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Melina PockrandtFERRAMENTAS DIGITAIS

O s aplicativos e jogos 
educativos voltados pa-
ra a educação estão se 

tornando cada vez mais nume-
rosos, ainda mais com a popu-
larização das novas tecnologias 
em sala de aula. Muitas vezes, 
esses programas são considera-
dos individualistas, pois o aluno 
trabalha sozinho com eles, sem 
interagir com os colegas (seja 
no mesmo ambiente físico, se-
ja no ambiente on-line). O pro-
jeto Aulas animadas, do Instituto 
Paramitas, no entanto, inova e 
fornece aos professores ferra-
mentas para que os alunos tra-
balhem em grupo utilizando os 

computadores, tablets e smartpho-
nes. “O Aulas animadas surgiu de 
uma iniciativa do Paramitas, cha-
mada de Paramitas Lab, área cria-
da pela própria equipe para inova-
ção com base no que os professores 
mais nos pediam”, explica Mary 
Grace, pedagoga e diretora do ins-
tituto e uma das responsáveis pelo 
projeto. “Para compor essa equipe, 
foram reunidas pessoas tanto do 
núcleo técnico como do pedagógi-
co, e o desafio era criar atividades 
que ajudassem na alfabetização 
dos alunos, de forma lúdica e em 
diferentes plataformas (computa-
dor comum, tablets etc.)”, comple-
menta.

No site do projeto (w w w.
aulasanimadas.org.br),  é pos-
sível conferir quatro das cin-
co atividades desenvolvidas pe-
lo instituto: Na pista das palavras 
(o aluno deve completar corre-
tamente as palavras que apa-
recem para o carrinho conti-
nuar na pista certa); Bingo das 
palavras (o jogador precisa sele-
cionar a opção correta que no-
meia o desenho que aparece na 
tela); Colheita de figuras (o aluno 
deve clicar na figura e, em se-
guida, na cesta com a inicial da 
figura); e Blocos de palavras (o jo-
gador precisa associar as pala-
vras às figuras corresponden-
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sam aprender juntos”, diz Mary. 
“As atividades têm como foco o 
reconhecimento de letras e pa-
lavras a partir da associação en-
tre imagens e textos. Os alunos 
devem iniciar da primeira fase 
e, caso a considerem muito sim-
ples, já podem passar para ou-
tras fases ou mesmo iniciar de 
fases mais adiantadas”, sugere a 
pedagoga.

Segundo estimativas da dire-
tora, os jogos do projeto já foram 
acessados ou baixados mais de 
80 mil vezes. Os números con-
firmam o que Mary Grace tem 
ouvido dos professores sobre os 
aplicativos. “A ideia do traba-
lho em dupla de alunos é mui-
to elogiada, principalmente por-
que muitos docentes organizam 
os alunos assim quando utili-
zam o laboratório de informáti-
ca ou mesmo netbooks ou tablets. 
Fora isso, os alunos trabalham 
em colaboração e trocam ideias 
a respeito das atividades”, diz a 
pedagoga. “Os professores pe-
dem que façamos mais ativi-
dades em outras áreas, prin-
cipalmente matemática”. O 
pedido dos professores por jo-
gos e aplicativos para matemá-
tica, por sinal, já está na pauta 
da equipe técnica e pedagógi-
ca do Instituto Paramitas pa-
ra 2015.
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Eu testei

tes). O quinto jogo é o aplicativo 
Adivinhe a palavra, disponível 
para Android, iOS e Windows 
Phone. Inspirado na brincadei-
ra de forca, uma criança esco-
lhe uma palavra e a outra preci-
sa adivinhá-la, escolhendo letra 
por letra.

Para Mary, os jogos são ideais 
para o trabalho em grupo e para 
incentivar e desenvolver a capa-
cidade de superar desafios. “São 
jogos interativos que valorizam 
o trabalho em equipe, geral-
mente por meio de duplas, para 
a resolução de desafios. Há vá-
rios níveis e etapas que as crian-
ças superam e por meio delas 
são pontuadas”, afirma a dire-
tora. Ela também destaca como 
o desempenho e as preferências 
das crianças ajudam no desen-
volvimento dos aplicativos. “Em 
todas as etapas, buscamos ana-
lisar e observar que tipo de ati-
vidades as crianças mais gostam 
de realizar e, ao mesmo tempo, 
planejamos como essas ativida-
des poderiam ajudar na alfabe-
tização”, esclarece.

Outro destaque dos jogos do 
Aulas animadas é a capacidade de 
avaliar os níveis de alfabetiza-
ção dos alunos. “O professor de-
ve avaliar o nível de escrita dos 
alunos e organizar duplas pro-
dutivas, de modo que todos pos-
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“Atuo em prol da integração das tecnolo-
gias da informação e cComunicação (TICs) 
ao currículo escolar na educação infantil e nos 
anos iniciais do ensino fundamental há cerca 
de dez anos. De lá para cá, muita coisa mu-
dou. Superei a reprodução de atividades tra-
dicionais nos computadores com propostas 
mais contextualizadas e significativas, capazes 
de ampliar a participação e promover a inte-
ração entre os alunos. Nessa ótica, o conjun-
to de aplicativos Aulas animadas tem contribu-
ído muito. No jogo Na pista das palavras, que 
utilizei com o 1º ano, há três níveis de dificul-
dades relacionadas à formação silábica. Essas 
possibilidades permitiram propor um nível de 
dificuldade mais apropriado para que o alu-
no avançasse em sua hipótese de escrita e de 
leitura. No aplicativo, o aluno é incentivado por 
uma pontuação e, ao final, recebe um feed-
back positivo pelo resultado alcançado. O pro-
cesso de aprendizagem foi ainda mais diver-
tido quando houve a composição de duplas 
produtivas. Assim, um aluno cuja hipótese de 
escrita é silábica com valor sonoro foi capaz 
de fazer uma ótima parceria com um aluno 
que é silábico sem valor sonoro. Foi um mo-
mento de interação, troca de saberes e avan-
ços na aprendizagem. Para utilizar o aplicativo 
Adivinhe a palavra (que tem o princípio do jogo 
da forca) na educação infantil, eu e a profes-
sora de uma das turmas realizamos uma ro-
da de leitura do livro A escolinha do mar, de 
Ruth Rocha, e fizemos uma lista com os nomes 
dos animais aquáticos da história, que ficou afi-
xada na sala de aula. A turma foi organiza-
da em pequenos grupos e cada um escolheu 
três animais aquáticos. Os grupos prepararam 
o jogo no tablet para o grupo adversário adi-
vinhar. Para esquentar um pouco mais a brin-
cadeira, combinamos um tempo de adivinha-
ção. Como sugestão, proponho refletir sobre a 

seguinte questão para nor-
tear propostas como essas: 
O que a tecnologia é capaz 
de oferecer que, de fato, fa-
rá a diferença no processo 
de aprendizagem desses 
alunos? Pense sobre isso e 
boa aula!”.

Patricia Rotondaro da Silva, gestora de 
Mídias na Educação na Escola Municipal de 
Educação Básica Vereador José Avilez, de 
São Bernardo (SP)
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