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1- Apresentação 

 

 Este material faz parte do produto educacional elaborado como parte de produção do 

trabalho final do Mestrado Profissional em Práticas de Educação Básica (MPPEB) do Colégio 

Pedro II cujo título é: Repositório Digital de Aplicativos Interativos de dispositivos móveis para 

uso na Educação Infantil. O produto, além das orientações e aplicativos que aqui apresento 

contempla ainda um site que hospeda o Repositório Digital de aplicativos para uso na Educação 

Infantil. 

 O Objetivo do repositório é facilitar o acesso de docentes da Educação Infantil aos 

recursos digitais que possam ser utilizados na prática cotidiana escolar, mais especificamente 

aplicativos para tablets, seguindo os objetivos elencados no Referencial Curricular Nacional 

para Educação Infantil (RCNEI). O repositório está organizado de maneira a contemplar as 

Linguagens apresentadas no RCNEI: Artes Visuais, Movimento, Música, Linguagem Oral e 

Escrita, Natureza e Sociedade e Matemática. Para cada uma das Linguagens foram selecionados 

dois aplicativos.  

 Esses aplicativos foram avaliados e catalogados seguindo os parâmetros do Banco 

Internacional de Objetos Educacionais (BIOE), repositório de recursos de aprendizagem do 

MEC. Os aplicativos podem contemplar mais de uma linguagem devido ao caráter 

interdisciplinar característico da proposta pedagógica da Educação Infantil. 

 Compõem o conjunto deste material uma introdução para situar os eixos temáticos 

trabalhados: educação infantil, tecnologias na educação e formação docente para o uso da 

educação infantil; uma contextualização sobre a motivação para elaboração deste produto, além 

de descrição dos aplicativos selecionados. Há ainda uma tabela da Avaliação de Aplicativos, 

cujo objetivo é auxiliar os professores a selecionar os aplicativos de acordo com algumas 

características pedagógicas e técnicas.  

  O objeto desse material é auxiliar o docente da Educação Infantil a aproximar as 

realidades da vida da criança em seu cotidiano das práticas que ele vivencia dentro da escola, 

quanto ao uso das tecnologias digitais. 
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2 - Introdução 
 

A tecnologia apresenta-se como grande aliada do homem enquanto possibilidade de 

facilitar suas atividades cotidianas.  Os avanços tecnológicos têm sido relevantes para tornar a 

vida humana mais prática, através de novas ferramentas que propiciam comodidade, 

entretenimento, diversão e acesso à informação. Assim, o ser social apropria-se das tecnologias 

em seu dia-a-dia, percebendo-a como significativa para sua vida. 

 Nesse contexto de evoluções no desenvolvimento tecnológico percebe que a sociedade 

atual vive um momento importante nesse processo. A Cibercultura, termo cunhado por Pierre 

Levy (1999) para se referir a sociedade que vive em uma rede (CASTELLS, 2005) nas quais as 

relações são estabelecidas independente de um espaço físico, propicia a comunicação de 

maneira instantânea e a transmissão das informações de maneira ágil e que atinge grande 

número de pessoas ao mesmo tempo.  

 Toda a relevância dada ao tema justifica-se pelo fato de que os avanços tecnológicos 

modificaram sobremaneira as relações do homem, nos diferentes aspectos de sua vida. Novas 

formas de nos relacionarmos com esses mecanismos são apresentadas, o que exige esforços 

para analisar e compreender como está se dando a inserção dessas ferramentas no cotidiano, 

suas funcionalidades, e de que forma as pessoas irão utilizá-las. 

 No contexto desses avanços tecnológicos, tem se destacado a tecnologia digital, ou seja, 

os aparatos eletrônicos que se caracterizam por sua mobilidade e interatividade, e por reunir 

várias funções em um único aparelho, tais como os tablets e smartphones. O tema é tão atual e 

recorrente que a UNESCO publicou, no ano de 2013, as Diretrizes de políticas para a 

aprendizagem móvel, na qual analistas no assunto traçam um panorama do atual contexto das 

tecnologias móveis e seus impactos na sociedade: 

 

Outro atributo que define a tecnologia móvel é a sua onipresença. 
Existem mais de 3,2 bilhões de assinantes de telefonia celular em todo 
o mundo, tornando o telefone celular a TIC interativa mais amplamente 
usada no planeta (…) Novas tecnologias móveis, como os tablets, estão 
mudando ainda mais o panorama de TIC. Especialistas na indústria 
preveem que, já em 2016, as vendas de tablets com tela sensível ao 
toque provavelmente serão iguais ou maiores do que as vendas de 
computadores pessoais. (UNESCO, 2013, p.9) 
 

 



9 
 

 Esse destaque para a evolução na produção de tablets demonstra a importância de que 

sejam debatidas e planejadas nas escolas maneiras de integrar esses recursos as práticas 

pedagógicas, envolvendo toda a equipe em um debate que produza estratégias de integração 

das tecnologias de maneira realmente significativa. Essa discussão sobre o uso das tecnologias 

na educação no segmento da Educação Infantil ainda está em processo de crescimento, devido 

a sua trajetória ainda recente na trajetória da educação brasileira.  

 A Educação Infantil que, a partir de sua inclusão como primeira etapa da Educação 

Básica (através da Constituição de 1988), passou a ter uma nova proposta que visa a educar as 

crianças que chegam a escola. Até esse momento as instituições de Educação Infantil tinham 

como intuito acolher e cuidar das crianças, filhos de mães trabalhadoras enquanto estas 

estivessem no trabalho (CORSINO, 2012). A partir do processo de redemocratização do pais, 

acompanhando a luta internacional pelo direito das crianças, os movimentos brasileiros em prol 

da infância passaram a refletir sobre a importância do educar.  

 Para orientar o planejamento e construção das propostas pedagógicas da EI o Ministério 

da Educação elaborou no ano de 1998 o Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil (RCNEI) que tem o objetivo de: 

 

(...) contribuir com a implantação ou implementação de práticas educativas de 
qualidade que possam promover e ampliar as condições necessárias para o 
exercício da cidadania das crianças brasileiras (...) e com as políticas e 
programas de educação infantil, socializando informações, discussões e 
pesquisas, subsidiando o trabalho educativo de técnicos, professores e demais 
profissionais da educação infantil e apoiando os sistemas de ensino estaduais 
e municipais. (BRASIL, 1998, p. 13) 

 

 

 Essas diretrizes indicam a proposta de trabalho a ser desenvolvida nas instituições que 

oferecem a Educação Infantil em todo o Brasil. Ainda que se ressalte a importância de respeitar 

a autonomia pedagógica do professor, é fundamental que se estabeleçam algumas diretrizes 

para que se garanta uma educação de qualidade e que leve em conta as necessidades e 

especificidades da criança dessa faixa etária. Para tal, o MEC elaborou uma série de documentos 

para legitimar e direcionar a proposta pedagógica para a Educação Infantil. Nestes ela destaca 

o caráter multidisciplinar que deve acompanhar a construção das propostas pedagógicas para a 

EI: 

 

Para que as crianças possam compreender a realidade na sua 
complexidade e enriquecer sua percepção sobre ela, os conteúdos 
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devem ser trabalhados de forma integrada, relacionados entre si. Essa 
integração possibilita que a realidade seja analisada por diferentes 
aspectos, sem fragmentá-la”. (BRASIL, 1998, p. 52-53) 
 
 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2010) definem que as 

práticas pedagógicas que compõe os eixos curriculares da Educação Infantil devem garantir 

experiências que: “possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas 

fotográficas, e outros recursos tecnológicos e midiáticos” (DCN, 2010, p.27). Por isso é 

fundamental, para atender a essa demanda, que a escola reflita sobre seu papel enquanto 

mediadora entre a criança e o universo tecnológico na qual ela está inserida. 

 Ressalta-se assim, o quanto as tecnologias podem auxiliar no processo de integração 

entre as diferentes linguagens e conhecimentos. Os recursos tecnológicos de qualquer formato 

podem se tornar ferramentas pedagógicas na medida em que, quando analisadas pelo professor, 

são reconhecidas como potencial para uso em sala de aula. Nesse processo destaca-se como 

fundamental que esses recursos passem pelo crivo do docente que, com sua experiência e, 

seguindo, os objetivos a que se propõe a atividade, poderá detectar se esses recursos irão atender 

ao seu público-alvo e às suas necessidades pedagógicas.  

