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APRESENTAÇÃO 

 

 

A escola estadual do Campo Carlos Gomes de Iguatu – Pr, conta com 2 salas 

de recursos Multifuncionais Tipo I, que atende alunos com diagnóstico de 

rendimento abaixo do esperado (DI) e dificuldades de aprendizagem compatíveis 

com Transtorno Funcional específico (TFE). 

A faixa etária compreende de 11 a 18 anos, muitos oriundos de classes 

especiais e também Sala de Recursos Multifuncionais dos anos iniciais. A escola 

atende 2 vezes por semana, na maioria 2 horas por dia, nos períodos matutino e 

vespertino, contrários ao da Classe comum. 

A sala conta com equipamentos tecnológicos: computadores notbooks, tablet, 

scanner e impressoras, bem como jogos pedagógicos de manipular, possui espaço 

físico adequado para fazer o atendimento adequado às necessidades dos alunos 

que se encontram matriculados. 

Se os equipamentos tecnológicos forem explorados com intencionalidade e 

mediação correta, podem colaborar de forma significativa no desempenho 

acadêmico dos alunos que estão matriculados, facilitando sua vida e a dos 

professores da classe comum. 

Devido à idade, fase e série que os alunos os alunos se encontram, o ponto 

de partida foi buscar softwares e aplicativos que atendam as suas necessidades 

educacionais que são mais acentuadas em matemática e português e, no Ensino 

Médio, além dessas, Química e Física.  As atividades de unidade pedagógica serão 

desenvolvidas, principalmente, nas disciplinas de matemática, português, química, 

contudo outras poderão ser utilizadas por todas as disciplinas. Para essas atividades 

será utilizado o computador. 

O desenvolvimento desse projeto se justifica pela habilidade e gosto que os 

alunos possuem em mexer com a tecnologia. E em um mundo que as tecnologias 

estão por toda parte e pode-se dizer que ninguém está imune a elas, nos diversos 

setores da sociedade, então cabe a pergunta: Porque não utilizá-la na escola, como 

ferramenta de apoio ao ensino aprendizagem? A presença de tecnologias de 

informação e de comunicação nos processos educacionais e na sociedade é cada 

vez mais notória, exigindo do professor inovações. Neste sentido, Moran (2000) cita 



 
     

Num mundo globalizado, que derruba barreiras de tempo e espaço, o 
acesso à tecnologia exige atitude crítica e inovadora, possibilitando o 
relacionamento com a sociedade como um todo. O desafio passa por criar e 
permitir uma nova ação docente na qual professor e alunos participam de 
um processo conjunto para aprender de forma criativa, dinâmica, 
encorajadora e que tenha como essência o diálogo e a descoberta 
(BEHRENS, apud MORAN, 2000, p. 77-78). 
 
 

A seguir serão apresentados os jogos e atividades que poderão ser usados, 

por professores e alunos, com a intenção de possibilitar uma melhor aprendizagem.  

Faz-se necessário que o professor tenha clareza dos objetivos que deseja atingir e a 

aprendizagem a ser desenvolvida. 

 
A produção didático-pedagógica será descrita e sistematizada na forma de 

Unidade Didática, como segue: 

Imagem 1 

Fonte: http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/mole-calc.html 

Programas-para-ajudar-na-hora-dos-estudos.htm.  Este software permite ao 

aluno calcular ou só conferir o peso molecular, de qualquer molécula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imagem 2 - Simplificação de texto

Fonte:  http://www.nilc.icmc.usp.br/porsimples/simplifica/. 

Este Software, excelente ferramenta para alunos com dificuldades de leitura e 

interpretação de texto, simplifica a parte sintática, cortando sentenças longas em 

menores e troca palavras difíceis por mais comuns. Também sumariza, tornando o texto 

mais curto, pegando a parte principal dele, dando  uma definição curta para um conceito 

mais complexo. 

 

Imagem 3 - Gramática 

Fonte:  http://guiadoestudante.abril.com.br/blogs/divirta-estudando/2014/ 

 O aplicativo é bastante útil para checar a ortografia certa de alguma palavra. 

Obs: Pode ser usado por professores e alunos. 

