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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) 

   INFORMÁTICA EDUCATIVA 

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 nos 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

   INFORMÁTICA EDUCATIVA 

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.

   INFORMÁTICA EDUCATIVA 
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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).

   INFORMÁTICA EDUCATIVA 

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?

   INFORMÁTICA EDUCATIVA 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   INFORMÁTICA EDUCATIVA 

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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       Orientações quinzenal sobre a informática antes dos conteúdos programáticos:  
 

        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 e abusivo que é prejudicial a saúde. 
 Analisar várias fontes para a pesquisa de um conteúdo a fim de julgar a veracidade das informações disponíveis 

online.  Orientar os pais de alunos quantos achar pertinente sobre estes assuntos mencionado ou outro destes 
aspectos que achar relevante. 
 
             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 

atividades pedagógicas virtuais que vem em consonância com o currículo do município, as atividades devem ser 
trabalhadas com as propostas do eixo de cada área do conhecimento em nosso plano de aula para potencializar os 
conteúdos de cada ano, verificar, analisar as atividades desenvolvidas pelos alunos. 
 

Construção do planejamento: Professores de Informática Educativa  

                                        Coordenadora Pedagógica NTM  

                                          Professora Vilma Helena                                

                                         2018 

 

 

 

 

 

 

   INFORMÁTICA EDUCATIVA 

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

 
SUGESTÕES DE CONTEÚDOS A SEREM ABORDADOS NAS AULAS DE INFORMÁTICA EDUCATIVA EM CONSONÂNCIA COM O PLANO 

DE AULA 

 
 

PROFESSORA:____________________________ TURMA:__________________ 

 

 

 

PLANO DE AULA QUINZENAL 

 

 
DATA DA AULA PREVISTA NO ATE:______________________________________________ 

 

CONTEÚDO:____________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 

 

 

NÍVEL DE ATIVIDADE:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________ 

 

 

SUGESTÃO:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Professora digital:__________________________________ 

 
 

 
“A Tecnologia Educativa tem potencial para promover novos e 

ricos processos de ensino e de aprendizagem” 
 

                                                                                                                                 (autor desconhecido) 
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O objetivo da Informática Educativa na escola: 

 Oportunizar os alunos ao acesso a    introdução à Educação Digital na nova forma de leitura de mundo isto é uma 

exigência do mundo atual. 

 Utilizar o computador como uma ferramenta a mais no processo de ensino e aprendizagem de forma lúdica e interativa. 

 Com o acesso da tecnologia e a internet na escola são mais uma ferramenta de trabalhado para o professor e aluno e é 

através dela podemos desenvolver as aulas no Ambiente Tecnológico Educacional em consonância com o currículo por meio de 

uma metodologia diversificada assegurando a aprendizagem significativa dos alunos, oportunizando-os das novas tecnologias 

desenvolvendo a autonomia para o estudo e a pesquisa. 

 
As vantagens e desvantagens da tecnologia no cotidiano escolar: 

 

Vantagens: A visualização de conteúdos trabalhados pelo professor. 

                   Utilização de atividades pedagógicas e brincadeiras de forma visual, interativa e colaborativa. 

                  Contribui imensamente no processo de ensino e aprendizagem. 

                  Conduzir as atividades diversificadas de forma adequada atingindo as metas. 

                  Articular as ferramentas disponíveis sempre na perspectiva pedagógica. 

                  Pesquisa de conteúdo em tempo real sempre articulada com o professor. 

 

Desvantagens:   Utilizar a tecnologia de forma equivocada no processo de ensino e aprendizagem. 

                            Utilizar a web para outros fins de atividades que não contempla o currículo escolar. 

                            Equipamentos em alguns momentos que não funcionam. 

                            Com os avanços tecnológicos amplia-se o contato com o mundo virtual, porém devemos manter focados em 

nossa    
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                            meta pedagógica alcançando os objetivos propostos do currículo. 

 

 

A proposta pedagógica em tecnologia educacional em nosso município: 

 

 A proposta pedagógica é voltada a oportunizar a aprendizagem através da tecnologia de maneira diferente, atualizada, 

potencializando os conteúdos trabalhados em sala de aula, auxiliando na construção do conhecimento dos alunos e professores. 

 

Como articular as ferramentas digitais com o currículo: 

 

 Pesquisar e utilizar atividades virtuais de acordo com cada faixa etária dos alunos na escola. 

 Conhecer as ferramentas digitais e propor um trabalho que venha ao encontro do currículo. 

 A tecnologia está presente desde o nascimento dos alunos ou até antes através de exames, fotos, filmes domésticos e a 

escola não pode ficar à mercê. 

 Ter consciência e critérios em usar a tecnologia na escola. 

 

 A importância da tecnologia na construção do conhecimento dos nossos alunos: 

 

 é uma ferramenta a mais e é usada para demonstrar ou compartilhar as atividades realizadas na escola. 

 

 

      Quanto ao uso do blog educativo: 

 

 Uma ferramenta que aproxima, informação da escola à comunidade 
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por meio do blog da escola é apresentada no meio digital em qualquer momento pode ter acesso a estas informações em tempo 

real. 

 

 

 Nós professores digitais e a internet: uma nova leitura de mundo “dentro e fora da escola” quais os cuidados e 

orientações que devemos ter com os nossos alunos nesta era digital. 

 Saber 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. 
 

 

 

                                                                      Planejamento/2018 
 
                                          

 

 

 

 

 

 

 


