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Esta proposta de programa de extensão tem como objetivo a 
projeto de extensão iniciado em 2017 que vem atuando em escolas
cidade de Conselheiro Lafaiete. Através deste projeto, alunos da
atividades com objetivo de ensinar conhecimentos de
desenvolvendo programas relacionados com as
palestras e minicursos. Estas iniciativas de
maximizar a utilização dos laboratórios de
como jogos e animações com temas
matemática, química, física e
de linguagem de programação, desenvolvidos por professores e alunos do Campus 
Alto Paraopeba, foram apresentados em
A principal ferramenta utilizada para o ensino de programação
a linguagem Scratch, criada em 2007 por um laboratório
Institute of Technology). Este programa de extensão
professores da UFSJ, além de alunos bolsistas e
regional da Secretaria Regional de
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Esta proposta de programa de extensão tem como objetivo a continuidade de
projeto de extensão iniciado em 2017 que vem atuando em escolas
cidade de Conselheiro Lafaiete. Através deste projeto, alunos da UFSJ tem ofertado 
atividades com objetivo de ensinar conhecimentos de lógica e de programação 

senvolvendo programas relacionados com as disciplinas tradicionais, além de 
palestras e minicursos. Estas iniciativas de extensão da UFSJ têm atuado para 
maximizar a utilização dos laboratórios de informática e desenvolver aplicativos 

s com temas relacionados com disciplinas como: português, 
matemática, química, física e biologia. Projetos relacionados com o tema de ensino 

programação, desenvolvidos por professores e alunos do Campus 
Paraopeba, foram apresentados em dois Congressos Brasileiros de

A principal ferramenta utilizada para o ensino de programação neste programa será 
a linguagem Scratch, criada em 2007 por um laboratório do MIT (Massachusetts 
Institute of Technology). Este programa de extensão será desenvolvido por dois 
professores da UFSJ, além de alunos bolsistas e voluntários e conta com o apoio da 
regional da Secretaria Regional de Educação - SRE.  
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