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1 INTRODUÇÃO 

 

O aumento na população escolar ampliou as diferenças no ritmo de 

aprendizagem dos alunos, não que elas passaram a existir desde então, mas com 

salas de aula mais cheias as diferenças são mais gritantes devido a grande 

diversidade entres os alunos. Sabemos que não há classes homogêneas, que há 

prazos diferenciados de pessoa para pessoa para aprender e que muitas vezes as 

metodologias educacionais e os sistemas de avaliação também não facilitam muito.   

 Os problemas de aprendizagem mais frequentes em sala de aula dizem 

respeito à aquisição das habilidades de leitura e escrita. No entanto, tais problemas 

podem ser frutos de algumas dificuldades de aprendizagem ou de distúrbio de 

aprendizagem.  

Por dificuldades de aprendizagem entende-se as dificuldades 

apresentadas pelas crianças no desempenho escolar. Segundo Guerra (2002) tais 

dificuldades podem acontecer devido à falta de oportunidade, ensino fraco ou fatores 

culturais, um prejuízo visual ou auditivo. O distúrbio de aprendizagem é conceituado 

como dificuldades persistentes no aprendizado acadêmico, proveniente de alguma 

disfunção em alguma área do cérebro, por não estar funcionando bem ou uma razão 

não compreendida, apesar de boas condições individuais (intelectual, sensoriais, 

pedagógicas e sociais). 

Na escola regular, se implantou as Salas de Recursos Multifuncionais 

com vistas a dirimir tais dificuldades e/ou distúrbios, por meio de um atendimento 

mais individualizado ou de pequenos grupos. 

Diante do exposto, optamos por sistematizar uma metodologia de trabalho 

diferenciada, haja vista ser mais dinâmica, interessante e facilitadora do processo de 

ensino e aprendizagem, por meio dos Jogos e Brincadeiras Virtuais, voltadas para 

os alunos acima citados e desenvolvidas nas Salas de Recursos Multifuncionais 

durante o processo da nossa Intervenção Pedagógica na Escola. 

Tal opção justifica-se pelo fato de que as tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) vêm causando impacto significativo no processo de ensino e 

aprendizagem nas instituições de ensino, levando professores e alunos a 

mergulharem em novos conhecimentos, mais diversificados e, em constante 

atualização, diminuindo o alto nível de desinteresse e falta de estímulo observado 

em alguns educandos por meio de um trabalho diferenciado. 



2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 O Jogo, a Brincadeira e a Educação Especial 

   

O objetivo maior da Educação Especial é proporcionar às pessoas com 

deficiência, o pleno desenvolvimento de suas potencialidades e o objetivo do 

movimento de inclusão educacional deve assegurar à pessoa com deficiência, o 

direito de usufruir todo e qualquer serviço social, bem como a participação em 

sociedade e o devido respeito enquanto cidadão.  

Podemos dizer que a vida social de uma pessoa inicia-se na escola, 

quando são vivenciadas as primeiras experiências sociais. Sendo a escola, em sua 

essência, um lugar de encontro de gente com gente, pode-se dizer que esta é sem 

dúvida o melhor lugar para se aprender e crescer tanto intelectual, quanto 

emocionalmente, visto que nós seres humanos, aprendemos por meio da interação 

social.  

Assim como as crianças, ditas, “normais”, as crianças com deficiência 

também tendem a se beneficiar com a interação, convivendo com a diversidade, 

pois a diversidade propicia experiências positivas para o desenvolvimento cognitivo 

das mesmas. Diante do exposto, Semeghini (1998) ressalta: 

 

[...] o psiquismo vai sendo construído ao longo da história do 

indivíduo, em uma situação histórico-cultural, as interações e a 

intervenção educativa que ocorrem nas classes heterogêneas 

favorece o desenvolvimento de todos os alunos. Portanto, é sensato 

pensar que se a qualidade das trocas com o meio, distinguem e 

propiciam o conhecimento, as classes e escolas especiais, são a 

princípio contra-indicadas (p. 21).  

 

Além disso, viver e conviver na mesma escola que seus irmãos, seus 

vizinhos, é mais que um direito do aluno com necessidade especial, é uma questão 

de justiça para com ele. Ser diferente e único é uma característica de todo ser 

humano. E, em maior ou menor intensidade, todo ser humano possui limitações.  

As relações que os alunos estabelecem com o conhecimento diferenciam-

se consideravelmente de um para o outro, logicamente a aprendizagem não é 

apenas uma absorção passiva de conteúdos, devemos considerar os processos 

cognitivos internos, isto é, de que forma ele elabora os estímulos que foram 

recebidos, levar em conta também, a sua capacidade de integrar as informações e 



de que maneira as processa e tudo isso leva a uma complexa rede de 

representações mentais, associadas a seu meio. 

Alguns alunos, independente de sua idade ou sexo, apresentam 

dificuldades para aprender, que podem variar de graus, indo dos mais simples aos 

mais complexos. Diante deste fato, se faz necessário escolher formas e caminhos 

que nos façam ter acesso a este educando, para isso uma das melhores maneiras 

de conhecermos de que forma esta criança opera, o modo como aprende, e 

aspectos que possam fazer com que esta não aprenda, é que lançamos mão de 

jogos e brincadeiras compreendendo os mesmos como facilitadores da 

aprendizagem. 

Juntos, os jogos e brincadeiras, respeitando-se a especificidade de cada 

um, representam um conjunto de possibilidades que contribuem para o 

desenvolvimento da percepção e compreensão das relações interpessoais e do 

mundo. 

