Scratch - Imaginar, Criar, Programar e desenvolver Competências de
Aprendizagem
O Scratch é um ambiente de programação desenvolvido pelo Lifelong Kindergarten research group no
MIT Media Lab (http://scratch.mit.edu). Pode ser utilizado em domínios e atividades muito
diversificados, passando pela criação e programação de histórias interativas, jogos e animações
computacionais, potenciadoras de uma aprendizagem baseada em problemas com melhoria da
capacidade de atenção e raciocínio lógico. O espectro etário dos seus utilizadores pode também ser
muito alargado. Desde crianças do pré-escolar ao ensino secundário enquanto produtores dos seus
conteúdos para apoio a diversas áreas disciplinares (de que se destacam a matemática) ou para fins
puramente lúdicos, até alunos de ensino superior e profissionais da educação para produção de
materiais de apoio à sua atividade profissional. A aplicabilidade no ensino especial, em particular com
a interligação de novas formas de interação favoráveis a interações alternativas proporcionadoras de
aprendizagens inclusivas, é outra das suas potencialidades. Alternativamente e não menos importante
é a possibilidade de promover o desenvolvimento das tão faladas competências de aprendizagem para
o séc. XXI (21st Century Learning Skills) descritas pelo Partnership for the 21st Century
(http://www.21stcenturyskills.org).
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