 A tentativa de aproximar a criança dos recursos tecnológicos também na escola parte do 

pressuposto de que, sendo as crianças sujeitos históricos inseridos em um meio social onde as 

mídias e tecnologias são uma realidade, é imprescindível que a elas sejam possibilitadas 

interações com esses recursos. Na relação com as tecnologias as crianças são consideradas 

nativas digitais (PRENSKY, 2004) ou seja, são capazes de lidar com as ferramentas 

tecnológicas de maneira natural e espontânea pois já nasceram num período muito evoluído no 

processo tecnológico: 

 
As crianças de hoje fazem parte de uma nova geração denominada Geração Y 
ou Geração Internet, ou ainda a geração dos nativos digitais. Segundo 
Giebelen (2011) pode-se descrever as pessoas dessa geração, como aquelas 
que pensam e lidam com as informações de uma maneira fundamentalmente 
diferente dos seus antecessores. Trata-se de um contexto em que a interação 
das pessoas e, sobretudo das crianças, com ferramentas como dispositivos 
móveis, jogos e mídias digitais, por exemplo, é inata. (ALMEIDA, PEREIRA, 
2014) 

 

 A temática do uso das tecnologias na educação vem sendo abordada em pesquisas 

acadêmicas há algum tempo e o cenário atual apontado por especialistas da área destaca a 

importância de se refletir sobre o papel do professor enquanto mediador entre os alunos e as 
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tecnologias digitais (TDIC). A ferramenta tecnológica por si só não é capaz de auxiliar na 

produção do conhecimento se ela não for utlizada dentro de uma proposta pedagógica bem 

planejada que considere a mudança de paradigmas tal como Marilda Aparecida Behrens 

questiona: 

 

 Ao utilizar a tecnologia, o professor pode oferecer uma ação pedagógica 
inovadora. Desta reflexão aparece uma nova indagação: será que ao utilizar 
recursos didáticos e, em especial, os recursos informatizados, o professor 
altera seu paradigma cartesiano de oferecer ensino aos alunos, ou troca o 
caderno e o quadro de giz pelo monitor do computador? (BEHRENS, 1999, 
p. 384) 

 

 

 Pensando nessa realidade, Behrens destaca a importância de se pensar em um paradigma 

emergente. A autora nos alerta para o fato de que vivemos um momento complexo em que as 

exigências sociais vão muito além do aquilo que a escola consegue oferecer. Sobretudo, a partir 

dos avanços tecnológicos, as demandas do mundo social e do trabalho passam a exigir 

profissionais críticos, autônomos, criativos que consigam ter iniciativa e produzir, trabalhar 

bem em equipe, e que estejam constantemente em busca de informações e conhecimento. 

 Na Educação Infantil a atuação docente no sentido dessa construção de conhecimentos 

no cotidiano do trabalho com a criança revela a importância da mediação do professor, enquanto 

aquele que irá observar, planejar e incentivar a criança a experimentação em relação a diferentes 

objetos e recursos. Tratando-se especificamente das ferramentas tecnológicas, é natural que o 

professor necessite sentir-se seguro no uso dessas ferramentas e, mais que isso, que ele consiga 

a partir de sua bagagem pedagógica pensar de que maneira essas ferramentas podem ser 

exploradas para a construção de conhecimentos com as crianças: “Sem dúvida, toda essa nova 

tecnologia provoca o debate a respeito do seu uso, bem como do papel do professor e de sua 

mediação pedagógica no processo de aprendizagem”. (MASETTO, 2013, p. 150). 

 No uso específico do tablet enquanto recurso tecnológico para a Educação Infantil, 

observa-se uma realidade na qual há uma grande quantidade de aplicativos disponíveis para 

serem utilizados, mas pouca orientação sobre o potencial pedagógico desses recursos e de que 

maneira estes podem ser utilizados pela escola, para além do simples entretenimento das 

crianças. Essa foi a questão que motivou essa pesquisa e cujo contexto, que gerou o 

desenvolvimento deste produto, relato a seguir.  
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3 – Contextualizando o Produto Educacional 
 

 A proposta de criar um Repositório Digital de Aplicativos surgiu a partir do início de 

minha prática docente como professora de Informática Educativa atuando na EI. Enquanto 

professora e coordenadora da Unidade de Educação Infantil do Colégio Pedro II pude observar 

que o uso dos recursos tecnológicos para as crianças deste segmento necessitava de constantes 

pesquisas e compartilhamento de experiências para que se construísse uma proposta pedagógica 

que envolvesse esses recursos e que fosse significativa para o desenvolvimento das crianças. 

               Dentre os eixos de trabalho adotados pelo Colégio, destaca-se entre as Linguagens, 

aquela que se relaciona às Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC´s), assim 

definidas no Projeto, como recurso de linguagem que contempla ferramentas como 

computadores, softwares, Internet e demais mídias disponíveis na escola. 

  Na prática cotidiana de trabalho com as crianças observei que elas estão habituadas, 

especialmente, ao uso de dispositivos como celulares e tablets e com a tecnologia touch screen 

através do qual habilitam o uso desses aparelhos. A utilização do tablet, segundo os relatos 

feitos pelas próprias crianças, contempla basicamente os jogos digitais em aplicativos que 

podem ser baixados na loja virtual de cada Sistema Operacional.  

 Ao buscar aplicativos que pudessem ser utilizados durante as aulas com as crianças da 

Educação Infantil (EI) verifiquei que já uma grande quantidade de aplicativos disponíveis que 

tem para o público infantil. Há que se ter um olhar cuidadoso para selecionar dentre essas 

possibilidades os que efetivamente possuem um potencial educativo. Foi por causa dessa 

dificuldade inicial em buscar parâmetros para essa seleção que verifiquei a escassez de 

referências sobre uso dos tablets na Educação Infantil.  

 A partir de pesquisas teóricas, do uso prático do tablet, do trabalho cotidiano com as 

crianças, consegui estabelecer uma referência teórica que justifique a seleção desses aplicativos 

seguindo os objetivos elencados no RCNEI e nas áreas de conhecimento nele estabelecidas. 

Para organizar esse material, segui as orientações de catalogação do Banco Internacional de 

Objetos Educacionais (BIOE) para que ficasse parametrizado de acordo com essas referências.

 A proposta de construir um site para hospedar esse repositório surgiu a partir da 

observação do Portal do Professor, através do qual professores de todo o país têm acesso a um 

banco de dados de aulas compartilhando experiências, recursos educacionais e planos de aula. 

O repositório torna-se assim uma base para professores de EI que desejem utilizar o tablet e 

seus aplicativos em suas práticas pedagógicas com as crianças.  



13 
 

  4 - O Repositório Digital de Aplicativos para EI 

   

 O produto aqui apresentado como repositório digital corresponde a um Catálogo Online 

que reúne aplicativos digitais selecionados de acordo com a pertinência de sua proposta aos 

objetivos para a Educação Infantil elencados pelo RCNEI.  Este Catálogo está disponível em 

versão online em uma página do Google Sites. A escolha por esse suporte se justifica pela 

facilidade de acesso, uma vez que, por se tratar de um produto baseado em aplicativos digitais, 

é conveniente que ele também possa ser acessado através dos aparelhos móveis. O site pode ser 

acessado através do endereço: https://sites.google.com/site/aplicativosparaei/ . 

Figura 1: Tela Principal do Google Sites – Aplicativos para EI Fonte: Site de Aplicativos para EI 

 

 Ao acessar o site, o professor consegue visualizar os aplicativos disponibilizados, em 

correspondência a cada eixo temático relacionado no RCNEI. Dessa forma ele pode fazer o 

download do app e o mesmo será instalado diretamente no dispositivo móvel previamente 

cadastrado. Além dessa facilidade, a página do Google Play disponibiliza maiores informações 

sobre os aplicativos pesquisados, além de oferecer sugestões de outros aplicativos com a mesma 

temática e que também podem ser baixados. Esta é, portanto, uma oportunidade para o professor 

conhecer, avaliar e, se considerar adequado técnica e pedagogicamente, acrescentar ao catalogo 
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digital 

 

      Figura 2: Tela do Google Play Store  Fonte: Site Google Play 

 

 Caberá a cada docente escolher dentre os aplicativos selecionados e ali disponibilizados 

aqueles que irão atender aos objetivos de suas aulas, adaptando-as as necessidades e interesses 

do grupo de alunos com o qual trabalha. Confirma-se assim a fundamental atuação do professor 

que visita o site na seleção dos aplicativos. 

 Considerei importante oferecer ao professor menos acostumado com os recursos do 

tablet, um auxílio para sua utilização. Por este motivo, no repositório está disponibilizada uma 

apostila para uso do tablet, elaborada por professores de Informática Educativa do 

Departamento de Ciências da Computação do Colégio Pedro II. O acesso a esse documento tem 

como objetivo auxiliar o professor que irá utilizar os aplicativos do próprio tablet, e a 

compreender algumas funções desse equipamento. Essa orientação técnica é importante para 

familiarizar o docente com as possibilidades de uso do tablet, aproximando suas propostas 

pedagógicas da experiência prática no uso das ferramentas que o equipamento disponibiliza. 

 

4.1- Seleção e avaliação dos aplicativos selecionados: 

 

 Durante o processo de seleção dos aplicativos, alguns critérios foram estabelecidos para 

que se pudesse delimitar a quantidade de ferramentas pesquisadas, haja vista a grande 

quantidade de aplicativos disponíveis online. 

Diante da grande quantidade de aplicativos disponíveis atualmente no mercado, os 

usuários podem apresentar dúvida sobre a maneira mais eficiente de conseguir realizar uma 
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busca que corresponda aquilo que efetivamente deseja encontrar. Uma forma de direcionar a 

pesquisa é pela busca de desenvolvedores de algum outro aplicativo que já tenha sido 

selecionado. Além disso, a própria estrutura das lojas virtuais disponibiliza sugestões de outros 

aplicativos que possuem proposta semelhante àquele anteriormente selecionado.  

O repositório já traz esses aplicativos selecionados e elencados de acordo com as áreas 

de conhecimento dos RCNEI. É importante, no entanto, proporcionar ao professor a 

possibilidade de que ele consiga selecionar outros aplicativos além daqueles que estão 

catalogados no site. Para tal, a avaliação desse docente é fundamental, para que tal como 

qualquer outro material pedagógico, ele verifique se esse aplicativo corresponde a proposta. 