De acordo com o Manual de Jogos Didáticos (2009, p. 10) “Se tomarmos 

como foco de discussão os princípios de que os jogos possibilitam a ação no mundo 

e estão sujeitos a regras, entramos no debate acerca da importância dos jogos no 

desenvolvimento humano”. 

Os jogos podem ser usados como estratégias de aprendizagem, como 

facilitadores da compreensão de certos conteúdos, como nos mostra Kishimoto 

(2003, p.37): 

a utilização do jogo potencializa a exploração e construção do 
conhecimento, por contar com a motivação interna, típica do lúdico, mas o 
trabalho pedagógico requer a oferta de estímulos externos e a influência 
de parceiros bem como a sistematização de conceitos em outras situações 
que não jogos. 

 

A utilização do jogo para o ensino e a aprendizagem de crianças com 

deficiência mental está presente desde as primeiras tentativas de educar um 

deficiente mental.  

O jogo é uma importante ferramenta no processo de aprendizagem lúdica 

na alfabetização. Durante o jogo, a criança toma decisões, resolve seus conflitos, 

vence desafios, descobre novas alternativas e cria novas possibilidades de 

invenções. Para isso, necessita do meio físico e social, onde poderá construir seu 

pensamento e adquirir novos conhecimentos de forma lúdica, onde há o prazer a 

aprendizagem. 



Os jogos proporcionam a imaginação às crianças, sendo assim, elas 

criam situações e resoluções para os problemas. São capazes de lidar com 

dificuldades, com o medo, dor, perda, conceitos de bem e mal, que são reflexos do 

meio em que vivem. 

Ramos, Ribeiro e Santos (2011, p. 42) destacam várias contribuições no 

que tange à aprendizagem lúdica, sendo elas:  

as atividades lúdicas possibilitam fomentar a formação do autoconceito 
positivo; as atividades lúdicas possibilitam o desenvolvimento integral da 
criança já que, através destas atividades, a criança se desenvolve 
afetivamente, convive socialmente e opera mentalmente; o jogo é produto 
de cultura, e seu uso permite a inserção da criança na sociedade; brincar é 
uma necessidade básica como é a nutrição, a saúde, a habilitação e a 
educação; brincar ajuda as crianças no seu desenvolvimento físico, afetivo, 
intelectual e social, pois, através das atividades lúdicas, as crianças 
formam conceitos, relacionam ideias, estabelecem relações lógicas, 
desenvolvem a expressão oral e corporal, reforçam habilidades sociais, 
reduzem a agressividade, integram-se na sociedade e constroem seu 
próprio conhecimento; o jogo é essencial para a saúde física e mental; o 
jogo permite à criança vivências do mundo adulto, e isto possibilita a 
mediação entre o real e o imaginário.  

 

      As brincadeiras e os jogos no contexto escolar podem ser utilizados 

com os seguintes propósitos: de entretenimento e diversão, para o desenvolvimento 

de determinadas habilidades e competências e como ferramentas na construção de 

uma aprendizagem significativa.  

Portanto, ao pensarmos que um dos principais objetivos da escola é 

possibilitar a aprendizagem e o desenvolvimento integral do aluno, podemos afirmar 

que jogos e brincadeiras, por apresentar inúmeros benefícios nesse sentido, podem 

ser adjuvantes no cumprimento desse objetivo. Sendo assim, a aprendizagem lúdica 

deve fazer parte da proposta pedagógica da escola. 

Há que se tomar cuidado, no entanto, com os jogos pedagógicos a serem 

utilizados. A seleção de cada jogo deve ser pensada e cuidadosamente relacionada 

com a dificuldade de aprendizagem que for diagnosticada, por ser um instrumento 

que representa movimento, criatividade, construção e raciocínio dinâmico que altera 

a maneira de conceber a cadeia simbólica e imaginária por parte da criança. 

Cabe ao professor selecionar os jogos de maneira coerente, explorando 

intensamente os conhecimentos da criança, visando à diminuição dos problemas de 

aprendizagem e do fracasso escolar. Devemos ainda levar em consideração a 



idade, o tempo disponível e que seja atrativo para a criança, possibilitando 

compreender o desenvolvimento dos processos cognitivos, afetivos e sociais. 

 

2.2 Jogos e Brincadeiras numa abordagem Educativa Digital 

   

É fato que a falta de motivação dentro da sala de aula é a maior causa do 

desinteresse dos alunos para aprender um conteúdo, isso pode ocorrer devido à 

metodologia e recursos empregados pelo professor no momento de trabalhar o 

conteúdo. É necessário utilizar ferramentas mais atraentes, com uma linguagem 

atual para despertar o interesse dos alunos no processo de aprendizagem. 

Os jogos, as atividades para exercitar a habilidade mental e a imaginação, 

as brincadeiras tipo desafios, as brincadeiras de rua, ou seja, toda a atividade lúdica 

agrada, entretém, prende a atenção, entusiasma e ensina com maior eficiência, 

porque transmite as informações de várias formas, estimulando diversos sentidos ao 

mesmo tempo e sem se tornar cansativo. Em um jogo a carga informativa pode ser 

significantemente maior, os apelos sensoriais podem ser multiplicados e isso faz 

com que a atenção e o interesse do aluno sejam mantidos, promovendo a retenção 

da informação e facilitando a aprendizagem. Portanto, toda a atividade que 

incorporar a ludicidade pode se tornar um recurso facilitador do processo de ensino 

e aprendizagem. 

