
Conferência Scratch Brasil 2017 - 
Formulário de submissão de trabalhos 
Prepare-se para inserir as seguintes informações no formulário online. 
 
(*) campos obrigatórios 

Sobre o(s) autor(es) 
 
As informações a seguir são referentes a cada um dos(as) autores(as). Se houver mais 
autores(as) a serem cadastrados(as) em seu trabalho, indique na última pergunta dessa 
página. Vale notar que os dados pessoais inseridos não serão considerados no processo de 
avaliação (blind review). 
 
(*) Nome completo da pessoa de contato: 
 
(*) Instituição: 
 
Página da Instituição (URL): 
(se houver) 
 
(*) Tipo de instituição  

[ ] Escola particular 
[ ] Escola pública 
[ ] Instituição de Ensino Superior 
[ ] Secretaria de educação 
[ ] Espaço Mão na Massa (FabLab, espaço maker, etc…) 
[ ] Empresa Privada 
[ ] Órgão Público 
[ ] Organização do terceiro setor 
[ ] Museu 
[ ] Outro: ___________________________________ 

 
 
(*) E-mail para contato: 
 
E-mail alternativo:  
(se houver)  
 
Telefone ou celular:  
(ex: 11 95555-5555) 
 



(*) Cidade:  
 
(*) Estado:  
(Drop-Down com opção para "Não Atuo no Brasil") 
 
 
(*) Por que você gostaria de participar da Scratch Conference? 

[ ] Conhecer as novidades do mundo Scratch 
[ ] Conhecer outros educadores e pessoas interessadas no Scratch 
[ ] Apresentar meu trabalho 
[ ] Receber feedback sobre o meu trabalho 
[ ] Outro: ___ 

 
(*) Onde você ficou sabendo da Scratch Conference?  

[ ] Amigos 
[ ] Facebook 
[ ] Canais de comunicação da Fundação Lemann 
[ ] Site da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa 
Outros______________________________________________  

 
(*) Gostaria de cadastrar mais um(a) autor(a)?  

[ ] Sim 
[ ] Não 

No caso de a resposta ser sim, as perguntas anteriores serão repetidas para o(a) 
próximo(a) autor(a) e assim para os pŕoximos, se houver.  
 

Modalidades de submissão 
Modalidades que serão aceitas: 

● Apresentação oral (apresentação relâmpago ou apresentação em mesa 
redonda) 

● Oficina 
● Mostra interativa com pôsteres 

Itens comuns a todos os tipos de submissões 
Para todas as modalidades, os seguintes itens são obrigatórios: 
 
1. Título (máximo 150 caracteres) 
 
2. Resumo (máximo 800 caracteres contanto espaço.) 
 
3. Palavras-chave (Insira entre 3 e 5 palavras ou expressões, separadas por ";") 
 



4. Público(s)-alvo do trabalho a ser apresentado [múltipla escolha com a possibilidade de 
várias opções] 

○ Alunos da Educação Infantil (0-5 anos) 
○ Alunos do Fundamental 1 (6-10 anos) 
○ Alunos do Fundamental 2 (11-14 anos) 
○ Alunos do Ensino Médio (15-18 anos) 
○ Alunos do Ensino Técnico 
○ Alunos de Ensino Superior 
○ Professores 
○ Coordenadores e Diretores Pedagógicos 
○ Gestores do Setor Público 
○ Famílias 
○ Profissionais de empresas e terceiro setor  
○ Outro: 

 
5. Tipo de projeto ou atividade [múltipla escolha com a possibilidade de várias opções] 

○ Atividade curricular 
○ Atividade extra-curricular 
○ Atividade de formação de educadores 
○ Desenvolvimento de novas tecnologias  
○ Desenvolvimento de materiais de suporte e recursos de aprendizagem 
○ Pesquisa 
○ Outro: 

 
6. A proposta apresentada prioriza o trabalho com crianças, jovens e professores de 
escolas públicas? 

[  ] Sim     [  ] Não 
 
7. Em caso de trabalho envolvendo relato de prática, indique a região de aplicação: 
(dropdown: com opção "Este trabalho não foca no Brasil" e "Este trabalho não envolve 
relato de prática") 
 

Itens específicos para cada tipo de submissão 
Além dos itens comuns (listados acima), é necessário submeter os seguintes itens:  
 

● Apresentação oral  
○ Descreva detalhadamente o que pretende apresentar na seção (máximo         

3000 caracteres incluindo espaços) 
 

● Oficina 
○ Objetivos educacionais (descreva quais os conteúdos envolvidos e as         

habilidades e atitudes que a atividade busca desenvolver);  
○ Roteiro descritivo das atividades da oficina (inclua descrição das atividades          

bem como o tempo, espaço e infraestrutura necessária); 



○ Materiais utilizados (descreva os materiais que você pretende utilizar para          
realizar a atividade, tais como: papelão, cola quente, tinta, motorzinhos,          
computador, agulha e linha, materiais de reciclagem, post-its, circuitos         
eletrônicos, fita adesiva, etc.) 

○ Aprendizados obtidos com experiências anteriores de aplicação (se esta         
atividade já foi implementada em algum espaço educacional, especifique em          
qual ambiente ela foi ou vem sendo realizada - museu, escola, FabLab, … - e               
como.); 

○ Imagens ou Página da atividade (URL) (caso a atividade esteja disponível           
online, forneça um link para que possamos conhecê-la melhor). 
 

● Mostra interativa com pôsteres  
○ Descreva detalhadamente o que pretende apresentar e como pretende         

envolver ativamente os participantes durante a apresentação.  
(máximo 3000 caracteres, incluindo espaços). 

 
 


