
TAREFAS A SEREM EXECUTADAS 

 

Tarefa 1: Mudar de idioma 

Tarefa 2: Começar o tutorial 

Tarefa 3: Fase 1 - Arrastar o bloco para criar monstro 

Tarefa 4: Fase 2 - Descobrir uma dica 

Tarefa 5: Fase 3 - Mudar a cor do mapa 

Tarefa 6: Fase 4 - Mudar valor para verdadeiro 

Tarefa 7: Fase 5 – Criar caminho 

Tarefa 8: Fase 6 – Exercício de booleano 

Tarefa 9: Fase 7 – Mover monstro  

Tarefa 10: Fase 8 – Chegar até a baleia 

Tarefa 11: Fase 9 – Aprender comando If 

Tarefa 12: Fase 10 – Levar o monstro até a ilha 

Tarefa 13: Fase 11 – Exercício de loop 

Tarefa 14: Fase 12 – Criar matriz 

Tarefa 15: Fase 13 – Escolher o vulcão 

Tarefa 16: Fase 14 – Escolher o coqueiro  

Tarefa 17: Fase 15 – Exercício índice da matriz 

Tarefa 18: Fase 16 – Chegar na casa 

Tarefa 19: Fase 17 – Chegar na caverna 

Tarefa 20: Fase 18 – Fugir da ilha  

 

 

 



CARACTERIZAÇÃO DO USUÁRIO 

NOME:   

TURMA:  IDADE: AVALIADOR:  

TEMPO DE EXPERIÊNCIA COM A PROGRAMAÇÃO: 

CONHECIMENTO EM INGLÊS: 

TEMPO DE EXPERIÊNCIA COM O SITE EDUCACIONAL MONSTER CODING: 

EXECUÇÃO DAS TAREFAS 

TAREFA CONCLUÍDA SEM ERRO CONCLUÍDA COM ERRO NÃO CONCLUÍDA TEMPO GASTO 

T1        

T2        

T3        

T4     

T5     

T6     

T7     

T8     

T9     

T10     

T11     

T12     

T13     

T14     

T15     

T16     

T17     

T18     

T19     

T20     

DIFICULDADES DE USO (RECURSOS E TAREFAS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DÚVIDAS DURANTE A AVALIAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



AVALIAÇÃO DAS HEURÍSTICAS 

Nome:   

Turma:  Idade: Avaliador:  

Tempo de experiência com a programação: 

Conhecimento em inglês: 

Tempo de experiência com o site educacional Monster Coding: 

Indique o grau de adequação do site Monster Coding: 

1. HE1. Facilidade de acesso às funcionalidades - As funcionalidades principais da aplicação 
devem ser acessadas com maior facilidade possível. Além disso, elas devem ter evidência 
na interface. As funcionalidades mais frequentes podem ser realizadas por mais de um 
caminho ou por meio de atalhos. Nenhuma funcionalidade deve ser difícil de encontrar na 
interface da aplicação. 

“Você achou fácil seguir o tutorial de acordo com as instruções que o jogo te deu? ” 
 
[   ] Atende completamente; [   ] Atende parcialmente; [   ] Não Atende; [   ] Não se aplica 

 
2. HE2. Resposta Imediata e Visibilidade - O aplicativo deve, sempre, manter os usuários 

informados sobre o que está acontecendo, através de feedback apropriado e imediato. Isso 
ajuda o usuário a evoluir melhor no seu processo de aprendizado por meio da aplicação. 

“Quando você passa de fase o jogo mostra alguma mensagem? E quando erra, ele te 
avisa se errou e onde errou? ” 
 
[   ] Atende completamente; [   ] Atende parcialmente; [   ] Não Atende; [   ] Não se aplica 

 
3. HE3. Adequação de mensagem à funcionalidade e ao usuário - A aplicação deve falar a 

linguagem do usuário e as instruções para executar as funcionalidades devem ser claras e 
objetivas. A leitura deve ser natural e a linguagem não deve ser invasiva no sentido de 
obrigar o usuário a fazer algo. 

