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Introdução 
O projeto consiste em dar aulas (8 horas dividas em 4 aulas de 2 horas cada) para 

crianças do sexto ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Octávio Pimenta Reis 
sobre algoritmos, programação de computadores e criação de aplicativos. 

Aulas teóricas e práticas serão aplicadas, acompanhando o desenvolvimento dos 
alunos a qualidade das aulas ministrada pelo grupo. 

Escopo 
Ensinar conceitos básicos de programação aplicáveis em um projeto real, como 

aplicativos para dispositivos móveis. Os alunos criarão um aplicativo para Android na 
plataforma do MIT, o AppInventor. O aplicativo deve ser capaz de fazer as quatro operações 
básicas da calculadora (soma, subtração, multiplicação e divisão). 

Cronograma (*os itens grifados representam datas que sofreram atrasos pelo coordenador do 
colégio, sem antes nos perguntar,por exemplo, no 7/06 daríamos a segunda aula, porém fomos 
avisados no último momento que a turma não estaria disponível, então demos a aula no dia 10/06). 

17/06 - Entrega Final dos Relatórios 
5/06 - Finalizar Plano do Projeto 
5/06 - Slides das Aula 1  
6/06 - Dar Primeira Aula 
6/06 - Slides das Aula 2 e 3 
7/06 - Dar Segunda Aula 
8/06 - WBS Revisado 
8/06 - Revisão do Sprint Backlog 1 
10/06 - Dar Terceira Aula 
10/06 - Dar Segunda Aula 
10/06 - Slides Aula 4 
12/06 - Dar Terceira Aula 
13/06 - Dar Quarta Aula 
19/06 - Dar Quarta aula 
14/06 - Análise Dos Resultados (Feedback, Exercícios dos alunos) 
13/06 - Enviar Apresentação para Amanda 
14/06 - Revisão do Sprint Backlog 2  

Custo  
O projeto não haverá custo, não teremos gastos com transporte 

Comunicação 
O grupo se comunica com o diretor do colégio (André), pelo WhatsApp. Com o 

professor Marcos A. Borges utilizamos o e-mail e os encontros em aulas. 



A comunicação interna do grupo é feita pelo WhatsApp. Também utilizamos o Trello 
para melhor organização. 

Risco  
Diminuição da frequência dos alunos, curto tempo para o desenvolvimento das 

aulas, indisponibilidade de conexão à internet, de computadores ou de salas.  
 

Stakeholders  
Professor Marcos Borges, coordenador (André), professor de matemática da escola 

(Lino) e alunos. 

Qualidade  
O controle da qualidade do projeto será um resultado da avaliação dos formulários 

de satisfação preenchidos pelos responsáveis da instituição, e das avaliações dos 
resultados dos alunos nos objetivos de cada aula. 

Recursos 
Laboratórios que comportem todos os alunos, equipados com computadores com 

acesso à Internet. 
 

Plano de Aulas 
Aula 1 - Algoritmos, fluxograma, Introdução à ferramenta MIT AppInventor e aos 

conceitos de condições e repetições. 
● Objetivo: Entender o que é um algoritmo e começar a se acostumar com a 

ferramenta  
● Obs: Aula lecionada para a turma toda apenas na sala de aula, não 

utilizaremos os computadores. 
 

Aula 2 - Conceitos de variáveis, layout (botões, caixas de texto, arranjos) e 
programação em blocos. 

● Objetivo: Criar o layout do aplicativo 
● Aula lecionada para a primeira metade da turma. (Número 1-19 da chamada) 

Aula 3 - Conceitos de variáveis, layout (botões, caixas de texto, arranjos) e 
programação em blocos. 

● Objetivo: Criar o layout do aplicativo 
● Obs: Aula lecionada para a segunda meta da turma .(Número 19 adiante na 

chamada) 
Aula 4 - Detalhar o que deverá ser entregue até o fim da aula (calculadora básica). 

● Objetivo: Finalização do projeto  
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