
  

                            Tirando o máximo do  
                          Pensamento  Computacional... 

                                                         em   casa! 
 

Prezadas famílias, 

O Pensamento Computacional é uma disciplina que 

tem crescido de importância mundialmente. Com aulas 

que se baseiam em projetos e metodologias ativas, o 

Programa busca desenvolver, além das habilidades 

cognitivas, habilidades de liderança, colaboração, 

empatia e, principalmente, a capacidade de resolver 

situações-problema.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filme o QR Code para saber 
mais em um vídeo de 4 min 
 

 
Um grande investimento foi feito em nossas unidades com aquisição de novas máquinas, 
material consumível e formação dos nossos professores. Por rodarem em uma sala-laboratório 
equipada com dispositivos computacionais diversos (robôs, dispositivos vestíveis, componentes 
eletrônicos etc.), as aulas envolvem trabalho em equipes. As aulas ativas “mão-na-massa” do 
Pensamento Computacional são especialmente desafiantes de serem adaptadas ao formato à 
distância, mas temos feito um trabalho intenso em parceria com a Mind Makers, para torná-las 
possíveis e viáveis “em casa”! 

Importante! A plataforma online (www.mindmakers.cc) utilizada no Pensamento 

Computacional está agora equipada com simuladores de robótica e circuitos, e permite aos 

alunos interagirem por chats, mas os ambientes de programação e design digital do mundo 

da computação não funcionam em tablets ou celulares. Eles requerem o uso do mouse e tela 

com a dimensão mínima de um computador desktop. 

Gostaríamos, assim, de sensibilizar a todos, por este motivo, sobre a importância de 

viabilizarem, na medida do possível, o acesso do(a) aluno(a) a um computador desktop ou 

notebook, por ao menos 2h por semana, para que consiga realizar as atividades do 

Pensamento Computacional em casa, como fazem nas aulas presenciais. 

Por fim, lembramos que a partir do dia 29 de março, os professores da disciplina começarão 

a utilizar os cadernos de criação, os quais serão utilizados para registros sistemáticos das 

aulas desenvolvidas pelos nossos docentes. O material encontra-se disponível para compra 

nas lojinhas das nossas unidades. 

Contamos com o apoio de todos! Boas práticas! 
Cordialmente, 

Equipe Pedagógica dos Anos Iniciais 

   