 

 

 

 



 

Imagem 4 - Conteúdos de Química

Fonte:  http://web.ccead.puc-rio.br/SISTEMA/site/index.js 

Este site possibilita que o professor acesse a conteúdos digitais Multímídia, 

na disciplina de Química. 

 

Imagem 5 - Geometria 

Fonte: http://www2.mat.ufrgs.br/edumatec/softwares/interfaces/poly.jpg 

O software Poly trabalha com figuras geométricas de forma poliédricas, com 

grau maior menor de dificuldade e dá uma visão tridimensional bem como sua 

formação. 

 

 

Imagem 6 – Escola Games 



 
http://www.escolagames.com.br/ 

Site com vários jogos educativos. Segue abaixo alguns: 

 

Atividade 6.1 - Antecessor e sucessor 

Fonte:   http://www.escolagames.com.br/jogos/antecessorSucessor/ 

São jogos que ajudam os alunos no aprendizado dos conceitos de sucessor e 

de antecessor e dão uma ajuda nas operações de adição e subtração. 



 

Atividade 6.2 – Bruxa dos acentos.

http://www.escolagames.com.br/jogos/bruxaDosAcentos/ 

Jogo educativo de português sobre acentuação. Ajuda a memorizar a 

acentuação correta. 

 

Atividade 6.3 – Jogo do plural 

 
Fonte:  http://www.escolagames.com.br/jogos/jogoPlural/ 

São jogos que ajudarão os alunos, principalmente, do 6º ano que ainda não 

entenderam o conceito de Plural. 

 

 

 

 

 

 



 

Atividade 6.4 - Sopa de letras 

Fonte:    http://www.escolagames.com.br/jogos/sopaLetrinhas/ 

Software parecido com o jogo da forca, onde ajuda os alunos no 

enriquecimento do vocabulário, já que precisam ouvir as dicas. 

 

Atividade 6.5- Par ou ímpar

 



Fonte: http://www.escolagames.com.br/jogos/parOuImpar/ 

Jogo divertido que ensina conceitos de par ou ímpar. 

 

Atividade 6.6 – Batalha dos números

 
Fonte:  http://www.escolagames.com.br/jogos/batalhaNumeros/: 

Jogo do maior ou menor. O aluno desenvolve vários conceitos maior ou 



menor. 

 

Imagem 7 -  Jogo dos dez erros 

Fonte: http://www.sheppardsoftware.com/braingames/difference/difference.htm: 

 A atividade “Jogo dos dez erros” permite descobrir as dez diferenças entre os 

dois desenhos. 

  

Imagem 8:  Corrida com as quatro operações 

Fonte:http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/monkeydrive/monkeymath.htm: 

Jogo que usa as setas de navegação: →↑←↓ com o teclado, podendo escolher a 

operação e o resultado. 

 

 

 

 

 



 

 

Imagem 9-  Feche a caixa 

Fonte:   http://revistaescola.abril.com.br/swf/jogos/exibi-jogo.shtml?201_caixa.swf 

Jogo que tem por objetivo fechar o maior número de caixas, perdendo o 

mínimo de pontos. É uma excelente atividade para estimular o cálculo mental. 

 
Imagem 10- Labirinto da tabuada. 



Fonte: http://www.escolagames.com.br/ 

Para fazer um belo gol nesse campo de futebol, é preciso estar afiado na 

tabuada. Esse desafio coloca em jogo as propriedades da multiplicação. 

 

Imagem 11- Sjoelbak ou Bilhar holandês. 

 

Fonte:  http://revistaescola.abril.com.br/swf/jogos/exibi-jogo.shtml?0705bilhar.swf 
 

Desenvolver estratégias dentro do campo multiplicativo, envolvendo 



proporcionalidade direta para calcular os pontos do jogo. O Sjoelbak é um jogo de 

origem holandesa, que relaciona habilidade motora com cálculo mental. É conhecido 

também por Bilhar Holandês. 

 
Imagem 12-  Tecnologia Assistiva para Dislexia 

Fonte:  http://learningdisabilities.about.com/od/readingstrategies/gr/readingpen.htm 

O Readingpen por WizCom Technologies é um dispositivo de digitalização 

bem feito que converte texto em saída de voz. 

