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Descrição: 

Estamos desenvolvendo esse projeto com algumas Escolas Municipais de Educação Infantil de 

Panambi/RS, com a finalidade de aliar o uso da tecnologia com a educação, pois a mesma pode 

ser um ótimo instrumento educacional se usada de forma consciente e apropriada para as nossas 

crianças. 

A escola de Educação Infantil é o primeiro espaço institucional em que a criança começa 

a ampliar suas relações sociais e afetivas. Por essa razão, o espaço deve propiciar à criança a 

construção de conhecimentos significativos. Ressaltando que esses instrumentos precisam ser 

usados com objetivos bem definidos dentro da proposta pedagógica da escola e planejamento do 

professor, o que irá contribuir no desenvolvimento cognitivo das crianças, como também para 

autonomia e coordenação motora fina. 

O projeto envolve 5 (cinco) escolas de Educação Infantil Municipais que receberam no 

ano anterior 24 tablets cada, para serem usados como recurso pedagógico. 

Durante este ano constatamos que apenas 1 (uma) instituição estava utilizando os tablets. 

Então, a partir desta percepção o departamento de informática da SMEC desenvolveu um projeto 

com o objetivo de preparar os Professores e Educadores da Educação Infantil dentro deste 

contexto tecnológico. 

Realizamos uma pesquisa sobre softwares educacionais e preparamos todos os tablets 

instalando 17 aplicativos em níveis de idade escolar do Maternal e Jardim.  

Após, realizamos uma oficina por escola com os professores e educadores explicando o 

funcionamento do tablet, já que muitos educadores não cresceram dentro deste contexto e têm 

que se adaptar e preparar para esta nova realidade. Exploramos os aplicativos, ressaltando a 

importância de se estar preparado e ter o conhecimento do mesmo antes de ir desenvolver uma 

atividade com as crianças, como também de ter um planejamento bem estruturado e clareza do 

objetivo que pretende atingir, pois se trata de uma ferramenta pedagógica dando continuidade ao 

processo de ensino-aprendizagem.  

Objetivos:  

Utilizar de dispositivos móveis como uma ferramenta de apoio pedagógico na Educação Infantil; 

envolver os professores com o contexto tecnológico atual; e pontuar os aspectos positivos deste 

instrumento computacional no processo ensino-aprendizagem. 

Aplicação do Projeto: 

As crianças que participaram receberam muito bem a proposta, e muitas delas não tinham 

nenhuma experiência com tablet. Constatamos o desenvolvimento de várias competências como 

a autonomia, concentração, sensibilidade, coordenação motora, interação com os colegas, 

reconhecimento de letras, números, objetos, animais e cores. 


