insolúveis; 

 Explicar o valor de algoritmos heurísticos a soluções aproximadas para 

problemas intratáveis; 

 Examinar criticamente algoritmos clássicos e implementar um algoritmo 

original; 

 Avaliar a sua eficiência através de algoritmos, correção e clareza. Usar a análise 

de dados para melhorar a compreensão de sistemas complexos, naturais e 

humanos; 

 Comparar e contrastar estruturas de dados simples e seus usos (por exemplo, 

matrizes e listas); 

 Discutir a interpretação de sequências binárias numa variedade de formas (por 

exemplo, instruções, números, texto, som, imagem); 

 Usar modelos e simulações para ajudar a formular, refinar e testar hipóteses 

científicas; 

 Analisar os dados e identificar padrões através da modelagem e da simulação; 

 Decompor um problema, definindo novas funções e classes; 

 Demonstrar a simultaneidade, separando processos em tópicos e dados 

dividindo-se em fluxos paralelos; 

Colaboração 
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O aluno será capaz de: 

 Usar ferramentas de projeto de colaboração, versão sistemas de controle e de 

desenvolvimento integrado Ambientes (IDEs), enquanto trabalhava em um 

projeto de software colaborativo; 

 Demonstrar o processo de ciclo de vida do software participando de uma equipe 

de projeto de software; 

 Avaliar os programas escritos por outras pessoas para legibilidade e usabilidade; 

Prática Informática e Programação 

O aluno será capaz de: 

 Usar ferramentas avançadas para criar artefatos digitais (por exemplo, web 

design, animação, vídeo, multimídia); 

 Usar ferramentas de abstração para decompor um problema computacional em 

grande escala (exemplo, abstração procedural, programação orientada a objeto, 

design funcional); 

 Classificar linguagens de programação baseadas em seu nível de domínio e 

aplicação; 

 Explorar princípios de design do sistema em escala, eficiência e segurança; 

 Implantar os princípios de segurança, implementando criptografia e estratégias 

de autenticação; 

 Antecipar futuras carreiras e as tecnologias que existem; 

 Usar e analisar dados para melhorar a compreensão de sistemas complexos 

naturais e humanos; 

 Implantar várias técnicas de recolher dados para diferentes tipos de problemas; 

Computadores e dispositivos de comunicação 

O aluno será capaz de: 

 Discutir o impacto das modificações na funcionalidade dos programas e das 

aplicações; 

 Identificar e descrever o hardware (por exemplo, camadas físicas, portas lógicas, 

chips, componentes); 

 Identificar e selecionar o formato de arquivo mais adequado baseado fora do 

mercado (por exemplo, precisão, velocidade, facilidade de manipulação); 
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 Descrever os problemas e o impacto da funcionalidade da rede (por exemplo, 

latência, largura de banda, firewalls, capacidade do servidor); 

 Explicar a noção de comportamento inteligente através da modelagem 

computacional e robótica; 

Comunidade Global, e Impactos Éticos 

O aluno será capaz de: 

 Demonstrar o uso ético dos modernos meios de comunicação e dispositivos; 

 Analisar os efeitos benéficos e prejudiciais das inovações da computação; 

 Resumir como os mercados financeiros, transações, e as previsões têm sido 

transformados por automação; 

 Resumir como a computação tem revolucionado a forma como as pessoas 

constroem organizações reais, virtuais e infraestruturas; 

 Identificar leis e regulamentos que impactam o desenvolvimento do uso de 

software; 

 Analisar a regulamentação do governo e o impacto sobre a privacidade e 

segurança; 

 Diferenciar entre proprietários de licenças de software de código aberto, 

freeware e suas aplicabilidades e diferentes tipos de software; 

 Relacionar questões de equidade, acesso e poder de distribuição de recursos de 

computação em uma sociedade global; 

Tópicos em Ciência da Computação (3C) 