 

Imagem 13- Skitch Touch: 

 
Fonte: http://apps.microsoft.com/windows/pt-br/app/skitch-touch/95a8df2f-f779-4034-a995-

82d8e723b246. 
 

O Skitch permite que você faça algo muito simples, mas na hora de preparar 

uma aula faz toda diferença. Ele permite que o professor realize anotações variadas, 

como setas, explicações, do modo que achar mais interessante para melhor 

aprendizagem. . 



 
 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

6.2 Contribuições de Vygotsky para o uso das TICs 

 

Segundo REGO (1985), ao estudar a educação no mundo globalizado, onde o 

desenvolvimento científico e tecnológico ocorre de forma acelerada e contínua, nos 

traz uma reflexão, acerca das premissas de Vygotsky para compreender melhor a 

significação das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação e suas 

aplicações, assim como as implicações nos processos de formação do ser humano.  

Salienta-se neste contexto a abordagem sócio-cultural de Vygotsky, o qual, 

inspirado no materialismo dialético, considera o desenvolvimento humano um 

processo de apropriação pelo homem da experiência histórica e cultural. 

De acordo com REGO (1995), Vygotsky acreditava que o homem e o meio 

são recíprocos, ou seja, o biológico e o social não estão dissociados. O que sugere 

que o homem é fruto de suas interações sociais, sendo alguém que transforma e é 

transformado.  

As ideias de Vygotsky trazem enormes contribuições para a área da 

educação, na medida em que reflete importantes reflexões sobre o processo de 

formação de características psicológicas humanas e, ao trazer questionamentos, 

suscita formulação de alternativas no plano pedagógico. 

 

Na escola, as atividades educativas, diferentes daquelas que ocorrem no 
cotidiano extraescolar, são sistemáticas, tem uma intencionalidade 
deliberada e compromisso explícito (legitimado historicamente) em tornar 
acessível o conhecimento formalmente organizado. Neste contexto, as 
crianças são desafiadas a entender as bases dos sistemas de concepções 
científicas e a tomar consciência de seus próprios processos mentais 
(REGO, 1995, p.104). 

  

Os postulados propostos por Vygotsky apontam para a necessidade de 

criação de melhores condições na escola, para que todos os alunos tenham acesso 

às informações, experiências e atividades que possam efetivamente desenvolver o 

aprender. 

A escola somente desempenhará seu papel partindo daquilo que a criança já 

sabe, seu conhecimento prévio (cotidiano), sendo capaz de ampliar e desafiar a 



construção de novos conhecimentos, de tal forma que a estimulação de processos 

internos passem a constituir e efetivar novas aprendizagens (REGO,1995). 

Ao comentar Vygotsky, REGO (1995) explicita a importância do outro social 

no desenvolvimento dos indivíduos e ao estabelecer ideias. Não ignora questões 

biológicas, mas atribui uma enorme importância à dimensão social, que fornece 

instrumentos simbólicos que intermedeiam a relação do homem com o mundo. O 

aprendizado é considerado um aspecto fundamental no processo de 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores.  

 
Vygotsky identifica dois níveis de desenvolvimento: um se refere às 
conquistas já efetivadas, que ele chama de nível de desenvolvimento real 
ou efetivo, e o outro, o nível de desenvolvimento potencial, que se relaciona 

às capacidades em vias de serem construídas (REGO, 1995, p.42) 

 

O nível de desenvolvimento real pode ser entendido como àquelas 

aprendizagens que já foram consolidadas pela criança, aquilo que ela já sabe ou já 

domina, sem ajuda de ninguém, ou seja, processos mentais que já se efetivaram 

e/ou completaram. O nível de desenvolvimento potencial se refere àquilo que a 

criança é capaz de fazer, mas com auxílio de um adulto ou outras crianças mais 

experientes. Nesse caso, realiza tarefas e soluciona problemas através do diálogo, 

ou seja, pelo processo da interação. A distância entre o que ela é capaz de fazer 

sozinha (zona de desenvolvimento real) e aquilo que ela realiza em colaboração 

com outras pessoas do seu grupo social (zona de desenvolvimento potencial), 

caracteriza aquilo que Vygotsky, segundo REGO (1995), chamou de Zona de 

Desenvolvimento Proximal, que define aquelas funções que ainda não 

amadureceram, que estão em processo de maturação.  

