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DESAFIO IV 

 

 
 

Desafio MIT - LifeLong Kindergarten 

Proposto por Leo Burd, LLK, Media Lab, MIT 

Representando a realidade brasileira com o Scratch 

 

Contexto 
 
O Lifelong Kindergarten (LLK) é uma equipe do MIT Media Lab que se dedica ao 
desenvolvimento de novas tecnologias e métodos voltados para uma educação que seja 
mais criativa, mão na massa e relevante para todos. Dentre os seus produtos mais 
famosos encontram-se o kit de robótica Mindstorms da LEGO, e também a linguagem 
de programação Scratch. Ambos já atingiram milhões de jovens e crianças do mundo 
inteiro. 
 
De acordo com a proposta defendida pelo LLK, as pessoas aprendem melhor quando 
as temáticas e materiais explorados se conectam com os desejos, as curiosidades e 
outros aspectos importantes das vidas dos aprendizes e de suas comunidades.  

 

 

Problema proposto 
 
Convidamos vocês a explorar o potencial da programação de computadores de forma 
criativa e relevante! 
 
Vocês terão que usar o Scratch para criar jogos, animações e histórias interativas 
inspiradas nos desafios e nas coisas maravilhosas dos lugares onde vocês vivam.  
 
Vamos nessa? 

 

Desafio 

 
Projetar, programar e publicar um jogo ou história interativa que mostre a todos aspectos 
que vocês julguem importantes do lugar onde vocês vivem. Esses aspectos podem ser 
problemas locais, situações das quais vocês se sintam orgulhosos, ou mesmo 
curiosidades da sua região. Por exemplo, caso a sua comunidade tenha problemas com 
enchentes, por que não criar um jogo em que os personagens tenham que escapar da 
água ou salvar os animais? Caso você goste da arquitetura local, por que não criar uma 
espécie de animação que leve as pessoas para conhecer a região? E que tal fazer algo 
que retrate as pessoas e a música à sua volta? O céu e a sua imaginação é que são os 
limites! 
 

ATENÇÃO 

Lembrem-se de seguir definições de submissão já informadas. 

PRAZO DE SUBMISSÃO: 25/09/2017  23:55* 

ATENÇÃO: NÃO HÁ BONIFICAÇÃO NA SEGUNDA FASE DO DESAFIO.  ENVIAS ATRASADOS NÃO SERÃO PERMITIDOS  

SALVO EXCEÇÕES COMUNICADAS. 
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DESAFIO IV 
 

Critérios de submissão 
 
Os programas terão que ser feitos usando o Scratch e publicados dentro do estúdio 
"Desafio Jovem Engenheiro 2017". É importante que cada projeto inclua: 
 
➢ Uma descrição com o nome dos autores [e de suas equipes e escolas]; 
➢ Um breve relato do tema que inspirou o projeto; 
➢ Caso necessário, as regras de como usar o respectivo programa. 

 

 

Pontuação 
 

Os projetos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios: 

 
• Clareza: O programa deixou claro qual o desafio ou a qualidade local que está 

sendo abordada?  
 

• Criatividade: O programa apresentou a temática de forma inovadora ou 
inusitada? 
 

• Engajamento: O programa consegue atrair a atenção das pessoas? Ele 
transmite a temática de forma motivante?  

 

Links 

Para conhecer mais sobre o Scratch, acesse: Scratch 

Estúdio do DJE 2017 no Scratch: Estúdio 

Do Quer saber mais sobre o LifeLong Kindergarten? Acesse: LifeLong Kindergarten  

 

 

http://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/studios/4287099/
https://www.media.mit.edu/groups/lifelong-kindergarten/overview/