 

As atividades lúdicas por meio das tecnologias digitais têm provocado 
profundas transformações na realidade social, o que impõem novas 
exigências também para o processo educacional e podem auxiliar com 
propostas criativas e emancipatórias. Não há como negar a presença dos 
recursos tecnológicos no dia a dia e se associados ao processo lúdico 
permitem trabalhar qualquer conteúdo de forma prazerosa e divertida. As 
atividades digitais, entre elas, o jogo, se constituem em ferramentas que 

bem utilizadas ensinam enquanto divertem (FALKEMBACH, 2008, p. 
01). 

 

Diante de uma nova forma do pensar e do saber humano em que as 

inovações tecnológicas influenciam todos os setores da sociedade, torna-se 

necessário que a comunidade educacional se familiarize com o uso de linguagens 

mais abrangentes em todos os níveis e modalidades de educação. Segundo 

Catapan (2001) a exploração tecnológica de Comunicação Digital no processo de 

trabalho pedagógico não é apenas uma questão de escolha, é uma questão de 



necessidade emergente da cibercultura. Em meio a toda essa explosão tecnológica, 

formas clássicas, mas eficientes, de aprendizagem ganham força, forma e vida nova 

no meio virtual, gerando adeptos e transformado a realidade de forma interessante.   

Há vários recursos tecnológicos que foram criados para facilitar o 

processo de ensino e aprendizagem. Uma das ferramentas tecnológicas que tem 

oferecido grande apoio para a pesquisa e estudo é a internet, que de acordo com 

Moran (1997, p. 151), em seu artigo sobre como utilizar a internet na educação: 

 
A Internet ajuda a desenvolver a intuição, a flexibilidade mental, a 
adaptação a ritmos diferentes. [...] Na Internet também desenvolvemos 
formas novas de comunicação, principalmente escrita. [...] Outro resultado 
comum à maior parte dos projetos na Internet confirma a riqueza de 
interações que surgem, os contatos virtuais, as amizades, as trocas 
constantes com outros colegas, tanto por parte de professores como dos 
alunos. 

 

Os jogos fazem parte de diversas culturas desde o início dos tempos, 

sendo que os jogos digitais são uma nova expressão dessa atividade. De acordo 

com Schuytema (2008), um jogo eletrônico é uma atividade lúdica formada por 

ações e decisões que resultam numa condição final.  

Tais ações e decisões são limitadas por um conjunto de regras e por um 

universo, que no contexto dos jogos digitais, são regidos por um programa de 

computador. O universo contextualiza as ações e decisões do jogador, fornecendo a 

ambientação adequada à narrativa do jogo, enquanto as regras definem o que pode 

e o que não pode ser realizado, bem como as conseqüências das ações e decisões 

do jogador.   

De acordo com Valente (1993, p.10): “os jogos, do ponto de vista da 

criança, constituem a maneira mais divertida de aprender.” Disponíveis na internet, 

os jogos didáticos online desempenham a função de tornar as aulas mais dinâmicas, 

criativas, contribuindo na fixação do conteúdo. Portanto, esses jogos devem ser 

vistos como auxiliadores no processo de ensino e aprendizagem.  

 
Os jogos educacionais computadorizados são softwares que apresentam 
conteúdo e atividades práticas com objetivos educacionais baseados no 
lazer e diversão. Nesses jogos a abordagem pedagógica adotada utiliza a 
exploração livre e o lúdico e como conseqüência estimula o aprendiz. Os 
jogos digitais auxiliam na construção da autoconfiança e podem 

incrementar a motivação no contexto da aprendizagem (FALKEMBACH, 
2008, p. 01). 
. 

 



Para Juul (2005), os jogos digitais são conteúdos com função de 

entretenimento que usam tecnologia como substrato e utilizam diferentes meios de 

distribuição, propôs seis atributos para caracterizar os mesmos: 1) jogos digitais são 

baseados em regras; 2) geram resultados variáveis e quantificáveis; 3) atribuem 

diferentes valores aos diferentes resultados; 4) os jogadores exercem esforço para 

influenciar o resultado; 5) em função disso, o jogador sente-se emocionalmente 

ligado aos resultados; 6) o jogo pode ser jogado sem que existam consequências na 

vida real.  

O que diferencia esse conjunto de atributos dos jogos criados em meios 

tradicionais é o fato de que as regras são incorporadas à programação do software, 

gerando mudanças de estado pré-programadas, o que permite o aprendizado por 

parte do praticante, já que o número de variáveis de incerteza fica limitado pela 

programação e pela tecnologia.  

Jogos, independente de serem digitais ou não, são jogados por uma 

pessoa, que deve estar interessada a fazer essa atividade. É esse interesse que cria 

meios para que os praticantes dos jogos explorem suas preferências pessoais de 

estilo de interação dentro do jogo, bem como se comportem de maneiras diferentes 

diante de um mesmo jogo, indo desde apatia até completa entrega à experiência.  

 

2.3 O uso dos Jogos e Brincadeiras Educativas Digitais para o 

desenvolvimento dos alunos com dificuldade de aprendizagem 

 

Mesmo sendo um assunto atual, a investigação em torno dos jogos 

digitais/virtuais/eletrônicos e sua relação com a aprendizagem não vem de hoje. 