 
O aprendizado é o responsável por criar a zona de desenvolvimento 
proximal, na medida em que, em interação com outras pessoas, a criança é 
capaz de colocar em movimento vários processos de desenvolvimento que, 
sem ajuda externa, seriam impossíveis de ocorrer. Esses processos se 
internalizam e passam a fazer parte das aquisições do seu desenvolvimento 
individual. É por isso que Vygotsky afirma que "aquilo que é a zona de 
desenvolvimento proximal hoje, será o nível de desenvolvimento real 
amanhã - ou seja, aquilo que uma criança pode fazer com assistência hoje, 
ela será capaz de fazer sozinha amanhã (REGO, 1995, p.74). 

 
Assim, as novas Tecnologias de Informação e Comunicação entram como 

ferramenta de ensino e aprendizagem com objetivo de promover interação, 

cooperação, comunicação e motivação de forma a diversificar e potencializar as 



relações inter e intrapessoais do processo educativo e do sistema educacional. 

O professor tem que pesquisar e testar atividades ensino-aprendizagem que 

contenham, em seu teor, algumas formas de brincar, envolvendo a criança como um 

todo. 

A intenção é mostrar possibilidades aos professores, como segue as 

descrições. 

 

Atividade 1 - Mole Calc  –  O aplicativo serve para auxiliar os alunos do 

Ensino Médio a calcular a massa molecular das moléculas. 

Desenvolvimento: possui apenas uma janela de interface, na qual você deve 

digitar a fórmula dos compostos, um por um, dos quais deseja saber a massa 

molecular. Tem que prestar muita atenção ao digitar as letras de cada elemento, pois 

o Mole Calc diferencia letras maiúsculas das minúsculas, assim, Co (Colbalto) é 

totalmente diferente de CO (Monóxido de Carbono). Para obter o resultado, forneça 

como entrada o símbolo ou fórmula do composto desejado e clique em “Calculate”. 

O resultado será exibido no campo “Molecular weight”, sempre na unidade de 

medida g/mol. Não ficando mais em dúvida se seus cálculos estão corretos, tirando 

a prova real utilizando o Mole Calc.  

Atividade 2 - PorSimples- Pessoas com algum tipo de deficiência cognitiva, 

dislexia, podem se beneficiar do texto adaptado e simplificado. O projeto também serve 

para outras vertentes, como aprendizes de outras línguas e crianças aprendendo em 

várias séries. 

Desenvolvimento: Dentro da caixa de texto, já vem com um texto modelo, apaga 

o que está e introduz o novo texto e as palavras mais complexas, o sistema traz 

sinônimos.  Outra ferramenta diminui as frases muito grandes. Ele trabalha com 

adaptação textual. Tem três grandes formas de adaptar um texto: a sumarização 

automática, a simplificação linguística e também a elaboração textual.  

 

Atividade 3 - Volp – É um aplicativo para celular android e tablet,  ferramenta 

que é possível “autocompletar”:  

Desenvolvimento: Abre o aplicativo e digita uma parte da palavra, logo abaixo 

aparecem os possíveis termos correspondentes para o que você digitou – assim, dá 

para descobrir a grafia correta da palavra sem precisar digitá-la inteira, ou conferir 



um ditado realizado pelo professor, já que para o aluno com dificuldades de 

aprendizagem é muito difícil localizar no dicionário. 

 
Atividade 4 - ccead.puc – Traz conteúdos educacionais digitais de química 

em vídeo,  áudio e simuladores – Este site disponibiliza conteúdos que são 

trabalhados no Ensino Médio, principalmente, e em alguns casos, fundamental 

séries iniciais e finais. 

Desenvolvimento: Abre o site, localiza a série e busca o conteúdo desejado, 

geralmente tem a possibilidade de vídeo, simuladores e software, que podem ser 

baixados e jogados a qualquer momento. 

 

Atividade 5 - Poly - Pode ser  usado  para  explorar  conteúdos  de  

Geometria. 

