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Considerando a importância da disciplina, temos alguns
desafios no ensino de Lógica de Programação, que

devem ser considerados na ação docente. Muitas vezes,
os alunos ingressam ao conteúdo sem um conhecimento

prévio, muitos alunos não conseguem acompanhar o
ritmo de aprendizagem da turma, além disso, pode haver
alunos com dificuldade de relacionar o conteúdo com o
cotidiano e o cotidiano do trabalho, entre outros, que

podem levar os alunos à evasão.
 

Com base nisto, e considerando o EJA, é importante
ressaltar que a disciplina de Lógica de Programação
apresenta-se como uma disciplina difícil para este

público, tornando assim necessário pensar em materiais
complementares no processo de ensino, como por

exemplo: objetos de aprendizagem, teatro, música e
vídeo.

 
 
 

EJA

importância
da Lógica de
Programação

para EJA
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Considerando o vídeo como material complementar, Silva (2010) apresenta o vídeo como ferramenta
auxiliadora do ensino, ou seja, não é para substituir a ação docente e sim um instrumento eficaz na

didática. Ensinar para além da didática tradicional é uma das ideias defendidas por Freire (1996).

Sendo assim,  a utilização desse produto educacional pode motivar os alunos e contribuir para o
ensino de Lógica de programação, com os conceitos e aplicações de algoritmos, para a formação do

Técnico em Mecânica Modalidade Integrada Educação de Jovens e Adultos.

Instrumento complementar de
ensino
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Os vídeos didáticos não deve ser vistos de
forma rígida, pois busca inspirar e auxiliar
profissionais da educação que pretendam

desenvolver a temática Lógica de
Programação aplicando algoritmos de

forma lúdica, 

Este produto educacional pode ser
aplicado

em formato presencial ou remoto, além de
poder ser adaptado para outras séries do

Ensino Médio e até mesmo do Ensino
Fundamental, de acordo com os interesses

e objetivos do educador, seu contexto
escolar e público-alvo. 

As atividades e textos aqui apresentados,
têm o objetivo de acrescentar e enriquecer

o material didático.

11



Todos os vídeos que serão apresentados e
comentados possuem um padrão de

apresentação sendo que um apresenta
um algoritmo com execução errada e

depois um de forma detalhada de forma
lúdica.

Os vídeos didáticos se resumem
em apresentar o desafio, descrever
os materiais que serão utilizados,
apresentar o primeiro algoritmo

com etapas equivocadas de forma
cômica, será proposto para utilizar

um algoritmo detalhado para
resolver o desafio e este algoritmo

detalhado, será executado. 

Organização e estrutura dos vídeos
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Os vídeos se relacionam com o cotidiano
do EJA, Disciplinas do nível médio e do

Técnico em Mecânica modalidade do EJA
sendo, três vídeos relacionando com a

disciplina do Ensino Médio, quatro vídeos
relacionando as disciplinas que compõem

a grade curricular do curso Técnico em
Mecânica Modalidade Integrada Educação
de Jovens e Adultos oferecido no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia

de São Paulo câmpus de Sertãozinho e
três vídeos relacionando com o cotidiano

do EJA. Tal proposta se alinha com os
sentidos de uma educação omnilateral. 

 
 

Nesse sentido, segue abaixo uma lista dos
temas e títulos produzidos:

·Tema: Como usar o equipamento de
segurança (óculos) – Como colocar um

óculos;
·Tema: Como usar o equipamento de
segurança (Protetor Auricular) – Como

colocar um protetor auricular;
·Tema: Como usar o equipamento de

segurança (Máscara) – Como colocar uma
máscara;

·Tema: Fazendo café - Como fazer um café;
·Tema: Fazendo um suco – Como fazer um

suco;
 
 

Orientações Gerais
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·Tema: Plantando feijão no algodão – como Plantar um feijão no
algodão;

 
·Tema: trocando a lâmpada de um suporte – como trocar a

lâmpada;
 

·Tema: Usando o álcool em gel – como usar o álcool em gel;
 

·Tema: Usando o compasso – Como fazer um círculo com, o
compasso;

 
·Tema: Usando o multímetro – Como usar um multímetro.