Este curso inclui disciplinas eletivas, mas não estão necessariamente se 

limitando a: 

• Colocação Avançada (AP) Ciência da Computação A; 

• Um curso baseado em projetos em que os alunos podem cobrir um tema em 

profundidade; 

• Um curso fornecido pelo aluno, que pode ser relacionado com a certificação 

profissional; 

Estas alternativas são discutidas em mais detalhe a seguir: 

AP Ciência da Computação A 
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A Advanced Placement currículo de Ciência da Computação está bem 

estabelecido (AP, 2010), e é oferecido em muitas escolas secundárias para estudantes 

que planejam continuar seus estudos em uma faculdade de dois ou quatro anos, 

possivelmente em Ciência da Computação, negócios, ou áreas afins. A AP Ciência da 

Computação A é um curso que enfatiza a resolução de problemas e desenvolvimento de 

algorítmo, e introduz estruturas de dados elementares. Os alunos que concluírem o 

curso e atingirem uma pontuação boa no exame, pode se qualificar para um semestre de 

créditos da faculdade. Os alunos que participarem do curso AP Ciência da Computação 

devem ter concluído os níveis 1, 2 e 3A. Isto é, eles precisam estar familiarizados com 

os conceitos computacionais introduzidos naqueles níveis. 

Curso baseado em projetos 

Um curso baseado em projetos estaria disponível para todos os estudantes que 

tenham concluído os cursos de nível 1 e o nível 2. A maioria dos projetos baseados em 

cursos também exigirá conclusão do curso de nível 3A. Algumas variantes deste curso 

também exigem a conclusão do nível 3B. Os projetos destinados a esse tipo de curso irá 

naturalmente refletir os interesses dos estudantes e professores. Os projetos específicos 

são escolhidos de ano em ano e também irá evoluir para refletir as características da 

constante mudança da Ciência da Computação e tecnologia da informação. Idealmente, 

cada projeto deve criar conceitos básicos de informática e estudantes de ciências e 

ajudar a desenvolver habilidades profissionais na aplicação das tecnologias. As escolas 

devem também considerar e oferecer projeto de cursos baseados em conjunto com uma 

faculdade ou universidade local para garantir renda. Enquanto alguns dos cursos com 

base em projetos podem ser baseados em habilidades, eles ainda devem ser amarrados 

com atividades extras, atividades de software e outras com princípios da Ciência da 

Computação em geral. Fazer tal conexão permite que os alunos resolvam problemas 

quando o software não funcionar como previsto. Aqui estão alguns cursos baseados em 

projetos que atendessem os requisitos de um curso de nível 3C: 

 Editoração; 

 Comunicação técnica; 

 Multimídia; 

 Modelagem Computacional; 

 Desenvolvimento Web; 

 Gráficos; 
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 Programação de jogo; 

 Programação Web: 

 Tecnologias Emergentes; 

 Software Livre de Código Aberto; 

 Desenvolvimento; 

Cursos voltados à Indústria: 

Esse curso é essencialmente voltado para estudantes que planejam entrar no 

mercado de trabalho, dando continuidade a sua educação em uma escola técnica 

secundária, ou entrar em um período de dois anos de faculdade. Os alunos que 

participam do curso devem ter concluído o Nível I e Nível I. Certificação da indústria 

fornece um padrão que é útil para os potenciais empregadores na avaliação de um 

candidato que não tem experiência de trabalho. Os estudantes que participarem dos 

cursos de certificação completos devem ser incentivados para fazer o exame 

correspondente, como prova de conhecimento adquirido. Aqui estão alguns exemplos 

de programas de certificação. 

 Certificação técnica A + 

 Segurança Rápida  

 Certificação Internet Webmaster 
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2.4.  Proposta de currículo para o ensino de computação no 

ensino básico 

 

A partir do exposto anteriormente, nesta sessão serão descritas algumas 

perspectivas e conteúdos para a elaboração de um currículo de computação propício a 

ser adotado por propostas curriculares a nível nacional, estadual ou municipal. 