 Tratando-se de aplicativos, algumas questões precisam ser inicialmente levadas em 

conta: a disponibilidade e viabilidade para seu direcionamento no uso na EI e que critérios 

utilizar para avaliá-los. Por ainda ser um recurso tecnológico muito recente, utiliza-se na 

avaliação dos aplicativos a metodologia aplicada a avaliação dos softwares: 

  

A avaliação de qualidade um software tem caráter subjetivo e local 
porque pode ser influenciada pelas expectativas e percepções dos 
envolvidos, assim como das peculiaridades das situações envolvidas. A 
adoção dos padrões nas avaliações de software diminui esse caráter, 
tornando as avaliações comuns e melhorando sua qualidade e sua 
confiabilidade (ATAYDE, 2003, p.9) 

 

  

 É importante pensar na forma de avaliar esses aplicativos nos aspectos técnico e 

pedagógicos. A tabela, abaixo, foi criada a partir da definição de quais critérios necessitam ser 

considerados no momento de selecionar os aplicativos a serem levados para a sala de aula, com 

base no Método de Avaliação de Software de Guelpeli (2004) adaptado para a avaliação dos 

aplicativos para EI. Esse método foi objeto dessa pesquisa apresentada como dissertação de 

mestrado intitulada: “Repositório Digital de aplicativos interativos de dispositivos móveis para 

uso na Educação Infantil”. 

 A tabela de avaliação também está disponível no site a fim de servir como parâmetro 

para que os professores possam observar os critérios analisados nos aplicativos disponibilizados 

e possam ter referências em relação a outros aplicativos, de acordo com sua área de atuação e 

com as experiências e conhecimentos prévios de seus alunos. 
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Tabela 1: Tabela para avaliação dos aplicativos 

                                                                                           

Título: 

Autor: 

Tipo de recurso: 

Tamanho: 

Idioma: 

Palavra-chave: 

Idade a que se aplica: (   )3 anos  (   ) 4 anos   (   ) 5 anos   (   ) Todas elas 

Componente Curricular: 

 

Características  

 Ótimo Bom Razoável Fraco Péssimo 

Promoção da criatividade      

Propício à interação      

Apresentação de desafios      

Fornecimento de feedback      

Favorecimento da autonomia      

Adequação da interface      

Facilidade de compreensão      

Usabilidade de fácil acesso      

Construção do conhecimento      

Propício ao trabalho colaborativo      

 

Comentários: 
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É importante considerar que além de avaliado técnica e pedagogicamente, a utilização 

de um aplicativo deve estar pautada numa proposta pedagógica que, intencionalmente, 

corresponda às expectativas do professor. Por isso, a importância de conhecer, analisar e avaliar 

os recursos antes de propor sua utilização como ferramenta pedagógica. Dessa forma, o objetivo 

no seu uso precisa ser o de contemplar ou servir de estímulo a determinados objetivos pré-

estabelecidos. 

 A tabela 1: Tabela de Avaliação dos Aplicativos é apenas uma sugestão que pode e deve 

ser modificada ou adaptada para atender aos critérios específicos que o professor estabelecer 

para o atendimento ao seu público específico. “Todas as técnicas, instrumentos e padrões da 

metodologia devem ser verificados e adaptados para que cubram aspectos específicos do 

produto, da tecnologia ou até da cultura e da formação dos avaliadores”. (ATAYDE, 2003, p. 

9) 

 Cabe ao professor a visão e avaliação do potencial pedagógico de cada recurso 

escolhido. Algumas das características elencadas têm maior ou menor peso quanto ao fazer 

pedagógico, ainda conforme as condições da classe em que se aplica. O que se espera é que ele 

atenda as especificidades do trabalho com a Educação Infantil. 

 

4.2 Critérios para avaliação dos aplicativos  

  

 Diante das várias possibilidades de aplicativos disponíveis para download na internet, 

há que se estabelecer critérios a serem atendidos para selecioná-los. Neste trabalho os critérios 

utilizados na seleção dos aplicativos enquadram-se em duas categorias principais: os aspectos 

técnicos e os pedagógicos.  

 O primeiro critério quanto ao aspecto técnico foi o Sistema Operacional a ser utilizado. 

Dentre os vários atualmente disponíveis no mercado de desenvolvimento de SO, considerei que 

o Android como Sistema Operacional a ser utilizado. Essa opção justifica-se pelo fato de que 

os tablets distribuídos pelo MEC 1 para professores da rede pública são fabricados pela Positivo 

ou Samsung e tais marcas dispõem do Sistema Android em sua base operacional. Além disso 

destaca-se os aspectos técnicos desse Sistema Operacional: agilidade do processador, 

configuração visual de fácil compreensão, grande quantidade de aplicativos gratuitos. 

                                                             
1 Matéria Online: MEC distribuirá tablets a professores do Ensino Médio. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=17479:ministerio-
distribuira-tablets-a-professores-do-ensino-medio&catid=215 Acesso em: 05/01/2015 
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 Para baixar (termo que se refere a fazer download) os aplicativos nos tablets é necessário 

que o usuário acesse a loja de seu Sistema Operacional que no caso do Android é a Play Store. 

A ideia de loja nos remete a compra, mas nem todos os aplicativos são pagos. Ao contrário 

disso há muitas opções que podem ser adquiridas de forma gratuita. 

 

  

 

Figura 3: Ícone do Google Play Store – Fonte: Aplicativo Google Play Store (tablet) 

 

 Quanto aos critérios pedagógicos destaca-se a escolha por aplicativos que possam ser 

utilizados pelas crianças de maneira intuitiva, ou seja, aqueles em que as instruções em Inglês 

não sejam pré-requisito para a compreensão das regras do jogo e, que as imagens forneçam 

pistas significativas. Da mesma maneira, aplicativos que poderiam oferecer algum tipo de 

confusão entre as palavras em Português e Inglês não farão parte do Catálogo, pois em um 

processo de pré-alfabetização é preciso ser cauteloso quanto a possibilidade de associação entre 

objetos e seus nomes. 

 É possível afirmar que a maior parte dos aplicativos pode ser explorado 

pedagogicamente. Por se tratar da Educação Infantil, é imprescindível estar atento para analisar 

se os aplicativos estão de acordo com os princípios elencados pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais. A saber: “as propostas pedagógicas de Educação Infantil devem respeitar os 

seguintes princípios: éticos, políticos e estéticos”. (BRASIL, 2010, p. 16) 

 O RCNEI traz os componentes curriculares para a Educação Infantil: Artes Visuais, 

Linguagem Oral e Escrita, Matemática, Movimento, Música, Natureza e Sociedade. As 

Tecnologias da Informação e da Comunicação não são apresentadas como linguagem, mas são 

citadas como ferramentas que perpassam todas as áreas, sendo um elo integrador entre as 

diferentes linguagens e componentes curriculares.  

  Os aplicativos disponíveis para os tablets permitem essa integração entre os diferentes 

assuntos, uma vez que, em um só recurso, é possível utilizar som, imagem, texto, vídeos, 

animações e simulações. A partir desse preceito, foram selecionados dois aplicativos para cada 

área de conhecimento apresentada pelo RCNEI.  

 Uma vez que a integração entre as linguagens é fundamental para o processo de ensino-

aprendizagem na EI, é natural que ao longo do processo de seleção dos aplicativos, tenha-se 

optado por escolher aqueles que conseguissem atender a diferentes áreas de conhecimento. No 
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repositório fica evidente que um aplicativo pode se inserir em mais de um componente 

curricular.  

 

4.3 - Aplicativos selecionados por área de conhecimento: 

 Conforme já foi apresentado, os aplicativos trazem como característica a possibilidade 

de serem utilizados a partir de diferentes propostas pedagógicas, englobando distintas áreas de 

conhecimento que se relacionam, promovendo um trabalho interdisciplinar. É natural que um 

mesmo aplicativo selecionado pelo professor possa atender aos objetivos de duas ou mais áreas 

de conhecimento, dentre aquelas relacionadas no RCNEI. E isso é positivo para que o trabalho 

com as crianças seja amplo e global, envolvendo diversas temáticas.  

 Dessa forma, optou-se nesse trabalho por, selecionar dois aplicativos relacionados a 

cada componente curricular: Artes Visuais, Linguagem Oral e Escrita, Matemática, Música, 

Movimento, Natureza e Sociedade. O objetivo dessa opção na organização da pesquisa é por 

contemplar um mínimo de aplicativos por área, mas que também possam corresponder aos 

objetivos de outras áreas. Ao final, têm-se a análise e catalogação de um total de 12 aplicativos  

 A seguir, inicio, a apresentação sumária de cada uma das áreas, conforme o RCNEI e, a 

relaciono a um aplicativo selecionado. Desta forma, pretendo incentivar os professores a iniciar 

a seleção e proposição de usos de aplicativos móveis interativos para EI. 

 

4.3.1 – Componente curricular: Movimento 

Figura 4: Tabela de Aplicativos – Componente Curricular: Movimento Fonte: Site Aplicativos para EI 

 Um dos objetivos elencados no RCNEI para as crianças de 4 a 6 anos é “manipulação 

de materiais, objetos e brinquedos diversos para aperfeiçoamento de suas habilidades manuais”. 

(BRASIL, 1998, p. 36). Em relação a coordenação motora, fundamental para o processo de 

desenvolvimento da criança, pode-se destacar as ações da criança desde o uso dos mecanismos 

de funcionamento do tablet (arrastar os dedos, ampliar as imagens, clicar) em seu 
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desenvolvimento motor, por meio de movimentos leves e sutis. 