 
 

Temas dos vídeos
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Objetivos
Abordar introdutoriamente o conceito de algoritmo como forma

de resolver problemas com etapas definidas
Analisar os algoritmos aplicados para identificação,

reconhecimento e importância de do algoritmo detalhado;  
Verificar através de exercícios refletir sobre os algoritmos

relacionados ao cotidiano 
Apresentar vário vídeos de aplicação de algoritmos relacionando

com algumas diciplinas e com o cotidiano do EJA.
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Conteúdo:
Disciplina de Lógica de

programação conceito de
algoritmo
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Recursos didáticos
 Aulas on-line:

Computador;
Acesso a internet;

Acesso as
ferramentas de

videoconferência e
reprodução de

vídeo; 
Caixa de som e

microfone

Aula presencial:
Projetor;

kit multimídia;
Acesso a internet ou ter os

vídeos salvos em mídias
como Cartão de memória,

pen-drive.
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 Avaliação
 
 

Avaliação diagnóstica. Levantar os saberes e conhecimentos prévios.
 

Avaliação do processo: No decorrer do ensino verificar o que o aluno compreendeu dos vídeos e se percebeu
sua relação com as disciplinas ou cotidiano do EJA.

 
Avaliação final: Resolução de exercícios como forma de expandir a aplicação dos algoritmos.
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 Algoritmos e Aplicações
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Tema: Introdução aos vídeos didáticos

Objetivos: Apresentar para os
alunos uma rápida definição do

conceito de algoritmo e
introduzir os próximos videos

didáticos.
 

Link do vídeo: https://youtu.be/dn5ww5FeNEQ 21



Link do vídeo: https://youtu.be/Rx64EFiONCA

Como fazer um círculo com o compasso

Objetivos: Apresentar a aplicação
de algoritmos de como usar um
compasso para fazer um círculo,
relacionando com a disciplina de
matemática presente na grade

curricular do Ensino Médio.
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Link do vídeo: https://youtu.be/RjiPodERuGI  

Como trocar a lâmpada.

Objetivos: Apresentar
a aplicação de

algoritmos de como
trocar uma lâmpada,
relacionando com o

cotidiano do EJA  
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Link do vídeo: https://youtu.be/34hncB61Ub8

Como usar um multímetro
Objetivo: Apresentar a

aplicação de algoritmos de
como usar o multímetro para
medir uma bateria de 9 volts,

relacionando com disciplina de
Eletricidade que constitui a
grade curricular do curso

Técnico em Mecânica
Modalidade Integrada

Educação de Jovens e Adultos.
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Link do vídeo: https://youtu.be/YNf8A3wOa4M

Como plantar o feijão no algodão

Objetivo: Apresentar a aplicação de
algoritmos de como plantar o feijão

no algodão, relacionando com a
disciplina do Ensino Médio de

Biologia.
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Link do vídeo: https://youtu.be/x5W42gYVi9Y

 

Como fazer um suco

Objetivo: Apresentar
algoritmos de como fazer um

suco, relacionando com o
cotidiano do EJA evidenciando a

importância do algoritmo
detalhado.
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Link do vídeo: https://youtu.be/z9QJpyXSD84

Como fazer um café

Objetivo: Apresentar a
aplicação de algoritmos de

como fazer um café,
relacionando com a

disciplina do Ensino Médio
de Química.
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Link do vídeo: https://youtu.be/xFp_vDEK2dg

Como colocar um óculos de proteção
tipo SKY, modelo CA 39.878. 

Objetivo: Apresentar a
aplicação de algoritmos de
como colocar um óculos de

proteção tipo SKY, modelo CA
39.878, relacionando com 

 com a disciplina de
Automação pneumática que

constitui a grade curricular do
curso Técnico em Mecânica

Modalidade Integrada
Educação de Jovens e Adultos,
sobre o uso de equipamento

de segurança. 
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Link do vídeo: https://youtu.be/WRLAp6t92ow

Como colocar uma máscara de
proteção respiratória com válvula

PFF2 (s) modelo CA 38.503 
Objetivo: Apresentar a aplicação
de algoritmos de como colocar

uma máscara de proteção
respiratória com válvula PFF2 (S)
modelo CA 38.503, relacionando
com a disciplina de Automação

pneumática que constitui a grade
curricular do curso Técnico em

Mecânica Modalidade Integrada
Educação de Jovens e Adultos,

sobre o uso de equipamento de
segurança 29



Link do vídeo: https://youtu.be/bd41-Iec3Dg

Como colocar um protetor auricular
modelo 1.110

Objetivo: Apresentar a aplicação
de algoritmos de como colocar um

protetor auricular, relacionando
com a disciplina de Automação

pneumática que constitui a grade
curricular do curso Técnico em

Mecânica Modalidade Integrada
Educação de Jovens e Adultos,

sobre o uso de equipamento de
segurança
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Link do vídeo: https://youtu.be/eEtRie7c9VE

Como usar o álcool em gel

Objetivo: Apresentar a
aplicação de algoritmos de
como usar o álcool em gel,

relacionado com o
cotidiano do EJA.
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