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 - Apresentacao do projeto;

 - Agenda com Secretarios de Educacao da AMFRI;

 - Reuniao com prefeitos da AMFRI (fevereiro);

 - Definicao de acoes/atividades em funcao da 1a parcela;

 - Chamada publica para selecao de entidades executoras do 

GeracaoTEC e Programando o Futuro;

 - Deslocamentos da equipe;

 - Texto de divulgacao do projeto.
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JUSTIFICATIVA



• De acordo com o Programa Internacional de  

Avaliação de Alunos (PISA), que analisa o  

desempenho escolar de crianças e adolescentes  

em três áreas (matemática, leitura e ciências), os  

dados nacionais são preocupantes:

• De um total de 65 países avaliados, o Brasil ficou  

em 59º lugar;

• Cerca de 70% dos alunos não alcançam os níveis

mínimos de proficiência.



O exame do PISA avalia até que ponto os alunos  

aprenderam conceitos e habilidades consideradas  

“essenciais para a completa participação em  

SOCIEDADES MODERNAS”.

Segundo a Organização para Cooperação e  

Desenvolvimento Econômico (OCDE), muito mais que  

ser uma das disciplinas básicas do currículo escolar, o  

raciocínio lógico matemático ajuda as crianças a  

construírem os ALICERCES DO PENSAMENTO,agindo  

como instrumento de vida e de  

compreensão/inserção no mundo.



• Para Santa Catarina se tornar um Estado referência,  

necessita antes de tudo trabalhar na BASE  

EDUCACIONAL:

Investir maciçamente na formação  
de crianças, contribuindo para seu  

desenvolvimento cognitivo,  
raciocínio lógico e criatividade.



• No PROGRAMANDO O FUTURO, as crianças  

aprendem a lógica de programação através da  

plataforma SCRATCH, desenvolvida pelo MediaLab  

do MIT.

Muito mais acessível que outras  
plataformas de programação, o  
SCRATCH utiliza uma plataforma  

gráfica, que permite que os softwares  
sejam desenvolvidos como blocos de  

montar, semelhante ao brinquedo  
LEGO.



• O Scratch já está sendo utilizado pelo governo  

americano e por outros países europeus para  

promover o ensino da lógica de programação para  

crianças:

Bill Gates e Mark Zuckerberg ensinando a programar com Scratch.



Pensar de maneira criativa, refletir de maneira  
sistemática, trabalhar de forma colaborativa e  
promover a cidadania, preparando a geração  

atual para a nova economia.

• No Brasil, algumas escolas de ponta no eixo Rio São
Paulo começam a utilizar o Scratch em suas atividades;

• Jorge Paulo Lehmann, através de sua fundação,  
começa a desenvolver ações voltadas ao ensino de  
programação para crianças;

• Em SC, este projeto já foi validado em Lages com 1.200  
crianças, sendo pioneiro quanto à metodologia e  
material didático produzido.



Imagens que exemplificam o material a ser produzido



https://www.youtube.com/watch?v=1BND_8Ij5r0

Este vídeo refere-se ao projeto piloto realizado em Lages, em caráter experimental e  
duração reduzida. Na sequência, o projeto foi executado em 36 escolas, com cerca  
de 1.200 alunos, pelo período de 4 meses. O vídeo mostra a dinâmica relacional  

entre pais, alunos e professores.

Link com vídeo do projeto:

https://www.youtube.com/watch?v=1BND_8Ij5r0


Fundamentos daproposta:

• O Estado de Santa Catarina tem enorme potencial para

desenvolvimento da cultura de inovação e se destaca pelos

fortes Polos Tecnológicos.

• Já soma 2.899 empresas do setor que faturam R$11,4 bi por ano

e crescem a uma média anual de 15%;

• Esta condição vai exigir de forma crescente a qualificação de

recursos humanos para ocupar os postos de trabalho.

• A execução de um programa voltado às crianças, que busque

desenvolver o raciocínio lógico é uma forma de antever o

futuro e incrementar uma cultura voltada à inovação e ao

desenvolvimento sustentável.

• Esta ação terá parceria com as Secretarias Municipais de

Educação.