Considerando o ensino de Computação como ciência, por ser uma ciência peculiar, 

requer metodologias específicas e adequadas. A Computação possui peculiaridades, por 

basear-se no estudo do funcionamento do computador, das linguagens de programação e 

programas que o controla. Ensinar Computação nas escolas é, portanto uma prática nova 

em nosso país, ainda não obrigatória, mas de extrema importância para a formação dos 

alunos de hoje, futuros cidadãos digitais de amanhã.  

O pensamento computacional é essencial na formação dos cidadãos.  o 

raciocínio computacional é intuitivo no ser humano e se manifesta já na idade infantil. 

Portanto, a criança naturalmente raciocina de forma computacional. Por exemplo, uma 

criança tem a capacidade de realizar várias atividades (algoritmos) em paralelo 

(simultaneamente), mantendo um controle fantástico sobre elas. Entretanto, tal fato não 

é explorado na formação básica. Como consequência, o raciocínio computacional 

intuitivo se perde ao longo do crescimento e da formação do individuo, a tal ponto que, 

em geral, um adolescente tem mais dificuldades de resolver problemas computacionais 

do que uma criança. Então, de fato, é um dos conteúdos a serem trabalhados na 

educação básica, em todos os níveis de ensino. O pensamento computacional tem 

caráter transdisciplinar, podendo ser trabalhado com outras ciências, na resolução de 

problemas. 

 Pensamento Computacional: Trabalhado de maneira interdisciplinar na 

resolução de problemas; 

É essencial ver conceitos de hardware e software, já que serão trabalhados conceitos 

computacionais, então torna-se importante entender sobre o funcionamento do 

computador. Esse tópico aparece nos currículos investigados K-12 e CAS. 
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 Computadores e Internet: Hardware, software, interação entre os 

componentes, motores de busca, ferramentas colaborativas, segurança na 

Internet; 

É interessante abordar também um dos tópicos totalmente atual e muito discutido 

dentro do ensino de computação, A robótica educacional que mistura conceitos de 

computadores, inteligência artificial e programação.   

 Modelos de comportamento inteligente: Inteligência artificial, robótica;  

Algoritmos é base da Computação, considerando que  o ensino de Computação é 

pautado em resolução de problemas e o algoritmo é exatamente isso, é descrito para 

resolver algum problema, seja ele simples ou complexo, depende do nível e do 

contexto. É visto nos dois currículos analisados. 

 Algoritmos e abstração: Algoritmos do dia a dia até algoritmos mais 

complexos; linguagem de programação; Scratch; lógica; sistema binário; testar 

erros e a eficiência do algoritmo;  

Juntando os conceitos vistos, visa além do conhecimento propriamente dito, a 

construção de algo, nesse caso seria a criação de artefatos computacionais ou um 

projeto.  

 Criar artefatos computacionais (Páginas Web, programas e robôs): Declarar 

um problema em requisitos específicos; criar uma solução para um problema; 

escolha as ferramentas adequadas e as técnicas; codificar uma solução a partir de 

um projeto; testar uma solução para identificar erros;  

O computador armazena as informações ou os dados de uma forma organizada e se 

faz necessário entender como o computador armazena e busca. Aparece nos dois 

currículos analisados. 

 Dados e informações: Representação e armazenamento; métodos de coleta; 

padrões, tendências e descobertas; modelos computacionais; tipos de busca; 

A sociedade está cada vez mais interligada em rede e cada vez mais dependente de 

sistemas de informação, então as pessoas precisão entender como lidar com a 

informação virtual e ter ética para utilizar a mesma.  
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 Impactos da computação na sociedade: Promover a inovação, questões legais 

e éticas, privacidade e segurança cibernética; 

 O sistema educacional brasileiro é dividido em infantil, fundamental I e II e 

médio. A proposta irá focar no nível fundamental II e no nível médio, no caso do 6º ao 

3º ano.  Fazendo uma aprendizagem contínua, onde na medida em que os alunos passam 

de ano, o nível do assunto evolui também.  