“Teve alguma mensagem que você não entendeu? ” 
 
[   ] Atende completamente; [   ] Atende parcialmente; [   ] Não Atende; [   ] Não se aplica 

 
4. HE4. Prevenção de erros e recuperação rápida ao último estado estável - O aplicativo deve 

ser capaz de se antecipar a uma situação que leve a algum erro por parte do usuário. Para 
isso, deve ser apresentada aos usuários uma opção de confirmação antes de se 
comprometerem com uma determinada ação. Quando um erro ocorrer, a aplicação deve 
avisar o usuário prontamente e retornar ao último estado estável. Em casos em que o 
retorno ao último estado seja difícil, o sistema pode transferir o controle para o usuário, 
para que decida o que fazer (para onde ir). Mensagens de notificação e erros devem ser 
expressas em linguagem clara (sem códigos), indicar com precisão o problema e 
construtivamente sugerir uma 
solução. 

“Quando você clica em algum botão fora da área de programação, o jogo mostra alguma 
mensagem? ” 
 
[   ] Atende completamente; [   ] Atende parcialmente; [   ] Não Atende; [   ] Não se aplica 

 
5. HE5. Aprendizado orientado a um objetivo - O aplicativo deve explicar claramente seu 

objetivo de ensino, para que o usuário possa identificar a utilidade do mesmo para seu 
processo de aprendizado. Se aplicável ao contexto do ensino, conceder ao usuário a 
possibilidade de configurar objetivos e metas. As pessoas armazenam melhor suas 
experiências quando estas estão relacionadas as metas e objetivos. 

“Você acha que conseguiu aprender algo sobre programação com essa ferramenta? ” 
“O que você acha que o jogo te ensinou? ” 
 
[   ] Atende completamente; [   ] Atende parcialmente; [   ] Não Atende; [   ] Não se aplica 



 
6. HE6. Aprendizagem e Recordação no processo de Interação - O sistema deve respeitar o  

conceito de aprendizagem durante a interação que se refere à persistência de novas 
informações no tempo (exemplo, o sistema deve proporcionar ao usuário novos 
conhecimentos a partir de aprendizados passados); 

“Você entendeu como usa os comandos com if? ” 
“Você entendeu como usa os comandos com repetição? ” 
“Você entendeu como usa os booleanos? ” 
 
[   ] Atende completamente; [   ] Atende parcialmente; [   ] Não Atende; [   ] Não se aplica 

 
7. HE7. Controle de aprendizado e Flexibilidade - O sistema deve dar ao usuário flexibilidade 

e controle para navegar livremente pelo conteúdo. Quanto mais adaptável e amplo for o 
conteúdo do sistema, mais fácil será seu uso do ponto de vista de cada perfil de usuário.  
Por exemplo:  
- Dividir tarefas complexas em outras menores;  
-Aumentar a dificuldade das tarefas conforme a habilidade do aluno. 

“Você achou o jogo muito difícil ou muito fácil? ” 

“Você acha que a fase era muito grande? ” 

 
[   ] Atende completamente; [   ] Atende parcialmente; [   ] Não Atende; [   ] Não se aplica 

 
8. HE8. Disponibilizar diferentes experimentações de aprendizado, incluindo erros - Não há 

um único caminho que conduz ao sucesso. Permitir que o usuário interprete suas 
experiências durante e após suas ações a fim de antecipar em quais outros contextos e de 
que modo essas lições possam ser úteis novamente. Além disso, é essencial incluir os 
erros de aprendizado como parte do processo de aprendizagem. 
Realizar avaliação pela observação 
 
[   ] atende completamente; [   ] Atende parcialmente; [   ] Não Atende; [   ] Não se aplica 

 
9. HE9. Motivação - O sistema deverá proporcionar ao usuário um reforço positivo (exemplo, 

um elogio, sensação de ganho), caso o aluno tenha dado uma resposta desejada, ou uma 
notificação quando o usuário aprendiz apresenta uma resposta indesejável. Levar em conta 
a diversão no processo de aprendizado. 

“Você se sentiu interessado em fazer esse jogo? ” 
“Você achou legal? ” 

 
[   ] Atende completamente; [   ] Atende parcialmente; [   ] Não Atende; [   ] Não se aplica 
 

10. HE10. Ajuda e documentação - O sistema deve possuir opção de ajuda para especificar os 
problemas comuns e as formas de solucioná-los. Os assuntos considerados nessa opção 
devem ser fáceis de serem encontrados.  

“Você conseguiu usar as dicas do jogo? ” 
 
[   ] Atende completamente; [   ] Atende parcialmente; [   ] Não Atende; [   ] Não se aplica 

 

11. Outras observações:  

“Você mudaria alguma coisa no jogo? ” 

 

“Você faria de novo? ” 

 

“Você mostraria esse jogo para algum amigo? ” 

 

 