Segundo Alves (2008, p. 01) tal investigação teve inicio em meados da década de 

80, quando Greenfield (1988) que abordava o desenvolvimento do raciocínio na era 

da eletrônica, destacou para tal o uso da TV, os computadores e os videogames. A 

partir desse período, os investigadores da Europa e Estados Unidos começam a 

divulgar resultados de pesquisas em torno da relação jogos eletrônicos e 

aprendizagem.  

Os jogos digitais constituem-se como uma das consequências do avanço 

tecnológico e da convergência dos recursos midiáticos para as telecomunicações, 

porquanto transformam o computador em poderosa máquina de comunicação e 

informação.  



Na educação formal a utilização de recursos didáticos facilita a 

aprendizagem dos alunos e a aplicação de jogos didáticos online auxilia o processo 

de ensino e aprendizagem. Para a aprendizagem dos alunos, os jogos favorecem o 

entendimento, dinamizam a aula, ajudam na fixação de conteúdos, trabalham a 

coordenação motora, desenvolvem o cognitivo, motivam os alunos e trabalham as 

diversas áreas do conhecimento.  

Para o professor, os jogos oferecem suporte para a introdução, fixação ou 

avaliação de um conteúdo, facilitam o ensino de matérias mais complicadas, criam 

um ambiente mais descontraído, fornecem uma melhor interação entre aluno-

professor, tornam o ato de ensinar mais diversificado e auxiliam na verificação do 

desenvolvimento do aluno, bem como suas dificuldades efacilidades. 

Os jogos didáticos online têm ocupado um espaço significativo quanto às 

possibilidades que eles oferecem no desenvolvimento cognitivo de crianças e 

jovens. Um ideal a ser alcançado é a aprendizagem de forma simples e divertida, e a 

aplicação desses jogos em sala de aula podem proporcionar o aprendizado 

prazeroso, trabalhando diversas áreas do conhecimento. De acordo com Valente 

(1993, p. 10) sobre a aplicação dos jogos educacionais: 

 
A pedagogia por trás desta abordagem é a de exploração auto-dirigida ao 
invés da instrução explícita e direta. Os proponentes desta filosofia de 
ensino defendem a idéia de que a criança aprende melhor quando ela é 
livre para descobrir relações por ela mesma, ao invés de ser explicitamente 
ensinada. 

 
Gee (2007), afirma que os bons jogos digitais integram bons princípios de 

aprendizagem e tem muito para nos ensinar sobre a aprendizagem dentro e fora das 

escolas, quer façam eles ou não parte dessa aprendizagem.  

Os elementos que constituem um jogo podem, em sua grande maioria, 

ser vistos como interdisciplinares no sentido em que trabalham com constituintes 

necessários em todas as disciplinas, como por exemplo, construção e reorganização 

de funções cognitivas, que envolvem a memória, atenção, criatividade e imaginação.  

Vygotsky (1989) afirma que os jogos propiciam o desenvolvimento da 

linguagem, do pensamento e da concentração, o que ressalta a relevância da 

utilização como complemento no processo de educação, na premissa de manter a 

atenção do aluno no processo de aprendizagem, além de gerar autoestima e 

experiência coletiva. 



Esta multiplicidade de competências que podem ser trabalhadas com o 

conteúdo jogos é que faz deste algo muito atraente aos olhos do professor e muito 

atrativos aos olhos dos alunos que se envolvem neste mundo dinâmico e intrigante. 

 
Os jogos podem ser empregados em uma variedade de propósitos dentro 
do contexto de aprendizado. Um dos usos básicos e muito importantes é a 
possibilidade de construir-se a autoconfiança. Outro é o incremento da 
motivação. [...] um método eficaz que possibilita uma prática significativa 
daquilo que está sendo aprendido. Até mesmo o mais simplório dos jogos 
pode ser empregado para proporcionar informações factuais e praticar 
habilidades, conferindo destreza e competência (SILVEIRA e BARONE, 
1998, p.02). 

 

Para Reis (et al, 2010) a evolução das tecnologias de comunicação e 

informação ocorreu em paralelo com a evolução dos conhecimentos 

psicopedagógicos. Os novos desafios e conhecimentos pedagógicos são 

dependentes dos avanços da tecnologia e do aparecimento de novos produtos, os 

quais buscam outras maneiras de organizar e obter informação, de pensar e de 

comunicar. Nesta perspectiva, as novas TICs (Tecnologias da Informação e da 

Comunicação) apresentam, cada vez mais, ambientes com grandes potencialidades 

ao incremento da educação. Dentre estes ambientes, destacamos a construção de 

simulações e jogos educativos. 

Sendo o jogo digital ou não, é importante saber que o jogo educativo 

também apresenta vantagens e desvantagens, de acordo com Falkembach (2008) 

dentre as vantagens: 

 
tem-se que os jogos educativos despertam o interesse e permitem 
atividades que podem ser individuais ou em grupo fazendo com que o 
aluno libere as emoções, aprenda conceitos e adere ao mundo social. Um 
jogo bem concebido e utilizado de forma adequada oferece muitas 
vantagens, entre elas: fixa os conteúdos, ou seja, facilita a aprendizagem; 
permite a tomada de decisão e avaliações; dá significado a conceitos de 
difícil compreensão; requer participação ativa; socializa e estimula o 
trabalho de equipe; motiva, desperta a criatividade, o senso crítico, a 
participação, a competição sadia e o prazer de aprender. Um jogo bem 
projetado deve apresentar as seguintes características: ser atrativo, 
agradável e fácil de usar. O aluno deve conseguir, sem maiores 
dificuldades, entender o funcionamento do jogo, os comandos mais 
elementares e as opções de navegação podendo se orientar rapidamente. 
Todas as opções precisam levar para algum lugar (p.01). 