4.3.1.1 – Aplicativo: Foto para Crianças 

Figura 5. Ícone Aplicativo Foto para Crianças – Fonte: Aplicativo do Tablet 

 

 O Aplicativo Foto para Crianças é um editor de fotos que tem a proposta de trabalhar a 

câmera de fotos disponível no tablet, para posteriormente, editá-la inserindo diferentes objetos 

e fantasias. A interface do aplicativo é de clara compreensão, disponibilizando ícones 

representativos que permitem a criança identificar facilmente quais ações ela deve exercer.  

 Em relação ao componente curricular Movimento, o aplicativo pode ser enquadrado na 

categoria expressividade, uma vez que, a partir de olhar que a criança traz sobre si, ao utilizar 

a máquina fotográfica ela consegue expressar registrar e reconhecer suas feições, gestos, 

emoções, se observar e observar a outras pessoas. Com o uso das fantasias, ela amplia a 

possibilidade de brincar com o faz de conta, com o desejo de se transformar em personagens. 

Além do Movimento o aplicativo permite ainda que se trabalhe com as artes visuais, já que a 

criança irá realizar suas composições artísticas a partir das molduras e objetos que o aplicativo 

disponibiliza, novamente relacionando a distribuição da imagem no interior da moldura. 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais referem a importância de se pensar em propostas 

pedagógicas que possibilitem ao aluno o contato com ferramentas como máquinas fotográficas. 

Atualmente diversos mecanismos, além das máquinas, possuem câmeras embutidas, como os 

notebooks, celulares e tablets. (DCN, 2010, p. 27). 

 A câmera é uma das ferramentas mais exploradas nos aparelhos móveis, por sua 

versatilidade e facilidade de uso. Além da edição com o próprio aplicativo do tablet, há uma 

centena de aplicativos que possibilitam diversas ações para a edição das fotos. Dentre estes 

alguns se destacam por ter como objetivo atingir o público infantil.  

 Fotografar é uma ação que pode ser bastante explorada na Educação Infantil, pois 

através desse ato a criança demonstra o seu olhar sobre as diferentes situações, espaços, pessoas 

e sobre si mesma. Além disso, incentiva a criança no processo de autoria, objetivo recorrente 

na EI. Permitir que a criança se fotografe é, inclusive, uma maneira de incentivar a sua 

autoestima, o reconhecimento de suas características físicas.  
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 Ao propor a utilização das fotos em uma composição com as fantasias, o professor 

instiga a imaginação das crianças, propondo uma brincadeira de faz de conta que é própria do 

universo infantil e que traz nela diversas possibilidades de serem exploradas pedagogicamente.  

 Assim, além de brincar com a imaginação, com a fantasia, as crianças podem ser 

estimuladas a observar o retrato dos colegas e elaborar histórias a partir dos diferentes 

personagens construídos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Tela do Aplicativo Foto para Crianças – Fonte: Aplicativo do Tablet 

 

4.3.1.2 – Aplicativo: Casa de Bonecas 

 

  

 

Figura 7. Ícone Aplicativo Casa de Bonecas – Fonte: Aplicativo do Tablet 
  

 O aplicativo traz como proposta o trabalho com os espaços de uma casa. A criança deve 

organizar e decorar os diferentes espaços explorando a organização espacial, a relação entre 

cada objeto e sua representatividade para o cotidiano familiar. A inclusão desse aplicativo no 

componente curricular Movimento justifica-se pela possibilidade de desenvolvimento motor 

que o mesmo sugere, com aumento e diminuição do tamanho dos objetos. 

 A proposta do aplicativo estimula o trabalho cooperativo, pois pode ser combinado 
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previamente com o grupo de crianças que elas se dividam para decorar um dos cômodos da 

casa, com auxílio dos colegas. É interessante observar que esta pode se tornar uma maneira de 

estabelecer a tradicional “brincadeira de casinha”, onde todas as crianças, meninos e meninas 

devem ser estimuladas a participar.  

 Além do Movimento o aplicativo também pode se enquadrar para no componente 

curricular “Organização dos grupos e seu modo de ser, viver e trabalhar” referente a Natureza 

e Sociedade, explorando o conhecimento de modos de ser, viver e trabalhar de alguns grupos 

sociais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Tela do Aplicativo Casa de Bonecas – Fonte: Aplicativo do Tablet 

 

4.3.2 – Componente curricular: Música 

     Figura 9: Tabela de Aplicativos – Componente Curricular: Música Fonte: Site Aplicativos para EI 

 A música é uma linguagem através da qual o homem se expressa de diferentes maneiras 

e que o envolve desde os primeiros momentos de vida. No desenvolvimento da criança é natural 

que ela esteja envolta em algum tipo de proposta musical. Ao chegar à escola, a criança já traz 
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um repertório musical e diferentes tipos de experiências com a música.  

 Vários tipos de materiais devem ser oferecidos a criança com o objetivo de explorar o 

potencial sonoro desses aparelhos. Partindo desse aspecto ressalta-se que as tecnologias digitais 

também passam a fazer parte desse contexto de recursos que propiciam a experimentação 

sonora, tais como sugerem os aplicativos descritos a seguir: 

 

 4.3.2.1- Aplicativo: Baby Zoo Piano 

 

 

 

Figura 10. Ícone Aplicativo Baby Zoo Piano – Fonte: Aplicativo do Tablet 
 

 O aplicativo traz a oportunidade da exploração musical através da brincadeira com as 

notas musicais e os sons dos animais. Há três opções de piano em que as crianças podem brincar, 

com o objetivo de proporcionar uma sensibilização musical e a o reconhecimento dos sons 

produzidos pelos animais (cão, gato, burro, lobo, vaca, pato, cabra, papagaio).  

 De acordo com a descrição do aplicativo, disponível no Google Play, o jogo contribui 

para o desenvolvimento da coordenação motora fina, a imaginação e a memória. Um dos 

objetivos da EI que podem ser trabalhados com o aplicativo é: “ouvir, perceber e discriminar 

eventos sonoros diversos, fontes sonoras e produções musicais” (BRASIL, 1998, p. 55) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Tela Aplicativo Baby Zoo Piano – Fonte: Aplicativo do Tablet 
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 4.3.2.2 –  Aplicativo: PlayKids: 

 

 

 

  

Figura 12. Ícone Aplicativo Play Kids– Fonte: Aplicativo do Tablet 
 

 O PlayKids pode ser considerado um pacote de atividades em um único aplicativo, que 

contempla jogos, músicas, vídeos. Dentre essas atividades há uma roleta de atividades que deve 

ser girada para que a criança saiba o que será disponibilizado a ela dentre as seguintes 

possibilidades: narração de reconhecimento das cores, dos números, dos sons dos animais, sons 

da natureza e um piano. 

 No piano há a representação de cinco notas musicais. Ao clicar sobre elas, cada uma 

traz uma música a ser tocada. As notas musicais vão se inserindo na tecla que deve ser ativada 

para que se toque a música. A criança necessita do trabalho de coordenação motora para 

conseguir ativar as teclas corretas e, dessa forma, construir a melodia. São músicas conhecidas 

em nossa cultura popular direcionada ao público infantil e que podem ser exploradas com outros 

recursos, além da possibilidade de incentivar a pesquisa sobre a obra, seus compositores e sua 

história. O RCNEI lança como objetivo: “Escuta de obras musicais de diversos gêneros, estilos, 

épocas e culturas, da produção musical brasileira e de outros povos e países”. (BRASIL, 1998, 

p. 108) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Tela Aplicativo Play Kids– Fonte: Aplicativo do Tablet 
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4.3.3 – Componente curricular: Artes Visuais 

Figura 14: Tabela de Aplicativos Componente Curricular: Artes Visuais Fonte: Site Aplicativos para EI 

 

  A ação de desenhar e colorir é algo inerente a natureza da criança. O RCNEI, destaca 

essa atividade do desenho e pintura como uma daquelas que devem acontecer de maneira 

constante na rotina de trabalho das crianças, configurando-se como uma atividade permanente. 

As Artes Visuais são consideradas linguagens que permeiam o nosso dia-a-dia e que, portanto, 

deve ter o seu conhecimento ampliado a partir do trabalha na EI. Os eixos temáticos que 

envolvem esse componente curricular são: Fazer Artístico e Apreciação em Artes Visuais.  

  Recomenda-se, assim, que o contato com as possibilidades artísticas da criança 

aconteça a partir da exploração de diferentes tipos de materiais.  

 

4.3.3.1 – Aplicativo: Kids Finger Painting 

 

 

.   

Figura 15. Ícone Aplicativo Fingers Painting – Fonte: Aplicativo do Tablet 

 

 O aplicativo disponibiliza mais de 60 páginas com desenhos para colorir. Além do pincel 

para colorir, há um lápis com diferentes espessuras de traçado para que a criança possa interferir 

na imagem.  

