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Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil as 

propostas pedagógicas da Educação Infantil devem garantir experiências 

que: “ Possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, 

máquinas fotográficas, e outros recursos tecnológicos e midiáticos.” 

(DCNEI, 2012)

Inserir a criança em um 
ambiente de múltiplas 

possibilidades de contato 
com as Tecnologias da 

Informação e da 
Comunicação, vendo-a 
enquanto um indivíduo 

integrante da Cibercultura.

Despertar o interesse e a 
curiosidade das crianças 
através da realização de 
atividades que utilizem as 

diversas mídias, auxiliando no 
desenvolvimento de sua 

autonomia e criatividade. 
.

Explorar os recursos da 
Internet para a pesquisa, 

entendendo-a enquanto um 
recurso para buscar de 
questões e curiosidades 
trazidas pelas crianças.

.



- Tem como objetivo ser um suporte metodológico no cotidiano

escolar, aproximando os conteúdos das diferentes áreas e linguagens e

das Tecnologias da Informação e da Comunicação.

- Possibilita o contato das crianças com as ferramentas tecnológicas,

para que se apropriem desses recursos no auxílio do

desenvolvimento motor, da autonomia, da criatividade, da

concentração, da memória e do raciocínio lógico.

- Permite que a criança vá se apropriando dos conhecimentos técnicos

para o uso do computador e demais recursos de maneira espontânea,

a partir da vivência das atividades desenvolvidas.

A Informática Educativa no CREIR:



. GIII: aprimoramento da coordenação motora;

. GIV: estímulo da criatividade, memória e raciocínio lógico;

. GV: continuidade do foco do GIV e também da autonomia na execução das atividades.

Foco  principal  por  grupamento:



Estrutura das aulas:

. GIII: 1 hora semanal

. GIV: 1 hora semanal

. GV: 1h30m



Recursos da Sala de Informática

- 11 computadores (CPU)

- Data Show

- 18 tablets

- 4 notebooks

- 2 Óculos de Realidade Virtual

- Peças do Museu Tecnológico.







JOGOS: brincando e aprendendo



Criação de Jogos Personalizados:

Quebra-cabeça com a foto da turma



Jogo da memória com fotos das crianças



Jogos de associação (neste caso, FOTO x NOME)



Alguns  exemplos  de  projetos  integrados  com  Núcleo Comum: 

❖Produção de Vídeos a partir de ilustrações e áudios construídos pelas crianças;

❖Construção de livros de histórias (video-books);

❖Elaboração de livros de receitas;

❖Produção de registros de diversos tipos.

❖Pesquisas.



🡪 Artes Visuais

Simulador da técnica Action Painting
Releitura da obra de Kandinsky

Alguns  exemplos  de  projetos  integrados  às  demais Linguagens: 



🡪 Educação Musical

Gravação de videoclipes das músicas compostas com as turmas

Jogo da Identidade Sonora



🡪 Educação Física

Paralimpíadas (intervenção nas fotos)

Silhueta de papel a partir da projeção da sombra (fotos da internet)



ARTES VISUAIS
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IMAGINAR

EXPERIMENT
AR

CONSTRU
IR

Campo ampliado da 

abordagem triangular.

[Ana Mae Barbosa]

Princípios: 



Desejos das Artes Visuais 

no CREIR: 

ancorados nas tensões e 

problematizações-Criança, 

através da estética de 

materialidades diversas, da 

Cultura Visual e das 

Imagens da Arte.

Explorar múltiplas 

possibilidades de 

construções 

lúdicas com a partir 

da Arte 

Contemporânea, 

principalmente.

Propiciar meios 

de 

potencialização 

da imaginação 

inventiva da 

criança, 

apontando 

possíveis 

poéticas.

Proporcionar 

vivências-

despestares, 

ampliadoras  das 

sensações que 

possibilitam 

percepções.

Experimentar todos os 

materiais e instrumentais de 

ateliê. Construindo autonomia 

com as possíveis aberturas de 

mundos, que as invenções 

individuais/coletivas da 

criança; as plasticidades da 

matéria e, as estéticas/éticas 

do [i]material inauguram.



Inventigações de materialidades 
pelo complexo para 

acontecimentos estéticos



Pesquisa de materiais convencionais e não 

convencionais das plásticas





Observando as gradações de tons. 

Qual sabor parece com a cor? 

Exploração da linguagem visual de diferentes maneiras através 

dos vários sentidos.



“Morotanga” 

Morango com pitanga 

“Gruvola” 

Graviola com uva 

Ampliação/incitação da cognição-imaginativa. 



“Maracumã” 

Maracujá com romã 

Papietagem com bexigas. 



Desenhando como vejo 

Folhas escolhidas pela escola 

“Eu consigo” [F. 4 anos] 



“Quero fazer grande” [S. 4 anos]. 

Ampliando seus próprios desenhos de folhas. 

Projeção. 

Esfumaçando com giz 
pastel. “Porque tudo tem 

que ser muito colorido” (S. 4 
anos) 



Instalação “Árvore Arco-
íris”

Criações coletivas e individuais de poéticas autorais pautadas em suportes e fundamentos da 

Arte Contemporânea. 