 

Quanto as desvantagens, Falkembach (2008): 
 



Mesmo um jogo bem projetado pode ter algumas desvantagens como: se 
não for bem aplicado perde o objetivo; nem todos os conceitos podem ser 
explicados por meio dos jogos; se o professor interferir com freqüência, 
perde a ludicidade; se o aluno for obrigado a jogar por exigência do 
professor, o aluno fica contrariado; se as regras não forem bem entendidas 
pelos alunos, eles ficam desorientados; quando não for avaliado 
corretamente, não atinge o objetivo. Pode-se dizer que os jogos 
educacionais quando bem utilizados, no processo de ensino e 
aprendizagem fazem com que o aluno: perceba melhor; compreenda; 
interprete; aplique; avalie; reinterprete e refaça 
 

Baseados no exposto, podemos compreender claramente que o jogo 

pode ser usado como mais uma ferramenta de aprendizagem, uma metodologia 

opcional, porém não única, mas que é um grande diferencial pedagógico pelo fato 

de utilizar um aparato ainda pouco empregada na escola pública, como o 

computador, a internet ou um software apropriado para o objetivo que se deseja 

alcançar e sabemos que o que é diferente motiva os alunos a quererem aprender 

mais, a buscarem a solução dos problemas apresentados, a superação de 

obstáculos.  

Botelho (2004) nos diz que os jogos podem ser aplicados 

 
para treinamento de habilidades operacionais, conscientização e reforço 
motivacional, desenvolvimento de insight e percepção, treinamento em 
comunicação e cooperação, integração e aplicação prática de conceitos 
aprendidos e até mesmo assessment (avaliação de aprendizagem) (p.12). 

 

Falemos, então, dos jogos educativos, que pela característica de diversão 

que agregam passam a assumir de forma motivadora os indivíduos que deles 

usufruem, tornando-se ferramentas de educação de alta relevância atual.  

 
Os chamados jogos educacionais podem se tornar ferramentas 
importantes no processo ensino-aprendizagem, estimulando o interesse do 
aprendiz de forma prazerosa e interessante. A criatividade, a imaginação, 
a interação e o aspecto lúdico, presentes nos jogos educativos, estimulam 
as relações cognitivas, como o desenvolvimento da inteligência e das 
relações afetivas, verbais, psicomotoras e sociais (SILVEIRA e BARONE, 
1998, p.52). 

 

O aprendizado por meio de jogos e brincadeiras sempre foi uma 

metodologia diferenciada e que traz ótimos resultados, pois provoca interesse tão 

necessário a aprendizagem. É preciso fazer uso das TICs como um complemento do 

que se aprende em sala de aula, transformando-as em um meio atrativo e 

interessante para a aprendizagem.   

 



3. METODOLOGIA 

 

Este projeto será implementado no Colégio Estadual Arthur de Azevedo – 

Ensino Fundamental, Médio, Profissionalizante e Normal na cidade de São João do 

Ivaí, e será voltado aos alunos do 6° e 7º anos que freqüentam a Sala de Recursos 

Multifuncionais.  

Este material tem por objetivo proporcionar aos alunos acima 

especificados uma nova metodologia de trabalho que possa dirimir as dificuldades 

de aprendizagem encontradas no dia a dia da sala de aula no tocante a leitura e 

interpretação de texto. Para dar conta de alcançar tal objetivo, lançaremos mão de 

recursos didático pedagógicos oriundos do mundo virtual, por meio do uso de 

computadores e do site Luz do Saber do qual retiraremos as atividades previstas 

para este trabalho numa sequência didática previamente estabelecida. 

 

4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS 

As atividades planejadas seguem uma sequência que está aqui dividida 

em duas etapas. Nesta primeira etapa da implementação haverá: 

- Reunião com a Direção e Equipe Pedagógica para apresentação do Projeto de 

Intervenção Pedagógica. 

- Realização de uma reunião com os professores dos alunos que frequentam a Sala 

de Recursos Multifuncionais e que participarão da aplicação deste plano de trabalho 

para esclarecer sobre a aplicabilidade do mesmo, bem como solicitar auxílio no 

monitoramento de sua efetividade em sala de aula. 

- Realização de uma reunião com a turma selecionada para os devidos 

esclarecimentos sobre o Projeto, bem como seus objetivos e atividades a serem 

desenvolvidas. 

- Organizar um encontro com os pais destes alunos para obter autorização para a 

participação no Projeto, bem como prestar esclarecimentos do seu funcionamento e 

solicitar um acompanhamento em casa para observar possíveis mudanças 

comportamentais em relação aos estudos. 

Segue abaixo a segunda etapa, que está diretamente relacionada aos 

alunos. 

 

 



 

 

 

 

         Neste primeiro encontro com os alunos, a nossa atividade será 

um bom bate papo, para podermos saber o que eles compreendem 

por jogos e brincadeiras e depois por jogos e brincadeiras virtuais ou 

digitais.  

Depois desse momento descontraído, eles saberão que a partir 

deste momento suas aulas serão diferentes! Oba, teremos um novo 

recurso: o computador! 

