
 

 

Itinerário Formativo 
 

Pensamento Computacional 

Áreas Compreendidas 
 
Matemática 
Linguagem e suas Tecnologias 

Título do Projeto 
Linguagem de programação  
Pensamento computacional  

 

Ano:  
 

1º - EM  

JUSTIFICATIVA  O pensamento computacional é uma “distinta capacidade criativa, crítica e estratégica de usar os fundamentos da computação nas mais diversas 
áreas de conhecimento com a finalidade de resolver problemas de uma maneira individual ou colaborativa.”  

OBJETIVOS Entender como os computadores processam os dados e geram informações. 
Escrever programas capazes de automatizar tarefas diárias 
Compreender e utilizar o processo de modelagem e desenvolvimentos de sistemas simples (APPs) 

FOCO 
PEDAGÓGICO 

A abordagem será construcionista, baseada em projetos. O aluno terá a oportunidade de experimentar diversas maneiras de resolver problemas. 
Será ativo e investigativo, trabalhará em equipes, voltada à exploração e criação.  

EIXO ESTRUTURANTE  - INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 
Este eixo tem como ênfase ampliar a capacidade dos estudantes de investigar a realidade, compreendendo, valorizando e aplicando o conhecimento sistematizado, por 

meio da realização de práticas e produções científicas. 

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e 
analisar dados, fatos e evidências com 
curiosidade, atenção, criticidade e ética, 
inclusive utilizando o apoio de tecnologias 
digitais. 
 
(EMIFCG03) Utilizar informações, 
conhecimentos e ideias resultantes de 
investigações científicas para criar ou propor 
soluções para problemas diversos. 

(EMIFMAT01) Investigar e analisar situações problema identificando e selecionando conhecimentos matemáticos 
relevantes para uma dada situação, elaborando modelos para sua representação.  

 
(EMIFMAT02) Levantar e testar hipóteses sobre variáveis que interferem na explicação ou resolução de uma situação-

problema elaborando modelos com a linguagem matemática para analisá-la e avaliar sua adequação em termos de 
possíveis limitações, eficiência e possibilidades de generalização. 

 
(EMIFFTP01) Investigar, analisar e resolver problemas do cotidiano pessoal, da escola e do trabalho, considerando 

dados e informações disponíveis em diferentes mídias, planejando, desenvolvendo e avaliando as atividades 
realizadas, compreendendo a proposição de soluções para o problema identificado, a descrição de proposições 
lógicas por meio de fluxogramas, a aplicação de variáveis e constantes, a aplicação de operadores lógicos, de 

operadores aritméticos, de laços de repetição, de decisão e de condição.  
 

(EMIFFTP02) Levantar e testar hipóteses para resolver problemas do cotidiano pessoal, da escola e do trabalho, 
utilizando procedimentos e linguagens adequados à investigação científica. 

 

EIXO ESTRUTURANTE - PROCESSOS CRIATIVOS 
Este eixo tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de idealizar e realizar projetos criativos associados a uma ou mais Áreas de Conhecimento.  

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes 
manifestações criativas, artísticas e culturais, 
por meio de vivências presenciais e virtuais 

(EMIFMAT05) Selecionar e mobilizar intencionalmente recursos criativos relacionados à Matemática para resolver 
problemas de natureza diversa, incluindo aqueles que permitam a produção de novos conhecimentos matemáticos, 
comunicando com precisão suas ações e reflexões relacionadas a constatações, interpretações e argumentos, bem 



que ampliem a visão de mundo, sensibilidade, 
criticidade e criatividade. 

 
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar 
ideias existentes e criar propostas, obras ou 
soluções criativas, originais ou inovadoras, 

avaliando e assumindo riscos para lidar com 
as incertezas e colocá-las em prática. 

como adequando-os às situações originais.  
 

(EMIFMAT06) Propor e testar soluções éticas, estéticas, criativas e inovadoras para problemas reais, considerando a 
aplicação dos conhecimentos matemáticos associados ao domínio de operações e relações matemáticas simbólicas e 

formais, de modo a desenvolver novas abordagens e estratégias para enfrentar novas situações. 

 

EIXO ESTRUTURANTE - MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL 
Este eixo tem como ênfase ampliar a capacidade dos estudantes de utilizar conhecimentos relacionados a uma ou mais Áreas de Conhecimento, para realizar 

projetos que contribuam com a sociedade e o meio ambiente. 

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG08) Compreender e considerar a 
situação, a opinião e o sentimento do outro, 
agindo com empatia, flexibilidade e resiliência 
para promover o diálogo, a colaboração, a 
mediação e resolução de conflitos, o combate 
ao preconceito e a valorização da diversidade.  
 
(EMIFCG09) Participar ativamente da 
proposição, implementação e avaliação de 
solução para problemas socioculturais e/ou 
ambientais em nível local, regional, nacional 
e/ou global, corresponsabilizando-se pela 
realização de ações e projetos voltados ao 
bem comum. 

(EMIFMAT07) Identificar e explicar questões socioculturais e ambientais aplicando conhecimentos e habilidades 
matemáticas para avaliar e tomar decisões em relação ao que foi observado.  

 
(EMIFMAT08) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos matemáticos para propor ações 

individuais e/ou coletivas de mediação e intervenção sobre problemas socioculturais e problemas ambientais. 

 

EIXO ESTRUTURANTE - EMPREENDEDORISMO 
Este eixo tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de mobilizar conhecimentos de diferentes áreas para empreender projetos pessoais ou produtivos 

articulados ao seu projeto de vida. 

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG11) Utilizar estratégias de 
planejamento, organização e 

empreendedorismo para estabelecer e adaptar 
metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e 

recursos, para realizar projetos pessoais e 
produtivos com foco, persistência e 

efetividade. 

(EMIFMAT10) Avaliar como oportunidades, conhecimentos e recursos relacionados à Matemática podem ser 
utilizados na concretização de projetos pessoais ou produtivos, considerando as diversas tecnologias disponíveis e os 

impactos socioambientais. 
 

 (EMIFMAT11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos da Matemática para desenvolver 
um projeto pessoal ou um empreendimento produtivo 

 



 (EMIFMAT12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando processos e conhecimentos matemáticos para 
formular propostas concretas, articuladas com o projeto de vida. 

 

Ementa Visão geral sobre resolução de problemas. Variáveis e operações. Estruturas de controle de fluxo. Vetores e matrizes. Modularização. 
 

Avaliação Além da avaliação formativa, haverá também uma avaliação baseada na qualidade dos sistemas desenvolvidos durante a formação. Para 
isso serão utilizados diferentes atributos, definidos individualmente conforme necessidade do projeto. 
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