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Roteiro 

• A utilização da linguagem Python no 

aprendizado de programação;  

• Apresentação de estudos envolvendo 

conhecimentos em matemática como 

requisito para aprender lógica de 

programação;  

• Relato de Experiência; 

• Apresentação dos conhecimentos 

matemáticos aplicados na turma de 

graduação; 

• Apresentação do desempenho na 

disciplina de Introdução a Programação 

de Computadores da turma de graduação. 

 



A linguagem Python no aprendizado de 

programação 

• Python é uma linguagem de interpretação em alto nível 
(Grandell et al., 2006); 

 

• Qualquer pessoa pode se tornar mestre em 

programação usando Python (Van Rossum, 1999); 

 

• Os objetivos da linguagem Python podem ser 

comparados com os de Pascal e Logo, com a diferença 

que Python é uma linguagem popular (Grandell et al., 2006); 

 

 

 

 

 



A linguagem Python no aprendizado de 

programação 

• O código se parece com um pseudo código (Grandell et 

al., 2006); 

 

 

 

 

 



A linguagem Python no aprendizado de 

programação 

• Software Open-Source; 

• Ambiente de Desenvolvimento Integrado; 

 

 

 

 

 

 

 

 



A linguagem Python no aprendizado de 

programação 

• Os comentários no IDLE informam sobre possíveis erros 
(Grandell et al., 2006); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem meramente ilustrativa 

 



A linguagem Python no aprendizado de 

programação 

• Os códigos são mais intuitivos; 

• A sintaxe é pequena e limpa em comparação com as 

linguagens, por exemplo, Java ou C++ (Grandell et al., 

2006). 

 

 

 

 

 



Estudos envolvendo conhecimentos em 

matemática como requisito para aprender lógica 

de programação 

• Uma Experiência em Escolas de Ensino Médio e 

Fundamental para a Descoberta de Jovens Talentos em 

Computação (Machado et al., 2010); 

 

• Talentos-Comp com o objetivo de incentivar e descobrir 

jovens talentos para a área de computação em escolas 

do ensino médio e fundamental; 

 

• Três escolas públicas do Estado da Bahia, duas do 

ensino fundamental e uma do ensino médio; 

 

 



Estudos envolvendo conhecimentos em 

matemática como requisito para aprender lógica 

de programação 

• Trabalhar nos estudantes a capacidade de raciocínio 

lógico-matemático; 

 

• Com base na Olimpíada Brasileira de Informática (OBI); 

 

• Computação Desplugada (Computer Science 

Unplugged).  

 

 



Estudos envolvendo conhecimentos em 

matemática como requisito para aprender lógica 

de programação 

• Ensino de Algoritmos e Programação: Uma Experiência 

no Nível Médio (Pereira Júnior et al., 2005). 

 

• Primeira Fase – Resolução de problemas de diversos domínios;  

 

• Segunda Fase – Representação de soluções em linguagem 

natural, Noções de lógica no quotidiano • Conectivos lógicos • 

Formalização de soluções (Construção de Algoritmos) o Divisão em 

casos (estrutura de seleção – “Se”);  

 

• Terceira Fase – Construção de Programas • Tradução dos 

Algoritmos para uma Linguagem de Programação (Pascal) • 

Estruturas de Repetição. 

 

 



Relato de Experiência 

• Estágio em docência – disciplina do doutorado; 

• Disciplina: Introdução a Programação de Computadores; 

• Uso de CodeBench; 

• Turma de graduação da área de Ciências Exatas; 

• 2017/1; 

• Linguagem Python; 

• Objetivo da disciplina - Introduzir a lógica de 

programação aos alunos do curso de graduação de uma 

Universidade Federal. 



Relato de Experiência 



Relato de Experiência 



Relato de Experiência 

SEG/TER QUA/QUI 

Semana 1 Abertura Codificação 

Semana 2 Codificação Trabalho Prático 



Conhecimentos matemáticos aplicados na turma 

de graduação 

Operador Operação Exemplo 

+ Adição 1 + y 

- Subtração x – y 

* Multiplicação 8 * y 

/ Divisão real 7/2  ( = 3.5) 

// Divisão inteira 7//2 ( = 3) 

% Resto da divisão inteira 7 % 2 ( = 1) 

** Potenciação x ** 2 



Conhecimentos matemáticos aplicados na turma 

de graduação 

Funções Bloco 



Conhecimentos matemáticos aplicados na turma 

de graduação 



Desempenho na disciplina de Introdução a 

Programação de Computadores da turma de 

graduação 
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Considerações 

• Dificuldades no raciocínio lógico-matemático; 

 

• 43% de evasão; 

 

• 68% aprenderam a lógica de programação a partir da 

linguagem Python e da base lógica de matemática; 

 

• Entretanto, a deficiência no ensino básico é nítida; 

 

• 32% reprovados não conseguiram aplicar funções 

matemáticas e entender a lógica do problema. 
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