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PLANEJAMENTO PRÉ-ESCOLAR I 

 
1° SEMESTRE 

ADAPTAÇÃO AO AMBIENTE TECNOLÓGICO EDUCACIONAL 

 
 

Levar os alunos na sala do ATE conhecendo o novo ambiente da escola. 
 

Em círculo conversar sobre o computador que é um meio de comunicação, se já conhecem e como conheceram. 
 

Fazer um levantamento com os  alunos quem tem acesso a tecnologia em casa, quais são as tecnologias e o que mais usa, 

Monte um gráfico e exponha no ATE. Sugestões de atividades iniciais: Usar vídeos de músicas infantis cantando e fazendo 

gestos com ritmos diferentes. 

 Usar o recurso de audiovisual para contar histórias, contos, fábulas e etc.. 
 

Montar um computador com sucatas: papelão, latinhas, caixinhas e etc. (monitor, pc, teclado, caixinha de 

som, mouse e impressora) peças principais e suas funções escritas respectivamente nas peças. 
 

Monitor: imagem – PC – cérebro da máquina – Teclado: entrada de informação com a máquina – Caixinha de som: ouvir sons de música, 

texto vídeo e outros - Mouse: entrada de informação/meio de comunicação entre o homem e o computador. Impressora: imprime o que 

fazemos no computador: desenhos, textos e etc. 
 

Com o monitor perfurado a professora tira fotos das crianças utilizando (webcam, celular ou máquina fotográfica fica a critério da 

professora) levar o aluno a perceber a visualização de um dos periféricos de saída e também trabalhar a foto do aluno com o nome da 

criança. 
 

Expor o computador de sucata colocando os nomes das respectivas peças principais do computador no ATE. 
 

Realizar atividades com os nomes das crianças e o movimento do corpo. 
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2º SEMESTRE 

 
LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA 

 
EIXOS CONTEÚDOS 

 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES VIRTUAIS 

 
1) Identidade e autonomia pessoal 

 

 

2) Corpo e movimento 

 

2.1) Consciência corporal 

 

 2.2) Linguagem ciência 

 

2.3) Linguagem expressão musical 

 

3) Intercomunicação e linguagens 

 

 

 

 

 

 
Brinque com os periféricos do computador 

 
 

Coordenação viso-motora 

 

Coordenação motora 

 Coordenação motora fina  

Percepção corporal 

 Percepção espacial 

Percepção direcional 

 

 

Gcompris: manipulação do teclado ↔ mande a bola para o  

tux. 

 

*Movimentar e manipular o mouse: clicar com o mouse: 
clique em mim 

clique com o mouse 

movimentar o mouse 

clique e desenhe 

 

 

* duplo clique com o mouse: 

duplo clique com o mouse cobrança de pênalti 

* o computador ↔manipulação do mouse 
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linguagem oral 

 

4) Conhecimento do ambiente 

físico, social e cultural 

 
5) Nocões lógico-matemáticas 

 
5) Nocões lógico-matemáticas 

 
5.1) Classificação 

 
5.2) Seriação 

 
5.3) Conservação 

 
5.4) Inclusão 

 
5.5) Sequenciação 

 

5.6)Comparação                                   
 

Reprodução do movimento 

Fontes sonoras (músicas cantadas e dramatizadas) 

 
elementos que compõe o som 

Falar e ouvir  

Percepção na natureza  

Noções de temporalidade 

Estudo do espaço 
Relações nos diferentes ambientes 
 
Elemento do meio ambiente: água, solo, ar, animais, 
vegetais 

 
Fenômenos da natureza e consequências 

 

noções de astronomia 

 
Alimentos 

 
Saúde 
 

controle a mangueira 

* Gcompris: descobertas↔cores, sons e memória 

Cores ↔ cores 

  jogos de memória 

  jogos de memória auditiva 

  jogos de memória com imagens 

  jogos da memória com imagens 

  jogos de memória auditiva2 

* Gcompris: descobertas↔atividades baseadas em sons 

 

melodia labirintos↔uso das setas do teclado ↔1ª 

atividade: encontre a saída do labirinto. 

* Gcompris: diversão - jogo do futebol 

* tuxpaint – desenho – diversas atividades  

   hexágono: encontre o morango clicando nos campos azuis. 
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Pressionando as teclas 

 

 

 

 

 

 

 

* http://www.acorujaboo.com/jogos_educativos.php 

sons dos animais 

animais marinhos 

sons de animais do mato 

sons e visualização de vários tipos de cachorros 

animais que pulam 

animais ovíparos 

animais que voam 

animais com cascos 

macaco maluco 

animais escondidos com seu habitat 

movimento do golfinho 

movimento do sapinho 

 

 

  

Mexendo o mouse 

 

 

 

 

 

 

http://www.acorujaboo.com/jogos_educativos.php 

 

sobe e desce da árvore mexendo o mouse animais aquáticos 

passe o mouse nos bichinhos para se movimentar passe o 

mouse no sítio 

pegue as bananas 

escolhe um pássaro e faça voar estore as bolhas 

toque as flores 

filhinhos (classifique os animais) 

forminhas (atividade de sombra) 

 

 

 

 

 

 

http://www.acorujaboo.com/jogos_educativos.php
http://www.acorujaboo.com/jogos_educativos.php
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 Fazendo click 

 

http://www.acorujaboo.com/jogos_educativos.php 

 

música 

com figuras montar paisagens  

completar (quebra-cabeça) 

transforme (transforme as corujas) casinhas 

(animaizinhos e seu habitat) quebra-cabeças 

(montar o quebra cabeça) 

liberados (formas  iguais e libere os animaizinhos) 

cores (relação de número, quantidade e cores) números 

(relação de quantidades/número) 

pontos (descubra os animaizinhos) 

descubra (colore e descubra os animaizinhos) 

 

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

http://www.acorujaboo.com/jogos_educativos.php
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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 
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