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Pessoal, conforme conversamos em sala de aula (ou “laboratório” de aula), vamos começar a
trabalhar nas demandas das produtoras de vocês: LAP1 e LAP2.
Relembrando suas demandas...
LAP1:
1- Instalação de Linux/softwares educacionais “Install fest” em evento consumo de tecnologia por
crianças e adolescentes
2- Palestra e instalação de Linux e softwares educacionais em laboratório de aprendizagem local
(ex.: escola)
LAP2:

0. Exposição de sws educacionais no evento de fim de ano + Palestra e instalação de Linux em
instituição (ex.: Sindipetro RJ)
2- Palestra e instalação de Linux e softwares educacionais em laboratório de aprendizagem local
(ex.: escola)
Nós da Produtora Colaborativa Tecnojovem (formada pela equipe que organiza e trabalha o nosso
curso. Por exemplo, Luiz Arthur, Cartola, Luiz Rogério, Rogério, eu e todos os professores) temos
uma demanda real que é o Install Fest + o evento "Consumo de tecnologia por crianças e
adolescentes".
Conforme dialogamos em sala, a turma de vocês (Softwares Educacionais) juntando membros das
duas produtoras LAP1 e LAP2 vai criar um jogo em Scratch para apresentar na Palestra "Consumo de
tecnologia por crianças e adolescentes".
Vocês (Responsável: Leonardo Patrick) irão propor à organização do evento (TIC/COM) as seguintes
atividades:
- Apresentar o Jogo aos responsáveis durante a palestra;
- Após a apresentação vocês ensinarão as crianças pequenas (5 à 9 anos) como “jogar o jogo” no
laboratório do 27 do EDITA. OBS: Caso apareçam adolescentes, os tecnojovens mostram os
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"bastidores" do jogo (Como foram feitos os gráficos e como o jogo foi programado).
Vocês também deverão se organizar para definir os responsáveis pela realização dos seguintes
trabalhos:
- Definir o Tema ou Enredo do Jogo (de preferência que ensine algo interessante) e Escrever um
Roteiro (história detalhada do jogo e como o jogo funciona) para este tema;
OBS: lembre-se que todo jogo precisa de um manual de instruções com os objetivos e a forma de
jogar (no gcompris existem vários exemplos de como apresentar as instruções de uma atividade ou
jogo)
- Produzir a Arte do Jogo (Personagens e Cenários);
- Colocar o Jogo funcionando no Scratch (escrever o código/programa no Scratch).
OBSVERVAÇÕES:
PRAZOS: a nossa situação melhorou, a palestra será no dia 4 de novembro. Mais prazo exige mais
organização, portanto vocês precisam apresentar um plano de trabalho que mostre que vocês
conseguirão cumprir suas tarefas.
Por exemplo, no dia 13/10, vocês podem manter o encontro de trabalho às 13h lá no Laboratório do
27 do EDITA. No dia 20/10, vocês podem usar um pedaço da minha aula para gente acompanhar o
andamento do trabalho.
ACOMPANHAMENTO “VIRTUAL” DO TRABALHO: alguém sugeriu a criação de um grupo no Whatsap
para gente ir trocando as informações e tocando o trabalho. Eu quero sugerir outro aplicativo, o
Telegram (www.telegram.org [7]), porque eu vou precisar da ajuda de você para analisar uma
controvérsia: Whatsap (proprietário) x Telegram (livre).
PENDÊNCIA DA PRODUTORA TECNOJOVEM: vocês sugeriram fazer os personagens e cenários em
mesas digitalizadoras. Na sexta (dia 10/10), vou deixar no armário do Laboratório uma mesa
(Bamboo Wacom) que tem uma sensibilidade ótima quando utilizada com o software Smoothdraw
(Smooth = macio; Draw = desenhar) (é free, mas é livre?). Eu conheço gente que o usa o Bamboo +
GIMP e diz que é muito bom (eu só utilizei com o Smoothdraw, porque não conhecia o GIMP). Para os
nossos artistas digitais segue uma imagem feita com Bamboo + Smoothdraw.
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Prazo: Você tem que estar logado [8] para se inscrever em uma data.
Responsáveis: severino [1]
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