 O currículo do século XXI é pautado em competências e saberes. A necessidade 

de se redesenhar o currículo atual é muito grande, porém existem políticas que 

dificultam além de não se saber o que ensinar de fato em Computação, visando a 

sociedade da informação e do conhecimento. A questão é definir o que ensinar na 

sociedade do conhecimento e estabelecer quais são as aprendizagens imprescindíveis, 

das quais ninguém deveria ser excluído.  Segundo Bolívar (2012), deveria ser adotado 

um enfoque de competências-chave, ao mesmo tempo em que requer um trabalho mais 

interdisciplinar. 

Podem ser introduzidos tais conceitos de computação de uma maneira bem 

simples, com aplicação de atividades lúdicas para estimular crianças e adolescentes, 

através de jogos com ou sem o uso do computador. 

O ensino de Computação pode e dever ser pautado numa teoria de 

aprendizagem, a qual este trabalho vê o construtivismo adotado por Piaget (1997) 

definido como o processo de aprendizagem do indivíduo de acordo com interações e 

perturbações do conhecimento em seu meio, considerando, como critério, a idade do 

indivíduo relacionada ao contexto. Ainda, segundo Piaget, a aprendizagem 

construtivista necessita que o aluno passe pelo processo de: perturbação do equilíbrio 

dos seus conceitos; conservação, que é a compensação da modificação simultânea do 

objeto; e assimilação x acomodação do mesmo conceito. No final do processo evolutivo 

da aprendizagem, o indivíduo se torna autônomo, questionador, adaptativo e interativo 

no seu meio. A perspectiva de humanidade de Piaget é base para se compreender a 

teoria construtivista. 

De acordo com Martins (2002), as principais características da teoria 

epistemológica, na abordagem para ambientes virtuais, são: a) a proposição de 

situações-problema que envolva a formulação de hipóteses, a investigação e/ou a 
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comparação; b) apresentar caminhos diferentes para solucionar um determinado 

problema; c) permitir que o aprendiz construa; d) adaptar conteúdo ao nível do 

aprendiz; e e) apresentar o conteúdo, pelo software, de forma não linear.  
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3. METODOLOGIA  

Esse trabalho trata da sistematização de métodos para revisão de um campo do 

conhecimento através de pesquisa bibliográfica.  Segundo Kitchenham et al.[10] e 

Brereton et al. [9] uma revisão sistemática deve ser realizada seguindo as etapas de 

planejamento da revisão, condução da revisão e documentação da revisão, podendo 

estes passos serem observados também para um mapeamento sistemático. Assim, as 

seções seguintes detalham cada etapa realizada.  

3.1. Planejamento  

Para Kitchenham et al. [10], alguns critérios devem ser respondidos para 

enquadrar as questões de pesquisa de currículos de Computação para a orientação da 

seleção dos estudos primários, aplicando-se estes critérios tem-se que: A  população que 

esta pesquisa explora é a de interesse em currículo com foco em Computação ou afins. 

Com esta intervenção pretende-se encontrar currículos que sejam relevantes para o 

ensino de Computação. Com esses resultados entende-se que o autor poderá ter 

subsídios para elaboração de um currículo especifico pra o Brasil. O contexto no qual 

incide esta pesquisa é no ensino de Computação na educação básica. No desenho do 

experimento não foi aplicado nenhum método estatístico. A pesquisa é aplicada em 

projetos existentes voltados ao ensino de conceitos básicos de Computação na elicitação 

de currículos existentes. Visando identificar se alguma revisão já havia sido realizada, 

respondendo a pergunta de pesquisa, foi executada uma busca por revisões sistemáticas 

na web (fonte: Google) pelos termos “revisão sistemática” and “currículos de 

Computação para educação básica” em português e “systematic review” and “Computer 

Science: Curriculum for schools”, a qual não identificou nenhum trabalho semelhante 

ao proposto. Sendo assim, foram identificados alguns trabalhos em inglês sobre o tema 

proposto e a partir dessas fontes de dados foi realizado o mapeamento sistemático.   