Desenvolvimento espacial, mais  especialmente, os poliedros convexos, 

planificação e a relação entre o número  de  faces,  arestas  e  vértices.  

 
Atividade 6.1 –  Escola Games é um site de jogos educativos para os alunos 

que têm dificuldades em antecessor e sucessor, com contas de adição e subtração. 

Depende do nível escolhido. 

Atividade 6.2 -  Bruxa dos acentos: Devolva os acentos para as palavras e, 

depois, derrube a bruxa da vassoura para que ela não saia à caça, novamente.  

Jogo educativo de português sobre acentuação. Dica para o educador: Jogo visual 

que  ajuda na memorização e complementa os estudos sobre do uso do acento 

gráfico.  

Atividade 6.3 - Escreva o plural das palavras indicadas. Não tenha medo de 

errar.  

           Após três tentativas, a professora mostrará a resposta certa. 

Atividade 6.4 - Leia atentamente a dica e forme a palavra correspondente 

com as letras que estão na sopa.  Após formar 5 palavras, sua sopa ficará pronta e 

você deve derrubar as moscas para que elas não caiam no seu prato.  Jogo 

educativo de português com letras e construção de palavras. Lembra o jogo da forca 

e, numa versão mais moderna e atraente, estimula a concentração e reforça o 

aprendizado ortográfico.  

 Atividade 6.5-  Jogo educativo de matemática sobre números pares e 

http://condigital.cursosccead.net/condigital/index.php?option=com_content&view=category&id=3&Itemid=7
http://condigital.cursosccead.net/condigital/index.php?option=com_content&view=category&id=3&Itemid=7
http://condigital.cursosccead.net/condigital/index.php?option=com_content&view=category&id=2&Itemid=78


ímpares. Dica para o educador: Atividade lúdica e divertida para estimular o 

aprendizado de números pares e ímpares. 

Atividade 6.6:   Usar os sinais de maior e menor? 

Somente seus conhecimentos em matemática podem levá-lo à vitória. 

Jogo educativo de matemática com os sinais maior e menor.  Dica ao educador:  

Com dois níveis de dificuldade, esse jogo se aplica ao aprendizado dos sinais maior 

e menor e também à prática das operações: adição, subtração, multiplicação e 

divisão. 

 

 Atividade  7-  Jogo dos 10 erros. Deve-se achar os erros que compõem as 

várias figuras, que é composta de carinhas, onde o aluno tem que prestar atenção 

em vários itens do desenho. Objetivo: Treinar habilidade de atenção, viso  

construção espacial, habilidade requerida:  Atenção, concentração, memória 

operacional, viso construção espacial. 

 

 Atividade 8-  Corrida das quatro operações:  O professor pode escolher uma 

das quatro operações para trabalhar com o aluno, jogo interativo que simula uma 

corrida. 

 Este jogo, na verdade, tem o mesmo impacto educacional sobre a criança, 

bem como, o formato dos exemplos como um jogo emocionante mantém a criança 

envolvida, interessada e voltando para mais . Menu simples e fácil de navegar com 

os diferentes níveis de jogos de matemática e os vários conceitos matemáticos. Para 

as crianças da pré-escola até a 8 ª série.  

 

 Atividade 9 - Jogo feche a caixa jogo secular, que tem por objetivo fechar o 

maior número de caixas, perdendo o mínimo de pontos.       

 Desenvolvimento: Com todos os números expostos, o primeiro participante 

(no mínimo dois) lança os dados, soma os pontos e fecha as casas (ou vira as 

cartas) com o valor do total obtido. Ele joga novamente os dados, repetindo o 

procedimento, mas dessa vez usando somente os números abertos. Quando o total 

de pontos não permitir fechar mais nenhuma casa ou carta, o jogador somará os 

valores que continuam expostos.  Abrem-se novamente as casas para a próxima 

jogada. Quem fizer menos pontos ganha o jogo. Quando as caixas 7, 8 e 9 forem 



fechadas, joga-se apenas um dado. É uma excelente atividade para estimular o 

cálculo mental. 