 Ao final do trabalho, que estimula a utilização de diferentes recursos e reconhecimento 

das cores, pode-se salvar a produção da criança. O objetivo a ser alcançado com esse aplicativo 

é: “produzir trabalhos de arte, utilizando a linguagem do desenho, da pintura, da modelagem, 
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da colagem, da construção, desenvolvendo o gosto, o cuidado e o respeito pelo processo de 

produção e criação”. (RCNEI, 1998, p. 95) 

 Quanto aos trabalhos salvos é possível promover a observação dos próprios produtos e 

dos produtos dos colegas: “Apreciação das suas produções e das dos outros, por meio da 

observação e leitura de alguns dos elementos da linguagem plástica”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Tela do Aplicativo Fingers Painting – Fonte: Site Google Play Store 

 

4.3.3.2 – Aplicativo: Pintura Jogos para colorir 

 

 

 

Figura 17. Ícone Aplicativo Pintura Jogos de Colorir– Fonte: Aplicativo do Tablet 

 O jogo permite que a criança brinque com diferentes recursos para desenhar e pintar 

(pincéis, sprays, lápis, canetinha), que estão disponíveis em cores variadas a serem selecionadas 

pelo usuário. Além disso, há fundos para as telas que podem ser selecionados com temas 

variados. Esse molde pode estar totalmente pronto para que a criança apenas trabalhe colorindo 

as imagens, e também oferece a possibilidade de que sejam completados pela criança, com o 

uso do lápis.  
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 O trabalho pode ser salvo o que garante a oportunidade de que os desenhos feitos possam 

ser reaproveitados em uma outra proposta de atividade, ou divulgados para os pais como forma 

de registro. O objetivo da EI que pode ser explorado com o uso desse aplicativo é: “interessar-

se pelas próprias produções, pelas de outras crianças e pelas diversas obras artísticas (regionais, 

nacionais ou internacionais) com as quais entrem em contato, ampliando seu conhecimento do 

mundo e da cultura”. (RCNEI, 1998, p. 95) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Tela do Aplicativo Pintura Jogos para Colorir – Fonte: Aplicativo do Tablet 

4.3.4 - Componente curricular: Linguagem Oral e Escrita 

Figura 19: Tabela de Aplicativos - Componente Curricular: Linguagem Oral e Escrita Fonte: Site 
Aplicativos para EI 

 

 A leitura é uma atividade contínua na Educação Infantil, devendo acontecer de maneira 

espontânea e não com o objetivo específico da alfabetização. O contato com os livros, de 
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diferentes suportes deve ser estimulado constantemente e, para tal, os livros digitais, que tem 

aumentado o seu número no mercado tornam-se uma ferramenta muito interessante a ser 

trabalhada na EI. Os livros digitais são uma maneira de possibilitar o acesso da criança as 

histórias, sobretudo, porque em sua maioria permitem a narração, o que auxilia uma vez que as 

crianças ainda não foram alfabetizadas e ouvir as histórias é fundamental para a sua 

compreensão. 

 É fundamental que o professor analise os livros que irá selecionar para uso, pois eles 

precisam ter algum diferencial, para que não seja apenas uma troca no suporte de leitura, e não 

na metodologia. Dessa forma, os mais indicados são os livros digitais interativos, ou seja, 

aqueles que permitem algum tipo de intervenção da criança, além da simples leitura ou audição 

das histórias.  

 Além dos livros digitais, há jogos que estimulam a leitura imagética e das letras, ainda 

que não tenham uma intencionalidade voltada a alfabetizar. São interessantes uma vez que 

estimulam a brincadeira com as letras, a formação de palavras e a associação das palavras a sua 

representação imagética. Buscando contemplar essas diversas possibilidades de estímulo ao 

desenvolvimento da linguagem oral e escrita, dois aplicativos foram selecionados: um jogo e 

um livro digital.  

 

4.3.4.1- Aplicativo: Puzzle Animais para Crianças 

 

 

Figura 20. Ícone Aplicativo Puzzle Animais para Crianças – Fonte: Aplicativo do Tablet 

 O aplicativo traz como proposta central a construção de um quebra-cabeça de animais. 

Ao organizar as peças, trabalhando com as sombras, é possível formar a imagem do animal e 

ouvir a reprodução do seu som. Além disso, ao ser concluído, o quebra-cabeça mostra a palavra 

correspondente a escrita do nome do animal e procede à leitura do nome escrito. Esse tipo de 

contato das crianças com a leitura e escrita precisa ser estimulado em diferentes atividades e 

possibilidades de interações da criança com a Língua. 

 A Educação Infantil não tem a proposta pedagógica de alfabetizar as crianças, porém a 

leitura e escrita vão acontecendo de maneira espontânea a partir das experimentações. O uso de 

jogos diversos é uma das maneiras de familiarizar as crianças com as letras e com a formação 
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das palavras. No caso do jogo apresentado, esse processo acontece a partir da associação entre 

a imagem do animal e a representação gráfica e sonora de seu nome. O professor pode explorar 

esse recurso de diferentes maneiras estimulando a leitura e escrita espontânea das crianças. 

Figura 21. Tela Aplicativo Puzzle Animais para Crianças – Fonte: Aplicativo do Tablet 

 

4.3.4.2 – Aplicativo: Livro Digital A Branca de Neve e os Sete Anões 

 

 

 

 

 

Figura 22. Ícone Livro Digital A Branca de Neve e os Sete Anões – Fonte: Aplicativo do Tablet 

 

 O livro Digital A Branca de Neve e os Sete Anões conta a história do clássico infantil 

de mesmo nome.  O desenvolvedor do aplicativo Lisbon Labs oferece uma série de livros 

digitais que trazem para a tela do tablet contos infantis, como o selecionado, neste trabalho, 

além de Os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, O Patinho Feio, João e o Pé de Feijão, 

entre outros clássicos da literatura infantil. 

 O livro está no idioma Português o que se torna fundamental para o estímulo ao 

reconhecimento da Língua, à leitura e escrita. O aplicativo foi selecionado pois, além de 

oferecer as legendas escritas da história, é narrado, o que é essencial para as crianças da 

Educação Infantil que ainda não estão em processo efetivo de alfabetização. 

Seu mecanismo de uso é bastante simples, contando com ícones que deixam claro que tipo de 

ações precisam ser realizadas para que a criança possa avançar as páginas e acompanhar a 
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história, ou mesmo retornar a páginas anteriores, estabelecendo uma leitura não linear, de 

acordo com os interesses próprios de cada um. 

 Não oferece muitas possibilidades de interação, como alguns outros livros digitais. Mas 

foi escolhido seguindo a proposta de selecionar apenas aplicativos gratuitos. Sugere-se, como 

sequência de atividades a leitura do livro, que se baixem outros aplicativos que tragam a história 

da Branca de Neve como temática, tais como quebras-cabeças e jogos de colorir. Essa proposta 

pode ser realizada com todos os clássicos da literatura incluídos no app e apresentados acima. 

 Uma das possibilidades em relação as histórias é o reconto, ou seja, a criança é 

estimulada a partilhar aquilo que foi visto e ouvido, de acordo com suas percepções. Além 

disso, é interessante que a história seja o tema gerador para a roda de conversa, atividade que 

faz parte do dia a dia da Educação Infantil. O reconto é um dos objetivos que o RCNEI 

estabelece dentro dos conteúdos da Linguagem Oral e Escrita. “Reconto de histórias conhecidas 

com aproximação às características da história original no que se refere à descrição de 

personagens, cenários e objetos, com ou sem a ajuda do professor.” (BRASIL, 1998, p. 136).  

  A partir das observações que as crianças realizam, há uma escuta do professor que irá 

propor uma discussão com as questões levantadas, incentivando a participação de todos. Daí 

podem surgir ideias para outros trabalhos e atividades, como a própria pesquisa na Internet, a 

partir da curiosidade que as crianças trouxerem sobre o que foi ouvido ou visto e sobre o que 

desejam obter maiores informações. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Tela do Livro Digital Branca de Neve e os Sete Anões – Fonte: Aplicativo do Tablet  
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4.3.5 – Componente curricular: Natureza e Sociedade 

 
Figura 24: Tabela de Aplicativos – Componente Curricular: Natureza e Sociedade  Fonte: Site 

Aplicativos para EI 
 

 A criança desde o momento em que inicia o seu contato com aqueles que estão ao seu 

redor, com os objetos, com os espaços nos quais está inserida, já começa a estabelecer 

percepções e relação com o meio social, natural, constituindo-se como sujeito cultural. 

Compreender as questões que envolvem a sociedade e a natureza é uma prática cotidiana da 

criança que desperta a curiosidade sobre várias temáticas que são levadas para a escola.  

 O eixo Curricular Natureza e Sociedade pretende abranger as questões que envolvem o 

meio social e natural, explorando o que envolvem a constituição do mundo no qual estamos 

inseridos enquanto sujeitos ativos, participantes dos processos que nos influenciam e são 

influenciados por nós. A proposta de trabalho das Ciências Humanas e Naturais na EI é de que 

os temas possam ser desenvolvidos de maneira integrada e de forma que façam sentido para as 

crianças, privilegiando as suas necessidades de conhecimento e curiosidades. De uma maneira 

geral o RCNEI propõe que:  

 

O trabalho com este eixo, portanto, deve propiciar experiências que 
possibilitem uma aproximação ao conhecimento das diversas formas de 
representação e explicação do mundo social e natural para que as 
crianças possam estabelecer progressivamente a diferenciação que 
existe entre mitos, lendas, explicações provenientes do “senso comum” 
e conhecimentos científicos. (BRASIL, RCNEI, 1998, p. 167) 

 
 
 Como as questões que podem vir a integrar esse eixo temático são de um universo 

bastante amplo, o RCNEI recomenda que o professor esteja atento para alguns critérios ao 

selecionar as propostas que irá trabalhar. Primeiramente que verifique se o conteúdo tem 

relevância social e vínculo com as práticas sociais significativas; que se observe o grau de 
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significado daquele tema para as crianças; a possibilidade que o conteúdo oferece para uma 

visão do mundo integrada e relacional; e se esse conteúdo traz uma ampliação no repertório de 

conhecimentos sobre a respeito do mundo social e cultural.  

