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8 recursos digitais que auxiliam na alfabetização
Jogos, aplicativos, livros multimídia e ambientes digitais de aprendizagem são hoje fortes
aliados de pais e professores na alfabetização das crianças

por Marina Lopes   publicado às 11:55 de 09/09/2014, modificado às 11:55 de 09/09/2014

No dia 8 de setembro, é celebrado o dia internacional da alfabetização, instituído pela Unesco
(Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) em 1967, com o objetivo
de despertar a consciência internacional em relação ao tema. Atualmente, o aprendizado e o
desenvolvimento da habilidade de leitura e escrita têm como aliadas algumas ferramentas
digitais.

A revista norte-americana Edweek, especializada em educação, identificou quatro tendências na
alfabetização atual: interação, ambientes personalizados, criação de histórias e envolvimento dos
pais. Se antes os instrumentos utilizados se resumiam a lápis e cartilhas, hoje existem inúmeros
recursos como jogos, aplicativos, livros multimídia e ambientes digitais de aprendizagem.

Para a educadora Renata Aquino, doutora e pesquisadora de tecnologias na educação na PUC-SP,
existe uma necessidade de integrar o uso de recursos tecnológicos na escola, inclusive no
processo de alfabetização. “A tecnologia já está presente na forma como o aluno lê o mundo
hoje”, aponta, ao mencionar que eles fazem parte da chamada geração de nativos digitais.

Segundo ela, os tablets e dispositivos móveis são ótimas ferramentas por conterem elementos
visuais que incentivam a leitura e a escrita. Além disso, os games e as redes sociais educativas
também ajudam a engajar e despertar o interesse do aluno. No entanto, ao utilizar a tecnologia
como aliada durante o processo de alfabetização, a pesquisadora faz uma ressalva. “O professor
precisa investir muito em planejamento. Para qualquer instrumento, ele deve pensar no contexto
em que irá utilizar.”

Os pais também são outros agentes que podem participar de processo de alfabetização com o
uso das tecnologias digitais. “Eles devem estar atentos na interação dos filhos com esses
recursos”, afirma Renata. Com essas ferramentas, as possibilidades são infinitas. Desde baixar
aplicativos educativos no tablet, até a incentivar que o filho crie uma história contando sobre a
última viagem da família.

O portal Porvir reuniu algumas dicas de plataformas ou recursos digitais que podem ser aplicados
durante a alfabetização. Confira a lista:
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1. Pé de Vento (ambiente digital de aprendizagem)

Com jogos, músicas, contação de histórias e conteúdos, a plataforma Pé de Vento insere o aluno
em um ambiente de aprendizagem que o conduz por uma aventura gamificada. Voltada para
alunos do primeiro ano, a ferramenta reúne diferentes atividades planejadas para durar 32
semanas.  Conforme o aluno realiza tarefas, ele é apresentado a personagens e histórias. A
plataforma é gratuita e está disponível na Educopédia.

2. Ludo Primeiros Passos  (jogo on-line)

Desenvolvido pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia dos Materiais em Nanotecnologia,
do CNPq e o Centro Multidisciplinar para o Desenvolvimento de Materiais Cerâmicos, da Fapesp,
o jogo on-line Ludo Primeiros Passos apresenta recursos interativos que auxiliam as crianças em
diferentes níveis de alfabetização. O game busca associar sons a imagens e conforme o jogador
acerta, aumenta o grau de dificuldade, completando sílabas ou palavras.

3. Tartaruga Turbinada (livro digital)

O livro digital Tartaruga Turbinada permite que a criança leia e interaja com a história, mesmo
sem estar completamente alfabetizada. Passando o dedo ou o mouse por cima das palavras, é
possível ouvir o que está escrito em cada página. O livro possui acesso gratuito e está disponível
on-line.

4. Livros Digitais (livro digital)

Com a ferramenta Livros Digitais, desenvolvida pelo Instituto Paramitas, os alunos podem ser
alfabetizados criando e contando as suas próprias histórias. No site existe a opção de escolher
entre quatro layouts pré-estabelecidos, adicionando imagens e textos. Após finalizar, o aluno
pode imprimir sua publicação ou compartilhar o conteúdo nas redes sociais.

5. Forma Palavras (jogo on-line)

Para estimular a leitura e a escrita, o jogo Forma Palavras simula o cenário de uma fábrica e pede
para que os jogadores organizem letras, dispostas em uma engrenagem, até formarem a palavra
indicada pela imagem. Conforme o aluno acerta, ele acumula pontos e muda de fase.

6. Logos ABC (aplicativo)

Seguindo o formato de um Quizz, o aplicativo Logos ABC pronuncia palavras e faz com que as
crianças conectem imagem e som. O jogo pode ser utilizando para a alfabetização e aprendizado
de inglês e português. O aplicativo é gratuito e está disponível para IOS.

7. Aulas Animadas (aplicativos e planos de aula)

Desenvolvida pelo Instituto Paramitas, a plataforma Aulas Animadas reúne jogos e aplicativos de
alfabetização para smatphones ou tablets. Para cada um dos games, o site disponibiliza um
material para download que apresenta dicas e planos de aula para os professores trabalharem
com cada um dos recursos apresentados.

8. Edmodo (redes sociais)

As redes sociais educativas também podem ser boas aliadas para fortalecer o processo de
alfabetização. No Edmodo, por exemplo, os professores podem criar um grupo com os
estudantes, compartilhando dicas, ferramentas e estimulando a interação entre os colegas.
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