 

 Atividade 10-  Labirinto da tabuada 

Desenvolvimento:  O objetivo é descobrir o caminho do gol, passando pelas 

casa que tenha uma das multiplicações de um dos dois números escolhido de 1 a 

10, use as flechinhas   para chutar a bola para chutar a bola, de casa em 

casa, não é bom chutar os cálculos, caso a bola vá para uma casa que não tenha 

um resultado da tabuada escolhida você comete uma falta, isso só pode acontecer 

cinco vezes. 

 

Atividade 11 - Bilhar holandês. 

Desenvolvimento: Deslize as peças com mouse em direção às casas 

numeradas, a força vai determinar a distância que a peça vai percorrer. 

Cada jogador terá três chances, as peças que não entrarem, retornarão ao 

ponto inicial. Ao final, faça os cálculos dos pontos conforme as regras, que está 

disponível no site do jogo. 

 

Atividade 12 -  Tecnologia Assistiva para Dislexia  -  Wizcom Radingpen 

Esta tecnologia assistiva, dispositivo para Dislexia, é um bom recurso para 

ajudar crianças e adultos acesso a materiais de leitura que eles não poderiam ser 

capazes de ler. O Readingpen lê o texto e os converte em saída de voz. Com a 

prática, este dispositivo de tecnologia assistiva, funciona muito bem. A caneta tem 

um display digital que permite ao usuário escolher qual a função de usar e exibe o 

texto a ser lido. A caneta inclui dicionários digitais, funções e pode: 

 Soletrar palavras; 

 Dar aos leitores a definição de palavras; 

 Fornecer sinônimos para as palavras; 

  Leia as palavras e frases inteiras;  

 

Atividade 13 -  Skitch 

Com o Skitch,  você pode rabiscar sobre mapas, fotos, gráficos e ilustrações. 

http://learningdisabilities.about.com/od/resourcesresearch/tp/choosetechnol.htm
http://learningdisabilities.about.com/od/learningdisabilitybasics/p/dyslexiaprofile.htm


Expresse sua opinião com o Skitch Touch. 

O Skitch Touch é um aplicativo gratuito. O Skitch Touch é uma ferramenta 

para comunicação visual, onde o professor poderá usar como ferramenta na 

preparação de suas aulas, anotando nas imagens com setas, formas, textos e muito 

mais. Use o Skitch para esboçar algo novo, marcar mapas, capturas de tela ou até 

mesmo uma foto. Em seguida, salve ou compartilhe sua anotação para ajudar os 

alunos na compreensão dos conteúdos.  

Recursos do Skitch Touch: 

• Crie linhas e esboços suaves para explicar uma ideia; 

• Anote mapas, páginas da Web e capturas de tela; 

• Amplie e corte imagens; 

• adicione realces e destaque o que importa; 

• Adicione texto usando cores de alto contraste especiais para legibilidade; 

• Marque texto com a ferramenta realçador; 

• Reposicione e exclua formas, textos e desenhos a qualquer momento; 

• Compartilhe seu trabalho com qualquer aplicativo que aceite imagens. 

 Aqui estão algumas maneiras de usar o Skitch Touch:  

 Capture uma foto usando a sua câmera embutida e anote com setas e textos. 

 Use e marque uma imagem de suas imagens. 

 Comece com uma tela em branco e esboce uma ideia. 

 Selecione, pinte novamente e mova formas e textos. Salve a imagem anotada 

em sua pasta Imagens.   

Os softwares utilizados nesta Unidade Didática foram: 

 Antecessor e sucessor. http://www.escolagames.com.br/jogos/antecessorSuc 

essor/.   

Feche a Caixa.  http :// revistaescola .abril.com.br/swf/jogos/exibijogo.shtml? 

20_caixa. swf. 



 O site da PUC com proposta de vídeos e simuladores de química. http:/ /web. 

ccead.pucrio.br/SISTEMA/site/index.jsp      

Labirinto da tabuada. http://revistaescola.abril.com.br/swf/jogos/exibi-jogo. sht ml? 

209_tabuada-2.swf.   

Aplicativo VOLP. .http ://guiadoestudante.abril.com.br/blogs/divirta-estudando/ 

22014/09/.        