 Com as crianças na faixa etária de 4 a 6 anos propõe-se uma divisão do componente 

curricular em um bloco de eixos temáticos. São eles: “Organização dos grupos e seu modo de 

ser, viver e trabalhar”; “Os lugares e suas paisagens”; “Objetos e processos de transformação”; 

“Os seres vivos” e “Fenômenos da natureza”. 

 Diante dessas temáticas recomenda-se o trabalho por Projetos para que mais questões 

possam ser exploradas de maneira integrada, possibilitando a criança a ampliação de seu 

repertório de experiências, pesquisas e buscas pela construção de ideias e conhecimentos junto 

ao grupo. Reconhece-se a importância e amplitude de temas desse eixo curricular e por isso, os 

aplicativos citados em outros componentes curriculares podem trazer como pano de fundo 

questões que de alguma forma podem ser exploradas na observação e na conversa sobre a 

temática Natureza e Sociedade. Os aplicativos selecionados trazem como proposta “Os Seres 

Vivos/Lugares e Paisagens” e a “Organização dos grupos e seu modo de ser, viver e trabalhar”. 

 

4.3.5.1 – Aplicativo: Jogos Educativos para Crianças – Jogo das Profissões 

 

 

 

  

Figura 25. Ícone Aplicativo Jogos Educativos para Crianças – Fonte: Aplicativo do Tablet 

 

 O aplicativo constitui-se um pacote de jogos, nos quais pelo menos três deles trazem 

características que permitem o indicar como um recurso para o trabalho com o eixo Natureza e 

Sociedade. Dentre estes foi selecionado o jogo sobre as profissões. É disponibilizado um painel 

com 16 interrogações. Ao clicar sobre elas aparece uma pessoa devidamente vestida com algo 

que identifique a sua profissão. O objetivo é que sejam encontrados os objetos que se 

relacionem ao trabalho desenvolvido por esses profissionais. A partir daí é possível estabelecer 

relações entre as profissões enquadrando-se no bloco: “Organização dos grupos e seu modo de 

ser, viver e trabalhar”.  

 A mediação do professor no uso do aplicativo pode versar sobre investigar a curiosidade 

das crianças sobre as profissões encontradas. A partir daí é interessante que se pesquise mais, 

na internet, livros, revistas e entrevistas com os pais sobre as profissões selecionadas para a 



33 
 

pesquisa. A brincadeira de faz de conta, mais uma vez, pode ser inserida nessa proposta, uma 

vez que é algo com o qual as crianças lidam muito naturalmente, que é o de brincar de ser 

professor, médico, bombeiro, secretária, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Tela do Aplicativo Jogos Educativos Para Crianças – Fonte: Aplicativo do Tablet 

 

4.3.5.2 – Aplicativo: Animais da Fazenda 

 

 

 

  

Figura 27: Ícone do Aplicativo Animais da Fazenda – Fonte: Aplicativo do Tablet 

 

 

 Uma orientação do DCN registra que as práticas na EI devem garantir experiências que: 

“incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o 

conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza”. 

(BRASIL, DCN, 2010, p. 26.) 

 Os animais e demais seres vivos são uma temática recorrente nas rodas de conversa e 

projetos que envolvem a EI. É fundamental trabalhar com as crianças o nosso papel enquanto 

indivíduos que vivem na natureza e que dela necessitam para ter uma vida harmoniosa. Ao 

mesmo tempo animais e recursos naturais dependem da nossa ação consciente para sua 

preservação. Fazer com a criança se veja como um agente de preservação dessa natureza é um 

aspecto de cidadania em sua educação formal. O RCNEI cita como um dos objetivos da 
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Educação Infantil: “observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se 

cada vez mais como integrante, dependente e agente transformador do meio ambiente e 

valorizando atitudes que contribuam para sua conservação”. (RCNEI, 1998, p. 63) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Tela do Aplicativo Animais da Fazenda – Fonte: Aplicativo do Tablet 

 

4.3.6 – Componente curricular: Matemática  

 

Figura 29: Tabela de Aplicativos – Componente Curricular: Matemática  Fonte: Site Aplicativos para 

EI 

 A Matemática é uma ciência que está presente em diferentes momentos da vida 

cotidiana das pessoas que dela necessitam para realizar muitas de suas atividades e estabelecer 

relações. A criança deste muito cedo participa de situações nas quais o pensamento matemático 

se faz presente ainda que não esteja organizado em um pensamento científico ou acadêmico: 

“Historicamente, a Matemática tem se caracterizado como uma atividade de resolução de 
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problemas de diferentes tipos. A instituição de educação infantil poderá constituir-se em 

contexto favorável para propiciar a exploração de situações-problema”. (BRASIL, RCNEI, p. 

207) 

 Para tal, ao ingressar na Educação Infantil, essa criança precisa ser estimulada a 

desenvolver o pensamento lógico-matemático de uma maneira bastante natural, nas atividades 

do dia a dia escolar, na relação com colegas e professores, com o espaço e materiais. No RCNEI 

situa-se o papel da matemática na EI:  

 

O trabalho com noções matemáticas na educação infantil atende, por 
um lado, às necessidades das próprias crianças de construírem 
conhecimentos que incidam nos mais variados domínios do 
pensamento; por outro, corresponde a uma necessidade social de 
instrumentalizá-las melhor para viver, participar e compreender um 
mundo que exige diferentes conhecimentos e habilidades. (idem, p. 
207) 

   

 Quanto aos objetivos sistematicamente instituídos para a Matemática na EI, destacam- 

se: “estabelecer aproximações a algumas noções matemáticas presentes no seu cotidiano, como 

contagem, relações espaciais etc.” e “reconhecer e valorizar os números, as operações 

numéricas, as contagens orais e as noções espaciais como ferramentas necessárias no seu 

cotidiano”. (idem, p. 215) 

 Em relação aos conteúdos destacam-se para as crianças entre 0 e 3 anos: “Utilização da 

contagem oral, de noções de quantidade, de tempo” e “Manipulação e exploração de objetos e 

brinquedos, em situações organizadas de forma a existirem quantidades individuais suficientes 

para que cada criança possa descobrir as características e propriedades principais e suas 

possibilidades associativas: empilhar, rolar, transvasar, encaixar etc.” 

 Com as crianças de 4 a 6 anos, os conteúdos giram em torno de três blocos temáticos: 

Números e Sistema de Numeração, Grandezas e medidas e Espaços e Formas. 

 A partir dessa contextualização, o RCNEI recomenda atividades práticas que tenham a 

ver com situações cotidianas da criança, com destaque para possibilidade de se trabalhar com 

os jogos para atingir os objetivos da Matemática: “A participação ativa da criança e a natureza 

lúdica e prazerosa inerentes a diferentes tipos de jogos têm servido de argumento para fortalecer 

essa concepção, segundo a qual aprende-se Matemática brincando” (idem, pg. 211). Diante 

disso ressalta-se as várias possibilidades de uso de aplicativos que trazem como proposta o 

estímulo ao raciocínio lógico e aos demais pensamentos matemáticos. Dois aplicativos foram 
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selecionados, mas é importante ressaltar que muitos outros aplicativos que a primeira vista são 

identificados por características que os enquadram em outros componentes curriculares, contém 

uma dinâmica de utilização que trabalha as questões lógico-matemáticas. 

 

4.3.6.1 – Aplicativo: Matemática para Crianças: 

 

 

 Figura 30. Ícone Aplicativo Matemática para Crianças – Fonte: Aplicativo do Tablet 

 

O aplicativo constitui-se em uma atividade na qual uma imagem é dividida em diversos 

quadrados que ficam escondidos por uma sombra. A medida que a criança consegue solucionar 

as questões propostas, o quadrado se transforma em uma parte do desenho. O desafio proposto 

é que o desenho fique completo a partir das respostas corretas as questões colocadas. 

 Inicialmente a criança irá selecionar o tipo de questão dentre as seguintes possibilidades:  

reconhecimento dos números de 1 a 5 ou de 5 a 10, relações de maior, menor e igual, adição e 

subtração. Após selecionar o que se quer jogar, a criança deverá reconhecer as quantidades de 

objetos que aparecem na tela e clicar no número correspondente. Ao acertar, um dos quadrados 

revela uma parte da figura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Tela do Aplicativo Matemática para Crianças – Fonte: Aplicativo do Tablet 
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4.3.6.2 – Aplicativo: Kids Shapes: 

 

 

  

Figura 32. Ícone Aplicativo Kids Shapes – Fonte: Aplicativo do Tablet 

 

 O aplicativo trabalha o reconhecimento das formas que precisam ser encaixadas em suas 

sombras. Ao mesmo tempo é narrado o nome de cada forma selecionada. Os jogos estão 

diretamente relacionados a ideia de propor desafios a serem vencidos. Esses desafios, por seu 

aspecto lúdico, são capazes de estimular nas crianças o desenvolvimento de sua criatividade, 

que segue uma lógica própria e que muitas vezes surpreende os adultos pela trajetória delineada 

em busca do objetivo. Esse tipo de atividade é extremamente rica por favorecer o 

desvendamento de formas já conhecidas pelo nome, por exemplo. 

