
TECNOLOGIA E O AMBIENTE 
REMOTO NA EDUCAÇÃO



OBJETIVOS:

● Apresentar alguns recursos tecnológicos utilizados nas práticas em ambiente

remoto;

● Demonstrar o trabalho realizado em ambiente virtual;

● Compartilhar experiências vividas durante as atividades realizadas.



1ª ATIVIDADE

Leituras deleite narradas para que os alunos pudessem estar em contato com a leitura, mesmo

sem estar em contato direto com os livros, mas de maneira que percebessem que a leitura

pode ser concebida em diversas formas.

Site utilizado: https://spark.adobe.com/pt-BR/sp/

Uma atividade trabalhada com esse site foi a história de Ruth Rocha, chamada “De hora em

hora”. A proposta era trabalhar medidas de tempo com os pequenos. Percepção do tempo

transcorrendo, dia e noite, as horas exatas em relógios analógicos e a leitura dos mesmos. A

atividade com a turma era para criarem um relógio bem diferente.

https://spark.adobe.com/pt-BR/sp/


Link de uma história trabalhada: https://spark.adobe.com/video/pFoMJxdztBFCc

Devolutiva de um aluno com a
criação de um relógio bem
diferente.

https://spark.adobe.com/video/pFoMJxdztBFCc


2ª ATIVIDADE
Outra forma que foi buscada para realizar o trabalho com a leitura foi através de jogos. Aplicativos e programas

mostrados em formações foram utilizados para que pudessem ser inseridas durante os encontros virtuais.

Site utilizado: https://learningapps.org/

O texto trabalhado era a história de Ana Maria Machado, chamada “Mico Maneco”.

Foi realizada a leitura da história, depois proposto uma interpretação, mas envolvendo uma

corrida de cavalos. A cada acerto o cavalo avançava. E outro jogo utilizado foi uma espécie

de “forca”, onde o destaque foi dado a letra M, e os alunos deveriam acertar a fruta na

palavra escondida de acordo com o número de letras.

https://learningapps.org/


Corrida dos cavalos 
com interpretação de 
texto.

Jogo da forca com frutas 
destacando a consoante M.



3ª ATIVIDADE

Outro recurso utilizado foram pequenas animações, mas estas com o intuito de motivar os 

alunos.

Site utilizado: https://biteable.com/

Uma das animações apresentadas foi com relação à saúde mental em tempos de pandemia.

Foram colocadas pequenas dicas de atividades e atitudes que eles poderiam estar realizando

em casa para assim, estarem enfrentando o momento de uma maneira mais leve.

https://biteable.com/


Link do vídeo: https://biteable.com/watch/cuidem-da-cuca-2632351

https://biteable.com/watch/cuidem-da-cuca-2632351
http://www.youtube.com/watch?v=EFEslZki-Fc
http://www.youtube.com/watch?v=EFEslZki-Fc


PÚBLICO - ALVO

Alunos do 1º ano do ciclo.



RESULTADOS

Os alunos demonstraram maior engajamento durante os encontros virtuais promovidos.

As atividades propostas mostraram respostas positivas, mesmo o quantitativo durante

os encontros ainda ser pequeno. Os alunos interagiram bem, participando expondo

opiniões sobre os temas de maneira clara e respondendo de maneira satisfatória

quando questionados.

As devolutivas em si foram baixas, pois os responsáveis apontaram dificuldades com

manuseio e acesso à tecnologia, bem como recursos adequados (alguns compartilham

um único aparelho entre vários membros da família).
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