
O que é a Hora do Código? 
Uma hora de atividade. Estudantes de 
todas as idades podem escolher o que 
querem aprender dentre uma variedade de 
tutoriais autoexplicativos, com níveis a partir 
do jardim de infância. Os tutoriais funcionam 
em qualquer navegador moderno, tablet, 
smartphone, e qualquer outro dispositivo, 
sem a necessidade do computador. O 
tutorial da Code.org oferece Frozen, Angry 
Birds e Plants vs. Zombies.

Não é necessária experiência prévia de 
professores e estudantes.

“  Eu nunca, nunca 
vi meus alunos 
tão animados 
para aprender.” 

 —Michael Clark, 
   professor

A Hora do Código 
está de volta!
Durante a Semana da Educação em Ciência da 
Computação (5 a 11 de dezembro de 2022)

Motivação para continuar aprendendo 
ciência da computação. Quando os estu-
dantes veem o que criaram bem diante de 
seus olhos, eles ficam animados e querem 
continuar aprendendo.

Um movimento global que atinge dezenas 
de milhões de estudantes em mais de 180 
países. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, 
pode organizar a Hora do Código. Os 
tutoriais estão disponíveis em mais de  
40 idiomas.

Por que ciência da 
computação?
Todos os estudantes do século XXI devem 
ter a oportunidade de aprender ciência da 
computação. O conhecimento de seus 
fundamentos básicos promove a criativi-
dade e desenvolve habilidades de resolução 
de problemas, preparando os estudantes 
para qualquer carreira no futuro. Softwares 
e computadores estão em toda parte, mas 
menos escolas ensinam ciência da com-
putação hoje do que há 10 anos. 

Participe
Peça para sua escola fazer a Hora do 
Código ou crie seu próprio evento. Ajude 
a divulgar a #HoradoCodigo!

O maior  
evento de  

aprendizagem 
da história

“  Eu sabia que esta 
era uma chance 
única”  
—Mariana Alzate, 
   aluna do 5º ano



Estatísticas incríveis da Hora do Código do ano passado. Em apenas uma semana:

A Hora do Código é organizada pela Code.org, uma organização sem fins lucrativos pública (501c3) 

dedicada a promover a ciência da computação e aumentar a participação de minorias, as quais são sub- 

representados nessa área. A Fundação Lemann, em parceria com a Code.org, organiza a Hora do Código  

no Brasil durante a Semana da Educação em Ciência da Computação. 

Hora do Código: 5 dias
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100 milhões de estudantes de 180 países participaram
da Hora do Código 

Mais meninas tiveram contato com  
a ciência da computação com a Hora  
do Código do que em toda a história  

da computação.

Foi o mais rápido a chegar a  
15 milhões de usuários.

Code.org®, O logotipo da CODE e Hour of Code™ são marcas registradas do Code.org.

“  Todos os dias 
produziram os 
mesmos resul- 
tados—100%  
comprometidos.” 
—Nina Nichols  
   Peery, professora

Juntos, podemos resolver o problema da falta de diversidade 
na tecnologia
O mundo da tecnologia e dos softwares historicamente sofre de uma extrema falta de 
diversidade. A Hora do Código é um primeiro passo para corrigir essa falha, mostrando a 
todos os alunos o que é a ciência da computação. No ano passado, quase metade de todos 
os participantes da Hora do Código eram meninas. Em média, a população de estudantes de 
ciência da computação é composta por apenas 18% de mulheres.

Junte-se a nós para dar este passo sem precedentes!
O Presidente Obama, Shakira e Ashton Kutcher participaram da Hora do Código no ano 
passado com mensagens de vídeo. O movimento foi destaque nas páginas iniciais do 
Google, YouTube, Yahoo!, MSN, Disney e Bing. Todas as lojas da Apple e Microsoft do país 
organizaram uma oficina da Hora do Código. Gigantes da tecnologia, como Bill Gates,  
Jack Dorsey, Susan Wojcicki e Gabe Newell participaram ao vivo em chats nas salas de aula. 

Mais de 100 parceiros se uniram para apoiar esta campanha popular, inclusive Microsoft, 
Amazon, Khan Academy e muito mais.

Marquem em seus calendários: de 5 a 11 de dezembro de 2022 
Comece em http://hourofcode.com/br