 

 

 

 
Figura 33: Tela do Aplicativo Kids Shape – Fonte: Aplicativo do Tablet 
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5 – Tabelas de Avaliação de Aplicativos: 
 

Informações Gerais 

Título: Foto de Crianças 

Autor: Your Style Apps & Wallpapers 

Tipo de recurso: Aplicativo 

Tamanho: 18 MB 

Idioma: Inglês 

Palavra-chave: Fotografia, fantasia 

Idade a que se aplica: (   )3 anos  (  X  ) 4 anos   (  X  ) 5 anos   (   ) Todas elas 

Componente Curricular: Movimento 

 

Características  

 Ótimo Bom Razoável Fraco Péssimo 

Promoção da criatividade X     

Propício à interação X     

Apresentação de desafios  X    

Fornecimento de feedback  X    

Favorecimento da autonomia X     

Adequação da interface  X    

Facilidade de compreensão  X    

Usabilidade de fácil acesso  X    

Construção do conhecimento  X    

Propício ao trabalho colaborativo X     

 

Comentários: O Aplicativo caracteriza-se como um editor de fotos. Para utilizá-lo é preciso que 

inicialmente a criança use a câmera do tablet para fotografar, fazendo fotos de si mesmo e salvá-

las no aparelho. Através das várias ferramentas do aplicativo a criança pode brincar com sua 

própria fotografia, ou a dos colegas, utilizando fantasias e demais acessórios para compor 

personagens. O aplicativo dispõe ainda de uma ferramenta que incentiva a escrita do nome ou 

demais palavras, a partir de diferentes fontes, tamanhos e cores, com o uso do teclado do mouse. 

 

Tabela 2: Tabela de Avaliação do Aplicativo Foto de Crianças 
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Informações Gerais                                                                                                           

Título: Casa de Bonecas 

Autor: Tapps – Top Apps and Games 

Tipo de recurso: Aplicativo 

Tamanho: 16 Mb 

Idioma: Inglês 

Palavra-chave: organização de espaços - formas 

Idade a que se aplica: (   )3 anos  (   ) 4 anos   (   ) 5 anos   ( X  ) Todas elas 

Componente Curricular: Movimento 

 

Características  

 Ótimo Bom Razoável Fraco Péssimo 

Promoção da criatividade X     

Propício à interação X     

Apresentação de desafios  X    

Fornecimento de feedback      

Favorecimento da autonomia X     

Adequação da interface X     

Facilidade de compreensão  X    

Usabilidade de fácil acesso X     

Construção do conhecimento X     

Propício ao trabalho colaborativo  X    

 

Comentários: O aplicativo tem como proposta a decoração de diferentes ambientes de uma casa: 

quarto, sala, cozinha, banheiro. Os diferentes itens desses espaços domésticos são 

disponibilizados para que as crianças os organizem de acordo com suas preferências. O jogo 

estimula a criatividade, o controle motor, a noção de espaços e, na brincadeira do faz de conta, 

promove a compreensão dos modos espaços em que o homem vivem. Quando incentivados pelo 

professor, o aplicativo pode ser utilizado em grupos possibilitando um trabalho colaborativo em 

que todos participam e conversam para organizar e decorar suas casas.  

 

Tabela 3: Tabela de Avaliação do Aplicativo Casa de Bonecas 
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Informações Gerais 

Título: Baby Zoo Piano  

Autor: Stork Studio Limited 

Tipo de recurso: Aplicativo 

Tamanho: 14 Mb 

Idioma: Inglês 

Palavra-chave: Notas Musicais, sons dos animais 

Idade a que se aplica: (  ) 3 anos  (   ) 4 anos   (   ) 5 anos   (  X ) Todas elas 

Componente Curricular: Música 

 

Características  
 Ótimo Bom Razoável Fraco Péssimo 

Promoção da criatividade    X     

Propício à interação    X    

Apresentação de desafios         X   

Fornecimento de feedback    X    

Favorecimento da autonomia    X    

Adequação da interface         X   

Facilidade de compreensão    X     

Usabilidade de fácil acesso    X     

Construção do conhecimento    X        

Propício ao trabalho colaborativo       X   

 

Comentários: O aplicativo apesar de estar em Inglês propicia a participação da criança nas 

atividades, por sua interface com ícones representativos que intuitivamente levam o usuário a 

compreender a dinâmica do app, o que incentiva a autonomia da criança. Através dele a criança 

pode compreender os sons das notas musicais o que instiga a apreciação e o fazer musical, que s os 

temas do componente curricular Música. O uso do aplicativo incentiva a criatividade e o interesse 

da criança pelos sons das notas e dos animais.  

 

Tabela 4: Tabela de Avaliação Aplicativo: Baby Zoo Piano 
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Informações Gerais                                                                                                           

Título: PlayKids 

Autor: PlayKids Inc 

Tipo de recurso: Aplicativo 

Tamanho: 31 Mb 

Idioma: Português 

Palavra-chave: Piano, notas musicais, sons dos animais 

Idade a que se aplica: (   )3 anos  (   ) 4 anos   ( X  ) 5 anos   (   ) Todas elas 

Componente Curricular: Música 

 

Características  

 Ótimo Bom Razoável Fraco Péssimo 

Promoção da criatividade  X    

Propício à interação X     

Apresentação de desafios X     

Fornecimento de feedback  X    

Favorecimento da autonomia X     

Adequação da interface X     

Facilidade de compreensão X     

Usabilidade de fácil acesso  X    

Construção do conhecimento  X    

Propício ao trabalho colaborativo   X   

 

Comentários: O aplicativo é bastante interativo, por ser constituir em um pacote de atividades, 

para que a criança selecione aquelas que lhe interessam. A interface é bastante objetiva, e a 

narração das atividades auxilia ainda mais a compreensão. As propostas de uso do piano para 

tocar as músicas de acordo com as cores que vão aparecendo nas teclas possibilita uma escuta 

sonora aprimorada, estimula a concentração e apresenta o desafio de que a criança esteja atenta 

para conseguir acertar as teclas. O jogo com o som dos animais também instiga a interação da 

criança com os colegas e os sons observados. A atuação do professor enquanto mediador é 

fundamental para explorar ainda mais as questões que surgem a partir desses jogos.  

Tabela 5: Tabela de Avaliação do Aplicativo PlayKids 
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Informações Gerais 

Título: Kids Finger Painting 

Autor: Teachersparadise.com 

Tipo de recurso: Aplicativo 

Tamanho: 8.5 Mb 

Idioma: Inglês 

Palavra-chave: Cores, coordenação motora, pintura, desenhos, formas 

Idade a que se aplica: (   )3 anos  ( X  ) 4 anos   ( X  ) 5 anos   (   ) Todas elas 

Componente Curricular: Artes Visuais 

 

Características  

 Ótimo Bom Razoável Fraco Péssimo 

Promoção da criatividade X     

Propício à interação X     

Apresentação de desafios X     

Fornecimento de feedback  X    

Favorecimento da autonomia X     

Adequação da interface X     

Facilidade de compreensão  X    

Usabilidade de fácil acesso  X    

Construção do conhecimento  X    

Propício ao trabalho colaborativo  X    

 

Comentários: O aplicativo possui uma interface bastante simples com ícones que facilitam a 

compreensão das ações que devem ser tomadas para seu funcionamento. Dessa forma, favorece 

a autonomia das crianças em seu uso. As possibilidades de experimentar diferentes tipos de 

traçados, cores e espessuras estimula a criatividade e a interação da criança com os recursos para 

desenho e pintura.  

 

 Estimula a criatividade, uma vez que além das telas previamente elaboradas para ser 

 

 

Tabela 6: Tabela de Avaliação do Aplicativo Finger Painting. 
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Informações Gerais 

Título: Jogos de Pintar  

Autor: GoodSoftTech 

Tipo de recurso: Aplicativo 

Tamanho: 7 Mb 

Idioma: Inglês 

Palavra-chave: Cores, coordenação motora, pintura, desenhos 

Idade a que se aplica: (   )3 anos  (   ) 4 anos   (   ) 5 anos   (  X  ) Todas elas 

Componente Curricular: Artes Visuais 

 

Características  

 Ótimo Bom Razoável Fraco Péssimo 

Promoção da criatividade X     

Propício à interação X     

Apresentação de desafios  X    

Fornecimento de feedback  X    

Favorecimento da autonomia X     

Adequação da interface X     

Facilidade de compreensão X     

Usabilidade de fácil acesso X     

Construção do conhecimento  X    

Propício ao trabalho colaborativo  X    

 

Comentários: O aplicativo apresenta facilidade de compreensão em seu uso, uma vez que os 

ícones que representam as ações são representativos para as crianças. Há um conjunto de imagens 

de animais divididos de acordo com o habitat de cada um deles, o que possibilita também o 

trabalho com o componente curricular Natureza e Sociedade. Na paleta de cores a criança pode 

visualizar os vários tons de uma mesma cor além de misturá-los criando uma nova coloração, 

aprendendo através da experimentação. Estimula a criatividade, uma vez que além das telas 

previamente elaboradas para serem coloridas há a possibilidade da tela em branco para a criança 

criar seus próprios desenhos.  