Vantagens para a AMFRI:

• Descoberta de talentos;

• Ação que agrega valor à atividade dos professores de

informática das escolas;

• Utilização plena dos laboratórios de informática das escolas;

• Contribuição na definição de ementas no currículo escolar;

• Fortalecimento do papel dos municípios no uso da

tecnologia para o desenvolvimento cognitivo, raciocínio lógico

e criatividade;

• Envolvimento dos pais com o projeto, trazendo-os para

dentro da escola e disseminando a cultura da inovação e

abertura ao mundo da tecnologia.



Vantagens para a AMFRI:

• Visibilidade;

• Exercício de responsabilidadesocial;

• Fortalecimento do polotecnológico;

• Formação de capital intelectual para a nova economia;

• Desenvolvimento do raciocínio lógico;

• Co-autoria em uma proposta que impacte em profunda

mudança na cultura do Estado, voltada à Inovação;

• Realização de uma experiência inédita e abrangente, capaz de

servir como estratégia indutora de habitats e processos

voltados à cultura de inovação para outras realidades;



Público-alvo:

• Até 10.000 crianças, entre 07 e 12 anos de escolas 
públicas da região da AMFRI;

Duração:

• 60h de atividades;

• 2 encontros semanais de 1h30 cada, no contra

turno;

• 5 meses de projeto.



Metodologia:

• Qualificação dos professores de informática das escolas  

públicas:

• Qualificação inicial de 16h: dois dias seguidos, com carga de  

8h cada;

• Qualificação continuada de 12h: um encontro de 4h por mês,

para alinhamento de conhecimento e troca de experiências.

• Alinhamento dos instrutores com o conteúdo escolar:

• Mensalmente os instrutores/monitores se reunirão com os  

professores das escolas, para que o ensino da programação  

possua relacionamentos com o conteúdo escolar que está  

sendo ministrado. Assim, além do fomento ao raciocínio  

lógico, é feito um reforço escolar implícito, de forma lúdica e  

agradável.



• Trabalho com as crianças:

• No contra turno escolar, em turmas de 20 alunos, as  

crianças terão aulas de programação de computadores 2

vezes por semana, sendo que cada aula terá duração média 

de 1h30.

• Concurso de softwares:

• O projeto encerrará suas atividades com um concurso de  

softwares/jogos desenvolvidos pelas crianças. O concurso  

avaliará tanto a questão técnica dos algoritmos de  

programação criados, como também a criatividade e  

originalidade das crianças.



• Infraestrutura necessária:

• Laboratórios de Informática;

• Professor/instrutor disponível para treinamento e 

implantação do projeto.

• Eventos e produção de materiais inclusos e previstos no projeto:

• Lançamento oficial do programa com destaque na

• imprensa (TV, radio, Jornais, etc);

• 04 cartilhas didáticas com a  marca dos apoiadores ;

• Produção de um vídeo sobre o projeto;

• Organização de um concurso em local público para  

apresentação e premiação dos melhores  softwares/jogos 
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O estímulo à inovação na região da Foz do Itajaí acaba de ganhar 
um parceiro de peso. A Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) iniciou um projeto para instalar um escritório da UFSC no 
Centro Regional de Inovação de Itajaí, além de preparar o Centro 
para receber atividades já no primeiro dia de inauguração e 
promover o ecossistema da inovação em todos os municípios 
vinculado à AMFRI. 

O projeto [UFSC/MCTIC] tem a parceria do Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), que irá aportar 
R$ 4,4 milhões na iniciativa. O acordo entre o MCTIC e a UFSC 
foi assinado em 7 de março do ano passado com o então ministro 
Gilberto Kassab e o reitor Ubaldo Cesar Balthazar.

“Esta é uma grande oportunidade para a UFSC. A localização do 
Centro Regional de Inovação de Itajaí entre Joinville, Blumenau 
e Florianópolis consolidará um importante corredor da inovação 
no Sul do Brasil. O projeto representará uma peça estratégica 
para o desenvolvimento da inovação e pesquisa em Santa 
Catarina capaz de integrar alunos e professores da UFSC em 
torno deste projeto”, comemora o reitor da UFSC.

A instalação do escritório da UFSC no Centro Regional de 
Inovação colocará a Universidade no coração do ecossistema de 
inovação da região. O escritório atuará como um hub, ou seja, 
ligará as demandas por pesquisa e desenvolvimento dos 
empreendimentos que operarem no Distrito e no Centro 
Regional de Inovação aos laboratórios da UFSC em outras 
cidades. O hub é um primeiro passo para que no longo prazo a 
UFSC possa oferecer cursos de pós-graduação, ensino à 
distância e até instalar um laboratório no Distrito de Inovação.