Pois bem, nossas atividades à partir desse momento serão 

realizadas por meio de um site de domínio público chamado Luz do 

Saber, onde desenvolveremos uma sequência pré-estabelecida, mas 

que atende nosso maior objetivo que é o de promover um maior 

aprendizado da leitura e interpretação de textos. Mãos a obra! 

http://4.bp.blogsp

ot.com/-JI9Y-17y1u8/U5XrQrd0iJI/AAAAAAAAAzI/quKWpLHwx0I/s1600/Pequerruchos.jpg 

http://4.bp.blogspot.com/-JI9Y-17y1u8/U5XrQrd0iJI/AAAAAAAAAzI/quKWpLHwx0I/s1600/Pequerruchos.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-JI9Y-17y1u8/U5XrQrd0iJI/AAAAAAAAAzI/quKWpLHwx0I/s1600/Pequerruchos.jpg


 

 

Nesta segunda atividade vamos conhecer nosso 

novo ambiente de trabalho, este é o nosso site agora: 

 

 

           http://eja.luzdosaber.seduc.ce.gov.br/luzdosabereja/software/  

 

Nossa primeira atividade será efetuar um cadastro 

individual para podermos “navegar”, pois 

posteriormente iremos cadastrar nossa turma inteira. 

Veja como é fácil: 

 

 

 

 

 

 

http://eja.luzdosaber.seduc.ce.gov.br/luzdosabereja/software/


 
 

 

Cada um de nós ira colocar o seu nome neste 

espaço destinado a ele. Podemos colocar apenas nosso 

primeiro nome ou nome e sobrenome ou até mesmo 

nosso nome e apelido. 

Vamos lá? Após está etapa iremos aprender um 

pouco mais sobre o computador. 

Fácil não? Agora vamos começar nossos estudos! 

Eu sou a Daniela! 

Assim que entramos em nosso ambiente, temos 

várias opções, primeiramente vamos ver a tela inicial 

para depois irmos adiante. 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

Nas atividades de hoje vamos começar a resolver 

nossos exercícios. Vamos todos clicar em começar e ver 

o que nos espera: 

 

 



Então, vejamos, temos 3  opções. Primeiramente, 

vamos assistir a um vídeo que vai nos falar um pouco 

sobre o computador, isso vai nos ajudar a seguir em 

frente. 

Este vídeo nos apresenta o computador, fala da 

sua importância e nos apresenta o monitor, o teclado, 

o CPU e o mouse falando a utilidade de cada um. 

Logo após, retornaremos a esta tela mostrada 

acima e clicaremos na opção: aprendendo a usar o 

computador e, assim iniciaremos nossas atividades 

voltadas para leitura e interpretação de textos. 

Durante o decorrer de todas as nossas aulas 

veremos muito conteúdos, tais como: 

- identificar letras e nomes que por que serão lidos e 

ouvidos; 

- estabelecer correspondências; 

- bingos com letras e nomes; 

- quebra cabeças; 

- jogo da memória; 

- dominós com letras e nomes; 

- escrever palavras;  

- caça palavras: 
 

 

 

 

 



 

 
 

- selecionar nomes; 

- completar as lacunas; 

- marcar letras; 

- identificar a quantidade de letras em cada palavra; 

- ordenar as letras para formar palavras. 

 Estas foram nossas atividades de hoje, elas são 

simples, porém são necessárias para nos ajudar em 

nossas próximas atividades, pois elas formam uma 

sequência pedagógica. 

 Você que está lendo isso, entre no site e cadastre-

se também, venha ver como é gostoso! Faça parte do 

nosso grupo.  
  

 

 



 
 

Olá, espero que tenham gostado das nossas 

atividades até aqui. Agora vamos dar início a novos 

exercícios, onde vamos aprender sobre vogais e 

consoantes por meio de bingos. Veja como é divertido 

e você ainda pode ganhar um brinde surpresa! 

  

 
 

Bem, durante todos os nossos exercícios fomos 

dialogando e aprendendo mais sobre tudo que vimos 

de uma forma diferente, por meio do jogo e da 

brincadeira fomos tirando nossas dúvidas a assimilando 

conceitos. 



Vamos, então, dar início a um novo módulo de 

atividades.  

 

  
 

Neste modulo iremos desenvolver atividades 

voltadas para a leitura, de uma forma divertida você irá 

reforçar conceitos já aprendidos e tirar suas dúvidas 

sobre eles, bem como aprender novos conteúdos. 

Primeiramente, vamos clicar no modulo 1, ele nos 

fará relembrar várias etapas da alfabetização e reforçar 

estes conceitos ou aprende-los para o caso de não 

termos feito isto na época. 

Vamos a eles!  

 
 

 



 

Como podemos ver, este módulo traz várias 

sugestões de títulos para cada bloco, nós vamos 

trabalhar com 3 deles, um de cada vez, que são: 

- escola; 

- saúde; 

- trabalho. 
 

 
 

Cada item destes tem suas atividades voltadas, 

principalmente, para a leitura, vamos falar um pouco 

sobre elas. 

O  módulo escola, por exemplo, é composto por 

28 atividades. Não precisamos ter pressa, o importante 

é fazer e aprender cada uma delas, que são: 

- definição de escola; 



- decomposição da palavra; 

- família silábica; 

- bingo com sílabas; 

- estabelecer relação figura/palavra; 

- marcar palavras que contenham as sílabas solicitadas; 

- formar palavras conforme a ilustração; 

- jogo da memória: 

 
- identificar a palavra secreta: 

 

 
 

 



- ordenar as sílabas formando palavras; 

- ler o copiar (digitando) as palavras; 

- agrupar desenhos conforme suas sílabas: 
 

 
 

 E, assim terminamos este módulo. Observe que as 

atividades parecem ser simples, mas trabalham vários 

conteúdos como vogais, consoantes, sílabas até chegar 

na formação de palavras. Cada atividade desenvolve os 

conceitos e o raciocínio para resolvê-la, sendo que 

algumas delas possuem um tempo programado para 

tal. Durante as atividades, vamos interagindo para que 

esses conceitos fiquem claros e reforçados, pois vamos 

precisar deles futuramente. Além disso, o aluno 

também vai aprendendo sobre os temas escolhidos. 