 

Tabela 7: Tabela de Avaliação do Aplicativo Jogo de Pintar.  
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Informações Gerais                                                                                                            

Título: Puzzle Animais para Crianças 

Autor: Abuzz 

Tipo de recurso: Aplicativo 

Tamanho: 27 Mb 

Idioma: Português 

Palavra-chave: Vocabulário, quebra-cabeça 

Idade a que se aplica: (   )3 anos  (   ) 4 anos   (   ) 5 anos   ( X ) Todas elas 

Componente Curricular: Linguagem Oral e Escrita 

 

Características  

 Ótimo Bom Razoável Fraco Péssimo 

Promoção da criatividade  X    

Propício à interação  X    

Apresentação de desafios  X    

Fornecimento de feedback X     

Favorecimento da autonomia  X    

Adequação da interface X     

Facilidade de compreensão X     

Usabilidade de fácil acesso X     

Construção do conhecimento  X    

Propício ao trabalho colaborativo  X    

 

Comentários: O aplicativo é bastante intuitivo e com orientações claras sobre seu uso. As várias 

peças a serem encontram-se em um tabuleiro para que a criança escolha qual animal ela deseja 

montar. Ao clicar sobre o animal ele se desmonta e a criança precisa reconstituir a imagem. Pode 

ser trabalhado por mais de uma criança ao mesmo tempo, estimulando o trabalho colaborativo. 

Ao final da atividade aparece o nome do animal escrito e a leitura do nome, em Português. Isso 

irá estimular a leitura e escrita espontânea.  

 

 

 

Tabela 8: Tabela de Avaliação do Aplicativo Puzzle Animais para Crianças. 
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Informações Gerais 

Título: Branca de Neve e os Sete Anões 

Autor: Lisbon Labs 

Tipo de recurso: Livro Digital 

Tamanho: 18 Mb 

Idioma: Português 

Palavra-chave: Contos Clássicos 

Idade a que se aplica: (    )3 anos  (    ) 4 anos   (    ) 5 anos   (  X  ) Todas elas 

Componente Curricular: Linguagem Oral e Escrita 

 

Características  

 Ótimo Bom Razoável Fraco Péssimo 

Promoção da criatividade   X   

Propício à interação   X   

Apresentação de desafios    X  

Fornecimento de feedback   X   

Favorecimento da autonomia  X    

Adequação da interface X     

Facilidade de compreensão X     

Usabilidade de fácil acesso X     

Construção do conhecimento  X    

Propício ao trabalho colaborativo  X    

 

Comentários: O livro digital está em Português o que se torna fundamental para o estímulo ao 

reconhecimento da Língua, à leitura e escrita. Foi selecionado pois, além de oferecer as legendas 

escritas da história, é narrado, o que é essencial para as crianças da Educação Infantil que ainda 

não estão em processo efetivo de alfabetização. Os aspectos gráficos, como ícones, são de fácil 

compreensão, o que promove a autonomia da criança em seu uso, como por exemplo, ao passar 

as páginas do livro. Contudo, não oferece muitas possibilidades de interação, tais como outros 

livros digitais interativos. Foi escolhido seguindo a proposta de selecionar apenas aplicativos 

gratuitos. Sugere-se, como sequência de atividades a leitura do livro, que se baixem outros 

aplicativos que tragam a temática da      Branca de Neve como quebras-cabeças e jogos de colorir. 

Tabela 9: Tabela de Avaliação: Livro Digital: A Branca de Neve e os Sete Anões 
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Informações Gerais                                                                    

Título: Jogos Educativos para Crianças – Jogo das Profissões 

Autor: Appquiz 

Tipo de recurso: Aplicativo 

Tamanho: 32 Mb 

Idioma: Inglês 

Palavra-chave: Profissões, associação 

Idade a que se aplica: (   )3 anos  (   ) 4 anos   (   ) 5 anos   ( X ) Todas elas 

Componente Curricular: Natureza e Sociedade 

 

Características  

 Ótimo Bom Razoável Fraco Péssimo 

Promoção da criatividade   X   

Propício à interação  X    

Dos Apresentação de desafios X     

Fornecimento de feedback  X    

Favorecimento da autonomia  X    

Adequação da interface X     

Facilidade de compreensão X     

Usabilidade de fácil acesso  X    

Construção do conhecimento X     

Propício ao trabalho colaborativo  X    

 

Comentários: O jogo das profissões tem como objetivo mostrar algumas profissões a partir da 

relação entre o profissional e seus objetos de trabalho. Na tela, a criança deve buscar associar a 

imagem do profissional com objetos que representem o tipo de atividade que desenvolvem. O 

jogo estimula o raciocínio e a memória das crianças, além de possibilitar o trabalho colaborativo, 

uma vez que mais de uma criança pode jogar ao mesmo tempo. A temática das profissões 

enquadra-se no eixo temático “Organização dos grupos, seus modos de viver e trabalhar” e pode 

ser explorado pelo professor na conversa com os grupos, estimulando as crianças, inclusive nas 

brincadeiras de faz de conta com as diferentes profissões. 

 

Tabela 10: Tabela de Aplicativos: Jogos Educativos - Jogo das Profissões  
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Informações Gerais                                                                                                           

Título: Animais da Fazenda 

Autor: KidsGamesProjects 

Tipo de recurso: Aplicativo 

Tamanho: 26 Mb 

Idioma: Inglês 

Palavra-chave: Habitat, animais 

Idade a que se aplica: (   )3 anos  (   ) 4 anos   (   ) 5 anos   (   ) Todas elas 

Componente Curricular: Natureza e Sociedade 

 

Características  

 Ótimo Bom Razoável Fraco Péssimo 

Promoção da criatividade X     

Propício à interação X     

Apresentação de desafios X     

Fornecimento de feedback  X    

Favorecimento da autonomia  X    

Adequação da interface X     

Facilidade de compreensão  X    

Usabilidade de fácil acesso X     

Construção do conhecimento X     

Propício ao trabalho colaborativo X     

 

Comentários: O aplicativo ambienta uma fazenda onde as crianças podem acessar diferentes 

espaços da fazenda, cuidando de plantas e animais, em atividades que desenvolvem o raciocínio 

lógico, os conhecimentos matemáticos, a criação de cenários. A interface facilita a compreensão 

e a autonomia da criança e as atividades propiciam a participação dos colegas na construção de 

um trabalho colaborativo. A mediação do professor poderá auxiliar no debate sobre questões 

relacionadas a preservação do meio ambiente, as diferentes formas de viver do homem e o habitat 

dos animais da fazenda, a alimentação saudável, entre outras temáticas. 

 

Tabela 11 – Tabela de Avaliação do Aplicativo Animais da Fazenda 
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Informações Gerais                                                                           

Título: Matemática para Crianças 

Autor:  360 Sages 

Tipo de recurso: Aplicativo 

Tamanho: 19 Mb 

Idioma: Inglês 

Palavra-chave: Números, quantidade 

Idade a que se aplica: (   )3 anos  (   ) 4 anos   (   ) 5 anos   (   ) Todas elas 

Componente Curricular: 

 

Características  

 Ótimo Bom Razoável Fraco Péssimo 

Promoção da criatividade  X    

Propício à interação  X    

Apresentação de desafios X     

Fornecimento de feedback  X    

Favorecimento da autonomia X     

Adequação da interface X     

Facilidade de compreensão X     

Usabilidade de fácil acesso X     

Construção do conhecimento  X    

Propício ao trabalho colaborativo  X    

 

Comentários: O aplicativo trabalha a matemática através de 12 jogos em que os desafios 

propostos irão estimular o raciocínio lógico e matemático. Entre os jogos disponibilizados 

recomenda-se aqueles que envolvem o conceito de quantidade e de soma e subtração simples, 

trazendo para o jogo atividades cotidianas das crianças. Ao acertar os desafios, uma parte de uma 

imagem vai surgindo até que ao final, a imagem esteja completa, o que estimula a criança a seguir 

cumprindo as etapas das atividades. É propício ainda ao trabalho colaborativo e a construção do 

conhecimento de maneira coletiva. 

 

 

Tabela 12 – Tabela de Avaliação do Aplicativo Matemática para Crianças.  
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Informações Gerais                                                                                            

Título: Kids Shapes 

Autor: Entertainment Ware 

Tipo de recurso: Aplicativo 

Tamanho: 8,5 Mb 

Idioma: Português 

Palavra-chave: Formas, cores, identificação, associação. 

Idade a que se aplica: (   )3 anos  (   ) 4 anos   (   ) 5 anos   ( X ) Todas elas 

Componente Curricular: Matemática, Movimento 

 

Características  

 Ótimo Bom Razoável Fraco Péssimo 

Promoção da criatividade  X    

Propício à interação   X   

Apresentação de desafios X     

Fornecimento de feedback  X    

Favorecimento da autonomia  X    

Adequação da interface X     

Facilidade de compreensão X     

Usabilidade de fácil acesso X     

Construção do conhecimento  X    

Propício ao trabalho colaborativo   X   

 

Comentários: O aplicativo tem como principal objetivo o reconhecimento das diferentes formas 

indo das mais simples as mais complexas: círculos, quadrados, polígonos, losangos. Dessa 

maneira cabe ao professor realizar a adequação de casa fase do jogo para a turma em que está 

trabalhando de acordo com a faixa etária. A interface do aplicativo é bastante simples 

possibilitando a autonomia da criança ao executar as ações. O jogo irá estimular tanto a 

coordenação motora quanto os conhecimentos lógicos da matemática.  

 

Tabela 13 – Tabela de Avaliação do Aplicativo Kids Shape 
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