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Sociedade 
Contemporânea • Tecnologias tomam lugar de 

destaque na vida das pessoas



NOVA SOCIEDADE

NOVA ESCOLA

NOVO PROFESSOR





TRÊS POSSIBILIDADES:

1ª - Objetos de Aprendizagem 

2ª - Autoria

3ª - Interação

•Jogos
•Memórias
•Quebra-cabeça
•etc

•Expressão gráfica
•Som
•Vídeo 

•Blog

•Sites

•AVA’s



UM PRESSUPOSTO PLANEJAMENTO



# Qualificar progressivamente a utilização do computador 

agregando noção de trabalho em dupla;

#Reconhecer os ícones presentes na área de trabalho e 

compreender suas finalidades;

# Utilizar softwares/objetos de aprendizagem específicos que 

apresentem imagens, sons, cores e movimentos para sistematizar 

conhecimentos trabalhados no projeto em estudo;

# ligar e desligar;

#Promover a interação dos alunos através de BLOG da turma.

Um EXEMPLO:



http://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/corpo-humano-cabeca-ombro-joelho-e-pe.html

Identificar as partes do corpo humano 

http://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/corpo-humano-cabeca-ombro-joelho-e-pe.html
http://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/corpo-humano-cabeca-ombro-joelho-e-pe.html
http://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/corpo-humano-cabeca-ombro-joelho-e-pe.html
http://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/corpo-humano-cabeca-ombro-joelho-e-pe.html
http://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/corpo-humano-cabeca-ombro-joelho-e-pe.html
http://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/corpo-humano-cabeca-ombro-joelho-e-pe.html


http://www.duendes.com.br/ •Compreensão de valores 

•Respeito a si próprio, 
aos colegas e às diferenças 

A coelhinha Lili
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Aquisição de novas formas de relações 

http://www.atividadeseducativas.com.br/atividades/1612_jogodaarvore/jogo_arvore_virtual.swf 

Cria um e-mail para a turma, cria um blog...
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http://www.danoninho.com.br/florestadodino/ 

Identificação de si mesmo, do próximo, 
do ambiente que vive 
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Exploração de retratos 

captação de fotos e pequenos vídeos;



Compartilhar experiências vividas 

http://www.educacaoinfantilecidadania.blogspot.com.br/ 
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Alguns Blogs sugeridos:

http://cantinhodatiaju.blogspot.com/ 

http://infoeducativaemei.blogspot.com/ 
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ALGUNS RECURSOS:

Software de desenho : Tux Paint
Possibilita a autoria, a expressão gráfica através do 
desenho, a exploração de cores, formas, inserção 
de letras, carimbos com imagens prontas, efeitos 
especiais de pintura, etc

Software Edição de Vídeo: MovieMaker
Oportuniza aos professores a criação de objetos de 
aprendizagem com animações, com imagens, sons e 
efeitos de vídeo. 



ALGUNS RECURSOS:

Gcompris – Uma poderosa suíte de jogos e atividades 

didáticas (Objetos de Aprendizagem) que possibilita 

que os alunos desenvolvam, de forma lúdica e 

prazerosa, o raciocínio, a memória, as percepções, a 

proximidade com o computador, entre outras.



ALGUNS RECURSOS:

Homem Batata
Jogo de simulação (autoria) onde os alunos podem montar seu 
personagem, suas histórias a partir deles, etc

Uma prática: 
http://www.slideshare.net/celantonino/homem-batata 

Audacity
Programa Editor de audio, permite gravação e edição de 
narrativas, contação de histórias, rádio escolar, etc

http://www.slideshare.net/celantonino/homem-batata


As três flores

file:///E:/Supervisores/AS TRES FLORES.mp3










Blog
Criação de diários na internet (Interação) que 
servem para registro de atividades e projetos e 
também para aproximar as comunidades escolares.



http://emeiprotasio-alves.blogspot.com.br/ 
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http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas/valeverde/ 
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http://formacaojpgirafinha.blogspot.com.br/ 

http://formacaojpgirafinha.blogspot.com.br/


http://www.emeijpgirafinha.blogspot.com.br/ 

http://www.emeijpgirafinha.blogspot.com.br/


http://www.educacaoinfantilecidadania.blogspot.com.br/ 

http://www.educacaoinfantilecidadania.blogspot.com.br/


http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas/ericoverissimo/home.htm


REPOSITÓRIOS

•Portal do Professor 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html


Educação Infantil





Site da Inclusão Digital

http://www2.portoalegre.rs.gov.br/smed/
http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/smed/inclusaodigital/fixo.htm
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