Todos os 3 temas abordam os mesmos conceitos, mas 

com assuntos diferentes.  
 



 
 

Agora vamos dar sequência as nossas atividades. 

Repare que elas não estão divididas por aula, pois isso 

vai depender do tempo que levamos para resolvê-las 

com qualidade, sem deixar dúvidas. Desta forma, elas 

vão sendo sequenciadas conforme forem sendo 

resolvidas pelo aluno ou grupo de alunos. 

Iniciaremos o item saúde: 

 
Como já foi dito, as atividades são as mesmas para 

cada item, mudando apenas as famílias silábicas e o 

assunto que vai sendo tratado na resolução das 

atividades. 

É importante notar que os alunos podem ler e 

ouvir as atividades, o que é muito importante para que 

eles aprendam o som das letras, sílabas e palavras, 

principalmente, para os disléxicos.  



Da mesma forma anterior, acabado este  item 

partiremos para o último item deste módulo, que é o 

trabalho: 

 
Como já explicamos, todos os 3 itens oferecem a 

mesma vertente de atividades, variando o assunto 

abordado e a quantidade. Embora as atividades sejam 

simples, com elas os alunos aprenderão separação de 

sílabas simples, complexas, átonas e tônicas; bem 

como vocálicos e consonantais, dígrafos, ditongos e 

hiato. Todas essas pequenas etapas se juntarão no final 

das nossas atividades.  

Agora, vamos avançar um pouco? Sim, é chegada 

a hora de mudarmos de módulo, observando que cada 

módulo apresenta um pouquinho mais de dificuldade 

em relação ao anterior, mas vai ser fácil pra vocês! 

 

 

 



 
 

Bem, realizamos as atividades do Módulo 1 da 

opção LER, agora faremos o Módulo 2, ainda na opção 

LER. Vamos as nossas atividades! 

Este segundo Módulo é maravilhoso! Não 

podemos perder nada que ele traz e, por isso 

resolveremos todos os itens. Observe o que 

estudaremos agora: 

 
Bem, por aí já deu pra ver que este módulo 

promete. Vamos realizar todas estas atividades, mas 

não tenham pressa, o importante é aprender cada uma 

delas ou reforçar o seu conhecimento sobre elas. 

Vamos deixar alguns exemplos por aqui para os 

nossos colegas que estão lendo essas palavras: 
 



- bloco sobre letras maiúsculas e minúsculas:  

 

 
 

Durante as atividades os alunos vão, por meio dos 

exercícios, além de identificar as letras maiúsculas e 

minúsculas, ter acesso a poemas, piadas, trava-línguas 

notícias de jornal, revistas, cartazes e afins. Ou seja, as 

atividades não são meras repetições, elas trazem em si 

conteúdos importantes para que este aluno interaja 

com outras disciplinas e reflita sobre elas. 

Veja a seguir alguns exemplos de outros blocos: 
  

 

 

 

 

 

 



- pontuação: 

 
Observe que além do que já dito, ele também terá 

que identificar expressões. 

Já ao término do módulo, utilizando os pontos: 

 

 
 

 

 

 



- substantivos próprios e comuns: 

 
Observe que nesta atividade, podemos aproveitar 

e abordar um pouco da história, quem foi Che 

Guevara? 

 

Mais uma vez podemos estabelecer um elo com a 

História e Literatura falando sobre Machado de Assis. 



- oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas: 

 

  
Observe que as atividades vão seguindo uma 

sequência da mais simples para a mais complexa, assim 

é possível ir assimilando aos poucos e tirando as 

dúvidas.   
 

 

 
 



 
 

Como já dissemos, esta divisão das atividades é 

somente para se ter uma referência do que esta sendo 

trabalhado, pois será respeitado o tempo de cada uma 

para aprender, tanto que cada aluno pode estar em 

uma atividade diferente, pois cada um estará em um 

computador. 

E, após termos feito todos os blocos de atividades 

deste módulo 2 de leitura, passaremos para as 

atividades de escrita. 

Essas são nossas opções agora: 

 

 
Oba,  iremos trabalhar com todas elas! 

 



 Vamos iniciar com o cartão postal: 

 
Nesta atividade, você poderá escolher a imagem 

de frente do seu cartão e depois pesquisar sobre ela, se 

é um monumento, uma imagem da natureza, da fauna 

ou da flora. Feito isto, iremos preencher o verso: 

 

 
 



Bem, neste momento, começaremos a escrever e 

usaremos nossos conhecimentos já adquiridos. Além 

disso, vamos aprender o que é remetente e 

destinatário e como preencher um endereço, vamos 

aproveitar para falar sobre o que é rua e avenida, por 

que as casas tem números, qual é o CEP da nossa 

cidade e o que ele significa e  no espaço ao lado 

faremos nosso texto para um amigo da sala.  