A coordenação do projeto [UFSC/MCTIC] ficará sob a 
responsabilidade da coordenadora do Curso de Engenharia de 
Infraestrutura do campus de Joinville da UFSC, professora 
Valéria Bennack. A partir de dezembro de 2018, a equipe liderada 
pela professora começou a planejar as ações que serão 
realizadas até setembro deste ano. “Teremos uma série de 
atividades que vão estimular a inovação entre diferentes setores 
da sociedade e em todos os 11 municípios da região para 
prepará-los para uma nova economia que surgirá a partir do 
Centro e do Distrito Regional de Inovação de Itajaí”, explica 
Valéria.

Ecossistema de Inovação

O projeto prevê cinco ações com objetivo de promover e 
fortalecer o ecossistema de inovação na região. A ação “Cultura 
da Inovação I” organizará eventos de divulgação do papel do 
Centro e do Distrito de Inovação para demonstrar a importância 
de desenvolver este ecossistema em todos os municípios da 
região. 

O “Cultura da Inovação II” focará naqueles que já ́ estão mais 
conectados ao movimento de inovação com a realização de 
capacitação sobre ambientes de incubação e empresas 
incubadas, gestão da inovação, apoio a startups para 
estudantes e empreendedores. 

Já o “Cultura da Inovação III” organizará eventos abertos, como 
as palestras do TEDx, o 100 Open Startups – que promove o 
encontro entre medias e grandes empresas com as startups, e o 

Startup Weekend – que se propõe a estimular a troca de 
ideias, as parcerias e o surgimento de novas startups.

“Acreditamos que o caminho para um ecossistema de 
inovação forte é orientar e capacitar as pessoas de várias 
esferas da comunidade para a importância da inovação e 
da infraestrutura que logo estará́ disponível a partir do 
Centro e do Distrito de Inovação”, avalia a professora 
Valéria

Nesta esteira, o projeto buscará difundir esta mensagem 
começando pelas crianças. O “Programando o Futuro” 
desenvolverá atividades de estímulo à criatividade e o 
raciocínio logico em estudantes de 8 a 12 anos. Novamente 
todos os municípios serão contemplados. São atividades 
lúdicas inspiradas em uma plataforma desenvolvida pela 
MIT, que prevê palestras, gincanas, jogos entre os alunos 
da rede de ensino, que devem promover a criatividade a 
partir do conceito de linguagem de programação, mesmo 
sem a necessidade de conhecimento prévio.

Para um público-alvo a partir de 17 anos de idade, será 
revitalizado o Geração TEC, programa do Governo do 
Estado que já realizou mais de seis mil capacitações em 
todo o estado desde 2011 para jovens e adultos. No 
primeiro momento o novo Geração TEC mapeará o setor de 
TIC da região para identificar quantas vagas estão abertas 
no momento e a perspectiva de novas vagas no curto e 
médio prazo. Nesta mesma etapa, são apuradas quais as 
habilidades o mercado local irá demandar para as vagas e 
quais as linguagens de programação mais utilizadas pelas 
empresas locais.

Com estas informações em mãos, a equipe do programa 
desenvolverá a ementa dos cursos e realizará o processo 
seletivo. Os cursos são gratuitos e tem curta duração. 
Durante as aulas, os alunos recebem acompanhamento 
pedagógico a fim de reduzir a evasão e melhorar a 
possibilidade de empregabilidade dos participantes.

“Este conjunto de ações irá preparar pessoas e a 
comunidade para a nova economia, dando condições para 
a região de Itajaí prosperar e se destacar em um futuro em 
que a inovação será o motor da geração de emprego e 
oportunidades”, espera a coordenadora do projeto.

Outra ação do projeto [UFSC/MCTIC] é preparar o Centro 
Regional de Inovação para que esteja totalmente 
operacional quando for inaugurado. Os estudos que 
subsidiaram o modelo de gestão e governança foram 
elaborados pela Rede Catarinense de Inovação 
(RECEPETI) para o projeto InovAMFRI e já estão 
disponíveis para aplicação. O Centro foi construído dentro 
do Distrito Regional de Inovação, no bairro Itaipava, em 
Itajaí, numa área cedida pela Itajaí Participações. As 
autoridades locais trabalham para que a inauguração 
ocorra ainda no primeiro semestre de 2019.
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