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O Greenfoot é um software livre e gratuito que ensina 

crianças a programar para celulares através de 

joguinhos. Combina um framework para desenvolvimento 

em Java com um ambiente de desenvolvimento 

integrado.

Greenfoot



Greenfoot - Como surgiu ?

O projeto foi criado na Dinamarca e 

evoluiu na Inglaterra, na Universidade 

de Kent, com o objetivo de 

desenvolver lógica em crianças a 

partir de 5 anos.

Hoje ele é utilizado em vários locais 

no mundo, e até em cursos de ensino 

superior.



Quem deve usar o 

Greenfoot?

O Greenfoot destina-se a qualquer tipo de pessoa, crianças,

jovens e adultos. Ele pode ser utilizado em escolas,

universidades, e até em cursos universitários avançados. O

Greenfoot tem intenção de promover a criatividade do aluno,

assim como desenvolver sua habilidade motora e sua

capacidade de raciocinar.

Não se espera que os professores e instrutores das escolas

tenham tempo e formação profissional específica para

trabalhar com o ambiente, assim a customização (criação de

cenários e exercícios) pode ser feita facilmente. No futuro,

espera-se que estejam disponíveis vários cenários diferentes

para que os professores possam apenas selecionar os

cenários que melhor se adaptam aos seus alunos.



Greenfoot + Educação

A utilização do Greenfoot na educação é 

realizada principalmente através do 

desenvolvimento de jogos porém, pode 

ser utilizado para o desenvolvimento de 

aplicações em geral.

É um software fácil de ser utilizado e 

muito dinâmico



GreenFootBR

O Greenfoot foi trazido para o Brasil através da 

comunidade DFJUG, assim foi criado o 

GreenFootBR onde o objetivo é criar um material 

didático para ser oferecido em escolas e 

telecentros.

O material do Greenfoot é bem documentado, 

porém grande parte é oferecido em inglês.

Grande parte do material já foi traduzido por 

voluntários.



GreenFootBR

Este voluntariado começou em 2010 com a tradução do 

material oficial do Greenfoot, posteriormente em 2015 foi 

iniciada a tradução das legendas da série Joy of Code. 

Atualmente o grupo de voluntários trabalha no 

desenvolvimento da nova série de vídeos autorais do 

GreenLabs, bem como na criação de uma metologia 

própria para a implantação de programação para crianças 

e adolescentes.



No canal oficial do GreenFoot no YouTube pode-se 

encontrar diversas vídeo-aulas de desenvolvimento de 

jogos utilizando o Greenfoot, a grande maioria destas 

vídeo-aulas estão legendadas e disponíveis no canal 

oficial do DFJUG, e muitas outras estão em fase de 

tradução.

Channel Greenfoot: https://www.youtube.com/user/18km

DFJUG: https://www.youtube.com/user/dfjug

GreenFootBR

+
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Alguns dados sobre o projeto GreenFootBR

• Temos o Total de 4 coordenadores e aproximadamente 

20 voluntários ajudando no desenvolvimento deste 

projeto no Brasil;

• Já foram legendadas 36 vídeo-aulas para o português;

• Foram aplicados minicursos de programação orientada 

a Objetos utilizando o ambiente de desenvolvimento 

Greenfoot;

• Foram desenvolvidos 12 vídeos do GreenLabs.



© M. Kölling, University of Kent, 2007

A nova fase do projeto Greenfoot traz um total de 36 novas 

vídeo-aulas, que ainda estão sendo legendadas pelos 

voluntários do projeto, para a organização do trabalho e 

melhor desenvolvimento, é utilizado o sistema Trello que 

auxilia muito nesta parte.

GreenFootBR
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Greenfoot + POO

Está sendo criado um material didático onde se 

ensina Programação Orientada a Objetos, com o 

ambiente Greenfoot, material que será utilizado 

em sala de aula com alunos do IFSP - Campus 

Votuporanga.

A própria Oracle utiliza o Greenfoot e o Alice em 

seus cursos oficiais para professores e 

profissionais.
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Material Didático - Classes
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Material Didático - Atributos
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Jogos voltados para a educação utilizando o 

Greenfoot

Foram criados diversos jogos voltados para a educação 

utilizando o ambiente de desenvolvimento do Greenfoot.

Um destes jogos é o Jogo Da Memória focado em 

características e costumes da região sul do Brasil.

Foi realizada uma pesquisa e criado um roteiro com o foco de 

obter informações de brincadeiras, comidas típicas e costumes 

da região sul do Brasil.



GreenFootBR

Jogo da Memória - Região Sul do Brasil
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Um pouco do código do Jogo – Classe Mundo
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Jogo Da Memória no evento Casa Aberta
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GreenFootBR - GreenLABS

As novas vídeo-aulas estão disponíveis no 

GreenLabs e podem ser encontradas nos seguintes 

link:

GreenLabs Aula #1 - Iniciando o primeiro jogo:

https://www.youtube.com/watch?v=EIlq_H3M0MA

O jogo está disponível em: 

https://github.com/greenfootbr/greenlabs_aula1

É a nossa equipe construindo novas formas de 

aprender e ensinar programação !

Iniciativa Brasileira … contando somente com 

voluntários.
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Torne-se um voluntario! ;)

Estamos iniciando nova etapa do projeto para o qual 

convidamos novos voluntários das mais diversas áreas

(pedagogia, computação, marketing, publicidade, jornalismo, 

designer gráfico etc.…) a ajudar-nos criar novas

aulas e ensinar este software em escolas e tele centros.

Visite http://www.dfjug.org/greenfootbr/

Venha fazer parte deste time !
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Mais informações:

• Web site:
www.greenfoot.org

• Grupo Google: 
Greenfoot discuss

• Galeria: 
greenfootgallery.org

• DFJUG 
www.dfjug.org



luciene@dfjug.org / luciene.pro.br