A busca iniciou-se dando preferência por estudos na língua inglesa, por se tratar 

de trabalhos referências no assunto e por ser uma língua universalmente aceita para 

trabalhos científicos, além de ter conhecimento de que os estudos mais atuais 

encontram-se nesta língua. Posteriormente, estudos em língua portuguesa também 

foram considerados. A tabela 1 ilustra os trabalhos em inglês tidos como referência para 

utilização de dados. 



 
 

59 

 

Tabela 1: Trabalhos em inglês sobre o tema 

Referências em Inglês 

CSTA K-12 Computer Science Standards (2011) 

Computer Science: A curriculum for schools (2012) 

Exploring Computer Science (2011) 

Introduction to Creative Computing with Scratch 

Computer Science Unplugged (2010) 

CS Methodology Course 

 

A tabela 2 ilustra os trabalhos em português também tidos como referência para 

utilização de dados. 

Tabela 2: Trabalhos em português sobre o tema 

Referências em português 

Informática para educação básica: currículo proposto pela 

Unesco 

Currículo proposto pelo estado de Roraima 

Foi estipulado um número pequeno de trabalhos para orientar quanto à seleção 

dos estudos primários que ajudassem a responder a pergunta de pesquisa. Desta forma, 

os critérios definidos foram:  

 Estudos que sejam referências para o ensino de Computação de forma a permitir 

a sua aplicação, ou seja, estudos que expõem o padrão de forma detalhada 

viabilizando sua utilização;  
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 Estudos que evidenciassem a aplicação do tema proposto em projetos reais 

escolares ou acadêmicos;  

 Tempo disponível para a análise dos currículos; 

Consequentemente, considerou-se como critérios de exclusão:  

 Estudos que apresentassem como tema conceitos de informática;  

 Estudos nos quais o padrão não era apresentado detalhadamente, inviabilizando 

sua aplicação; 

Então os trabalhos escolhidos foram: 

Tabela 3: Trabalhos escolhidos para a analise. 

CSTA K-12 Computer Science Standards (2011) 

Computer Science: A curriculum for schools (2012) 

3.2. Condução do Mapeamento  

A condução do mapeamento sistemático foi realizada no período de fevereiro a 

junho de 2012. A execução do mapeamento foi formatada de acordo com os trabalhos 

indicados na tabela 1 e tabela 2.  

Com isto, iniciou-se o processo de seleção preliminar dos estudos primários, 

sendo realizada através da leitura dos trabalhos encontrados, visando identificar os 

estudos que atendiam aos critérios descritos anteriormente (seção 3.1) ou que foi 

detectada alguma relevância em relação à pergunta de pesquisa.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho foi possível analisar, descrever e verificar currículos existentes de 

Computação. Foram analisados dois currículos, o K-12 e o do CAS, ambos com 

influência internacional. 

Após o término da busca e do estudo feito, identificou-se um número grande de 

currículos, porém foi feito um mapeamento sistemático e foi levado em consideração o 

tempo disponível, com isso foi analisado apenas dois dos currículos. 

Espera que esse trabalho proponha um currículo de Computação relevante para o 

ensino médio e que com aplicação deste currículo seja, de fato, estimulado o 

pensamento computacional fazendo com que as crianças não o percam durante sua 

formação. A ideia central deste trabalho é que com a disseminação do pensamento 

computacional, as crianças tenham cada vez mais habilidade de resolver problemas, 

sejam mais criativas, tenham mais raciocínio lógico e com isso se tornem cada vez mais 

competitivas à frente do mundo tecnológico atual. 
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