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AMBIENTE TECNOLÓGICO EDUCACIONAL 

PLANEJAMENTO ATE 1ºANO 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 

EIXOS CONTEÚDOS SUGESTÕES DE ATIVIDADES VIRTUAIS 

Leitura - Reconhecimento das vogais nas 

diferentes formas. 

 
- Oralidade - Diferenciar vogais nasaladas. - 

Produção Oral e Escrita - Encontros vocálicos. 

 
- Análise Linguística - Vogais presentes em 

diferentes palavras. 

 
- Análise Linguística: Apropriação do - Noções 

das letras do alfabeto. 

Sistema de escrita alfabética (ASEA) 

 
Correspondência fonema/grafema. 

textualidade e normatividade 

(trabalho com gêneros). 

Reconhecimento das vogais nas diferentes 

formas. 

Diferenciar vogais nasaladas. 

–    Encontros vocálicos. 

–    Vogais presentes em diferentes palavras. 

–    Noções das letras do alfabeto. 

–    Ordem alfabética. 

–    Correspondência fonema/grafema. 

–   Semelhanças e diferenças sonoras em 

rimas e silabas. 

–    Reconhecimento da letra; L. 

–  - Apresentação e sistematização dos 

grafemas: P – V – 

–    T – M- B – R. 

- Gcompris: A letra desaparecida, clique em uma 

letra 

maiúscula, clique na letra minúscula, letras 

cadentes, editor de 

textos, ouça uma letra e clique na correta. 

 
- Site http://www.bebele.com.br/: Alfabeto 

animado, repita e 

aprenda, caça letras, vogais, sons do alfabeto, 

letras de vestir e 

colorir... 

 
- Site http://iguinho.com.br/ 

- 

http://www.escolagames.com.br/jogos/ursinhoae 

iou/ 

 
Vídeos do Alfabeto, de vogais: 

 
• AS VOGAIS ♫ Música Infantil ♫ (Leãozinho 

Voador) 

http://www.bebele.com.br/:
http://iguinho.com.br/
http://www.escolagames.com.br/jogos/ursinhoaeiou/
http://www.escolagames.com.br/jogos/ursinhoaeiou/
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–   

                                                                               - Apresentação e sistematização dos          

                                                                           grafemas N – F – D – J – C. 

–  Apresentação e sistematização dos 

grafemas S – G –X – Z – H – QU 

 
      -  Com as letras K, Y e W não é feita a 
sistematização, mas no momentos de leitura do 

alfabeto dizer o som que elas fazem e trabalhar por 

exemplo uma lista de palavras com nomes e ou 

marcas em que estas letras aparecem. 

 
Tipologias: Narrar, Relatar, Argumentar, Expor e 

Prescrever Ações. 

 
em https://www.youtube.com/watch? 

v=iVsQMyNacMw. 

• 

As vogais: 

http://www.atividadeseducativas.com.br/index.p 

hp?id=12229 

Galinha pintadinha – vogais em 

https://www.youtube.com/watch?v=ST16j- 

A7h1w.aparecem. 

 
• GUGUDADA - A Música do Alfabeto 

(animação infantil) em 

https://www.youtube.com/watch? 

v=4p32dIO_wCE. 

 
• GUGUDADA - A Música do Alfabeto 2 

(animação infantil) em 

https://www.youtube.com/watch?v=6A5Aiu5fd- 

E. 

- 

http://paic.luzdosaber.seduc.ce.gov.br/software/: 

ler> módulo IAlfabetização. 

 
http://www.escolagames.com.br/jogos/vooEduca 

tivo/- matosmedeiros.blogspot.com.br: Jogo das 

letras, jogo das vogais, completar com as vogais

http://www.youtube.com/watch
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php
http://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch?v=4p32dIO_wCE
https://www.youtube.com/watch?v=4p32dIO_wCE
http://www.youtube.com/watch
http://paic.luzdosaber.seduc.ce.gov.br/software/:
http://www.escolagames.com.br/jogos/vooEducativo/
http://www.escolagames.com.br/jogos/vooEducativo/
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que faltam, vogais iniciais e finais, atividades 

com alfabeto, jogo do alfabeto arraste a figura 

para a letra correspondente, jogo das vogais 

clique na letra certa, acerte as vogais use a barra 

de espaço, complete as lacunas com vogais, 

atividades para trabalhar com os fonemas. 