Para incrementar a nossa atividade, quando o 

nosso cartão estiver pronto, vamos clicar na opção 

“imprimir” e cada um vai colocar o seu cartão no 

correio para que o colega o receba em casa. Desta 

forma, você também aprenderá como funciona o 

correio, pois com esta era da internet, este recurso de 

enviar cartões e cartas não vem mais sendo utilizado 

por vocês.  

Agora é só caprichar no seu texto!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Neste momento, vamos experimentar o trabalho 

com outro gênero textual, mas o que é isso? Vamos 

falar um pouquinho sobre isso também sobre os 

suportes textuais onde estes textos podem estar. 

Nosso suporte agora será o jornal: 

Vamos fazer nosso próprio jornal! 

 

 
 

Nesta primeira página daremos um nome ao nosso 

jornal, bem como escolheremos uma imagem 

previamente salva em nosso banco de dados e depois 

faremos o texto e duas matérias. Compreender , que o 

tipo de texto de um jornal não é  igual ao de uma carta 



ou de um poema. Como foi dito em nossa 

fundamentação teórica, não devemos ficar apenas no 

computador e desprezar outras formas de aprender e 

vice-versa, Agora vamos dar uma paradinha e verificar 

os jornais impressos que temos aqui na sala. 

Feito isso, partiremos novamente para o nosso 

jornal onde poderemos escrever matérias sobre a 

nossa escola, sobre a nossa comunidade, sobre algum 

assunto do momento, enfim, vamos usar nossa 

criatividade, pois nosso jornal tem 4 páginas, veja só:  

 
 

 
 



 
 

Nosso próximo passo será o gibi. Calma, não 

vamos deixar de fazer nosso texto, mas ele será o 

encerramento das nossas atividades. 

Vejamos esse outro gênero textual e seu suporte: 

Agora vamos escolher o formato do nosso gibi e 

depois clicando nele vamos ter acesso a várias imagens, 

compreenda:  

 

 
Você pode escolher entre um único cenário para o 

seu gibi, 2 ou 3. 

Eu escolhi 2 cenários para pode explicar melhor 

como teremos que fazer. 

Então, cliquei na opção do meio onde a imagem 

está dividida em duas partes. 

 



 
Somente para facilitar o entendimento, cliquei e 

arrastei duas imagens diferentes lá em cima onde está 

escrito cenário, temos várias opções, como circo, 

escritório, campo, cidade, praia, estádio de futebol e 

mais algumas. Agora escolha o seu formato e sua 

imagem ou imagens. 

O texto de um gibi é igual ao texto de um jornal 

ou de uma carta? 

Não! A linguagem é mais informal. Agora vamos 

ver como inserir personagens em nosso gibi e como 

colocar as suas falas: 

Depois de escolher o cenário, o que é muito 

importante, pois o assunto deverá ter relação com o 

cenário escolhido, vamos ver como escolher 

personagens: 
  

 



 

Observe que coloquei um personagem que tem 

relação com cada cenário, mas também pode-se fazer 

diferente, isso vai depender da criatividade de cada um 

de vocês. Observe ainda que na barra acima temos as 

opções animais, objetos e balões. Cada um pode 

montar seu gibi como achar melhor. Veja só: 
 

 
 

 

Super legal né! Tenho certeza que vocês 

adoraram! 



 
 

Nossas atividades estão chegando ao fim. Para 

encerrar iremos trabalhar com a produção de textos. 

Vamos poder usar tudo que aprendemos até agora 

para produzirmos nossos textos. 

Esse será nosso suporte agora: 

 
 

Como já pudemos notar, temos o espaço para dar 

um título ao nosso texto e uma caixa para escrevê-lo. 

Temos a opção de escolher vários recursos como o 

tamanho da fonte, estilo da letra entre outros. 

Nessa primeira atividade, iremos testar este 

ambiente e escrever um texto livre para aprendermos a 

lidar com esta ferramenta e organizar as nossas ideias. 

Este texto será salvo em nossa pasta. 



Num segundo momento, iremos para um outro 

lugar deste site, é só olhar na barra do menu que fica 

logo acima e escolher a opção “livros” veja só: 

 
 Estas são apenas algumas opções de livros, mas 

temos várias!! Cada um irá escolher um livro para fazer 

a leitura aqui mesmo, assim: 

 
 



  

E, assim vamos fazendo a nossa leitura, no menu 

logo acima do livro temos as opções de voltar e seguir, 

bem como de ler as informações sobre a obra, ler em 

tela cheia e até de baixar o livro. 

Bem agora, vamos para a nossa segunda atividade 

deste bloco, após fazer a leitura do livro, vamos voltar 

para o ícone “escrever” e vamos redigir um texto 

contando a história que lemos, mas com as nossas 

palavras! Conte o que você entendeu sobre o livro, 

depois vamos imprimir e cada um vai socializar a 

história que leu com os amigos. 

Então, após essa atividade, vamos partir para o 

encerramento dos nossos estudos. Que pena né! Mas 

enfim, para encerrar, cada um deverá redigir um texto 

falando sobre esse projeto do qual todos fizemos parte. 

Em seu texto você falará sobre o projeto, o que gostou, 



o que não gostou, o que aprendeu, se achou mais fácil, 

gostoso e divertido aprender assim. Enfim, o texto é 

seu, escreva nele o que sentir vontade, vai ser um 

prazer poder lê-lo e saber o que você pensa sobre o 

nosso projeto. 

Foi muito bom vivenciar essa experiência com 

todos vocês, espero que também tenham gostado! 
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