Mole Calc:  http://www.baixaki.com.br/download/mole-calc.htm 

 

Esta seleção deveu-se ao fato de a mesma apresentar conteúdos que fazem 

parte do currículo escolar, estimulando a cidadania, o comportamento social e 

educacional como um todo. São atividades de curta duração, que possibilitam o 

tempo de concentração da criança; são coloridas, com sons e imagens, despertam o 

interesse e atenção. Estes softwares, além de trabalhar o conteúdo proposto, 

desenvolvem: memória, atenção, linguagem, raciocínio lógico, percepção visual, 

ampliação do vocabulário, conceitos matemáticos, entre outros. Os jogos devem ser 

desafiadores e motivadores, onde o professor deve, primeiramente, explorar e 

conhecer todas as possibilidades e recursos que os mesmos oferecem, uma vez que 

nem todos os alunos possuem a mesma capacidade de aprendizagem. 

Cabe citar, além dos softwares aqui utilizados, outros endereços eletrônicos 

que oferecem suporte pedagógico para que o professor fortaleça seus conteúdos 

programáticos, conforme seguem: 

 http://www.nilc.icmc.usp.br/porsimples/simplifica/ 

http://www2.mat.ufrgs.br/edumatec/softwares/interface 

http://www.sheppardsoftware.com/braingames/difference/difference.htms/poly.jpg 

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/monkeydrive/monkeymath.htm 

http://revistaescola.abril.com.br/swf/jogos/exibi-jogo.shtml?0705bilhar.swf 

http://learningdisabilities.about.com/od/readingstrategies/gr/readingpen.htm 

A metodologia para a utilização dos recursos apresentados será realizada em 

dois momentos: inicialmente será feito na sala de recursos aplicação de uma série 

com todos os alunos, na sala multifuncional tipo I, no momento das aulas, onde se 

trabalhará sem o uso das tecnologias, e em outro momento com o uso desta, a fim 

de estabelecer uma linha base de conhecimento (conforme Tabela 1).  Só então a 

formação com os professores, com carga de 30 horas, para o estudo a respeito do 

uso das TICS, e apresentação dos resultados do uso das atividades acima citado, 

http://www.baixaki.com.br/download/mole-calc.htm
http://www.sheppardsoftware.com/braingames/difference/difference.htm


capacitação para o uso dos softwares e aplicativo que aqui foram apresentados. 

Fig. 1 - Tabela 1- Demonstra dados para avaliação de resultados do projeto 

 

Tabela 1 - Ficha para avaliação individual 

Aluno: 
 

Linha base 
(data:..../..../..../) 

Série: Linha base 
(data:..../..../..../) 

Série: 

Softwares 
 

Realizou as 
atividades 

Tempo 
de 

fadiga: 

Realizou as atividades Tempo 
de 

fadiga: 

Escola Games Totalmente (  ) 
Parcial (  ) 

Não realizou (  ) 

Ativ. 
Inic: 

Totalmente (  ) 
Parcial (  ) 

Não realizou (  ) 

Ativ. 
Final: 

Simuladores 
site PUC de 

química 

Totalmente (  ) 
Parcial (  ) 

Não realizou (  ) 

Ativ. 
Inic: 

Totalmente (  ) 
Parcial (  ) 

Não realizou (  ) 

Ativ. 
Final: 

Feche a  caixa Totalmente (  ) 
Parcial (  ) 

Não realizou(  ) 

Ativ. 
Inic: 

Totalmente (  ) 
Parcial (  ) 

Não realizou (  ) 

Ativ. 
Final: 

Labirinto da 
tabuada 

Totalmente (  ) 
Parcial (  ) 

Não realizou(  ) 

Ativ. 
Inic: 

Totalmente (  ) 
Parcial (  ) 

Não realizou (  ) 

Ativ. 
Final: 

Mole Calc Totalmente (  ) 
Parcial (  ) 

Não realizou(  ) 

Ativ. 
Inic: 

Totalmente (  ) 
Parcial (  ) 

Não realizou (  ) 

Ativ. 
Final: 

Volp plicativo Totalmente (  ) 
Parcial (  ) 

Não realizou(  ) 

Ativ. Inic Totalmente (  ) 
Parcial (  ) 

Não realizou (  ) 

Ativ. 
Final: 
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