- Planejamento Virtual do Ambiente Tecnológico 

Educacional. 

Entre outros.
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EIXOS 

 

 

CONTEÚDOS 

 

 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES VIRTUAIS 

Números 

Operações 

Medidas (tempo) 

Geometria (posição e localização: atrás, na 
frente) 
 
Tratamento de informações 

Números de 0 a 10. 

 
- Composição, decomposição, o que antecede e 

o que sucede e diferentes possibilidades de se 

formar um número. 

 
- Noções de tempo (antes, durante, depois, 

 

 
 

- Noções de atrás, na frente, meio. 

 
- Noções de lateralidade: tamanho, localização e 

em: direcionamento. 

 
- Observação de diferentes gráficos de 

preferências. 

- Gcompris: Tabela de correlação, ligue os pontos, 

contagem de itens, jogo da memória com números, 

 
- contando animais: número. 

http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php? 

id=12250 

 
- TuxMath (diversas atividades) 

 
- Trabalhar as funções da calculadora. 

 
- Canção dos números - Poesia infantil - tinyschooltv 

(youtube.com) em: 

https://www.youtube.com/watch?v=lpUI53g4rNo. 

Site: guilhermehildebrand.com.br: Trabalhando com 

números até o 10. 

 

 
 
 
 

PLANEJAMENTO ATE 1º ANO 

 
MATEMÁTCA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

devagar, trabalhar com percursos).

http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=12250
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=12250
https://www.youtube.com/watch?v=lpUI53g4rNo
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- soma de números até 17. 

 
site:http://www.atividadeseducativas.com.br/index.ph 

p?id=8531 
 

- soma até 10. 

 
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php? 

id=12246 
 

soma até 10 com quebra-cabeça 

http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php? 

id=12243 
 

subtração até 10 com quebra-cabeça 

http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php? 

id=12244 
 

http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php? 

id=12125 

 
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php? 

id=11827 
 

http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php? 

id=12350 
 

http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?

http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=8531
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=8531
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=12246
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=12246
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=12243
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=12243
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=12244
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=12244
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=11827
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=11827
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=12350
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=12350
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php
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Id=12348 

http://www.atividadeseducativas.com.br/index.ph

p? 

id=12347http://www.atividadeseducativas.com.br

/ind ex.php?id=12071 

 
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php

? 

id=120717 

 
 

Sugestões: ntmedianeira.wordpress.com ( Planejamento Virtual: Ambiente Tecnológico Educacional ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php
http://www.atividadeseducativas.com.br/ind
http://www.atividadeseducativas.com.br/ind
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=12071
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=12071
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=12071
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AMBIENTE TECNOLÓGICO EDUCACIONAL 
 
 

  Orientar e direcionar o acesso das informações seguras pela rede de alcance mundial evitando a exposição das redes sociais, sites 

desconhecidos e conversas com pessoas estranhas. 

Conscientizar os alunos sobre os cuidados com o uso da internet no mundo virtual alertando também sobre os perigos da web. 

               Orientar quanto ao tempo limite para o uso das tecnologias no seu dia a dia,  alertando em relação ao uso excessivo. 

Analisar  várias  fontes  para  a  pesquisa  de  um  conteúdo  a  fim  de  julgar  a  veracidade  das  informações disponíveis online. 
 

http://new.netica.org.br/educadores/orientacoes/orientacoes 
https://ntmedianeira.wordpress.com/seguranca-na-rede/ 

 
 
 
 

Obs. Este planejamento está em construção com atividades diversas encontradas no sistema linux educacional e virtual, vamos priorizar as 

atividades propostas do eixo de cada área do conhecimento em nosso plano de aula para potencializar os conteúdos de cada ano verificando-os 

nas atividades desenvolvidas pelos alunos. 

 

 

Construção do planejamento: Professores do Ambiente Tecnológico Educacional                     

                         Coordenadora do Núcleo Tecnológico Educacional 

Vilma Helena 

  2017 

 

http://new.netica.org.br/educadores/orientacoes/orientacoes
https://ntmedianeira.wordpress.com/seguranca-na-rede/

