
 

 

 

TÍTULO: CRIAÇÃO DE JOGOS EDUCACIONAIS PARA ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS UTILIZANDO
SCRATCH
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRAÁREA: 

SUBÁREA: COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULOINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): ALESSANDRO TETSUO MOREAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): LUCIENE CAVALCANTI RODRIGUESORIENTADOR(ES): 



  

1. RESUMO 

 Notadamente a tecnologia se alastra pelos veios da educação, mostrando que a 

mesma é muito importante em todas as áreas pois conta com jogos educativos, 

interatividade, áudio e vídeo para o auxílio a educação. No Brasil infelizmente os índices 

de analfabetismo ainda são grandes e o uso de jogos que auxiliem o processo de 

letramento e alfabetização ainda é pequeno. Dentro deste panorama, o objetivo desse 

trabalho é mostrar a análise e o desenvolvimento de jogos educativos infantis utilizando a 

ferramenta Scratch. 

2. INTRODUÇÃO 

 De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 

de 2013 correspondente ao ano de 2012 o índice de analfabetismo no Brasil é de 8,7%, o 

que corresponde ao contingente de 13,2 milhões de analfabetos, sendo que 1.9% 

correspondente a população de 10 a 14 anos de idade, sendo que grande parte desse 

percentual pertence a região nordeste e norte.  

 Segundo Borba et al. (2001), a tecnologia é desenvolvida para suprir as 

necessidades do nosso cotidiano, sendo ela também presente na área da educação 

podendo estimular cada vez mais os alunos a procurar novos recursos e aprendizados, 

de uma maneira mais fácil e atrativa. 

 “Por muitos anos os jogos têm sido usados apenas para diversão, mas só 

recentemente têm sido aplicados os elementos estratégicos de jogos em computadores 

com propósitos instrutivos” (Moratori, 2003 apud Lerner, 1991). 

3. OBJETIVOS 

 Sendo a ligação da tecnologia, educação e alfabetização os objetivos principais 

deste projeto que visa ensinar por meio de um jogo lúdico conceitos básicos para o 

letramento e alfabetização, este projeto tem como objetivo, desenvolver jogos educativos, 

que auxiliem o ensino aprendido nas escolas. 

 A fórmula computador mais jogo é eficiente pois soma a riqueza dos jogos 

educativos com o poder de atração dos computadores, e com isso temos o computador 

sendo usado de forma lúdica e prazerosa, para explorar um ramo de conhecimento, além 



  

de trabalhar algumas habilidades, como, por exemplo, destreza, raciocínio lógico e 

intuitivo, entre outras (Moratori, 2003, p.1). 

4. METODOLOGIA 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica qualitativa sobre o tema visando levantar 

experiências brasileiras que servirão como embasamento para a criação de jogos que 

possam ser aplicados em escolas de educação infantil. Serão realizados testes de 

usabilidade com 16 crianças selecionadas em uma escolha municipal. 

5. DESENVOLVIMENTO 

 O Scratch foi escolhido por ser um instrumento de fácil acesso, que pode ser 

utilizado online e offline, e de fácil manejo por utilizar apenas a interface gráfica. 

O jogo Race cars foi criado a fim de ajudar na alfabetização básica do público 

infantil, sendo essa entre 2 – 6 anos, ou seja no conhecimento de formas geométricas, 

números, e letras. 

 Ao iniciar o jogo será mostrado o menu (figura 1a) no qual será apresentado o 

nome do jogo, Race cars, e os botões: instruções e jogar. 

No qual o ícone de instruções irá exibir as regras de como se joga o jogo e em 

jogar é onde será iniciado jogo, no qual há 3 fases. 

 

Figura 1 - a) Menu inicial do jogo   b) Fase 1 e suas instruções 

 Após se clicar em jogar será mostrada a tela da primeira fase (figura 1b) e suas 

instruções para se chegar à próxima fase.  Após se iniciar a fase será apresentado o 

mapa da fase (figura 2a) e nela será mostrado a quantidade de vidas no canto superior 

esquerdo junto com os pontos logo acima e as voltas destacado no canto superior direito. 

Sendo necessário coletar o que foi pedido anteriormente nas instruções de fase. 



  

 

Figura 2- a) Mapa 1 b) Tela de você perdeu     c) Tela de Parabéns 

 Caso o jogador erre e chegue a perder todas as vidas, será mostrado que o 

jogador perdeu (figura 2b), para tentar a mesma fase novamente clique em tente de novo 

pois assim será reiniciado a mesma fase.  

 Por fim quando se completar todas as 3 fases será apresentado a tela de fim de 

jogo (figura 2c), mostrando que o jogo terminou. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

 Para o direcionamento preciso do jogo foram realizadas diversas pesquisas, 

notando-se que para o público infantil, devem ser criados aplicativos de conteúdo 

simples, como matemática básica ou identificação de objetos, por essa razão foi decidido 

fazer um projeto sobre as classes de letras e números, que são conceitos importantes 

para o público desta idade. 

 Para projetos futuros já estão sendo criados novos jogos, mais intuitivos e com 

conteúdo mais abrangente, podendo-se utilizar conceitos sobre história, geografia, inglês, 

entre outros. 

 O software está disponível gratuitamente no site do Scratch pelo link:  

http://scratch.mit.edu/projects/22894945. 
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