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Esclarecimentos ba sicos 

Pensar em facilitar ou mesmo apoiar os processos de desenvolvimento de 

aprendizagem, por si só já é um grande desafio considerando sempre nossa grande 

diversidade de alunos em suas mais diferentes características, e condições de 

funcionalidade.  

Esse desafio se torna ainda maior quando se pretendem garantir oportunidades de 

aprendizagem aos alunos que, em suas características, tem as mais diferentes perdas 

funcionais, sequelas de diferentes lesões neurológicas que os premia com deficiências 

motoras severas. 

No caso dos alunos com deficiência é necessário lembrar que seu histórico de vida 

motora e experimental é tolhido de oportunidades diversas, o que se consolida em não 

desenvolvimento ou não aprimoramento de diversas habilidades cognitivas e 

psicomotoras que se aprumam e desenvolvem com o simples brincar ou interagir com o 

outro na sociedade, seguindo a lógica da teoria da aprendizagem de Piaget, tais perdas 

levam a prejuízos diversos na aquisição de novas habilidades e conhecimentos 

oferecidos na escola, uma vez que as mesmas se sustentam sobre experiências 

anteriores, muitas vezes não vividas. 

A vida cotidiana exige ativação dos sentidos sensoriais e habilidades físicas que uma 

pessoa com alguma deficiência muitas vezes não consegue desenvolver e se a limitação 

motora é considerável, as dificuldades de independência e inclusão social tornam-se 

ainda maiores. (Zulian, 2016) 

Os recursos de Tecnologia Digital são hoje uma grande ferramenta de apoio a quase 

todas as atividades humanas, e assim também podemos afirmar quanto a suas múltiplas 

contribuições no quesito aprendizagem e comunicação. 

O TEDCOM é um kit de recursos que foi pensado para possibilitar que por meio da 

tecnologia digital, atividades diversas possam ser realizadas e experiências múltiplas de 

aprendizagem possam ser garantidas. 

Trata-se de uma solução de acessibilidade digital a dispositivos móveis que atende a 

pessoas com severos comprometimentos motores no que se refere a possibilitar que 

estas possam se utilizar da ferramenta e das múltiplas oportunidades que ela oferece. No 

entanto o TEDCOM se mostrou com enorme eficiência no desenvolvimento de 

habilidades cognitivas e psicomotoras, indispensáveis para a evolução dos processos  

 

educacionais sendo de extrema colaboração na primeira fase escolar, educação infantil e 

ensino fundamental. 
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A proposta de utilização do sistema TEDCOM no contexto escolar principalmente nas 

fases de Educação Infantil e Ensino Fundamental esta apoiada nos preceitos da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC). 

Este documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo 

de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das 

etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o 

Plano Nacional de Educação (PNE).  

Ao longo da Educação Básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem 

concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de dez competências 

gerais, que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento. 

Importante resgatar que na BNCC, competência é definida como a mobilização de 

conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e sócio-

emocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do 

pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. 

Sendo assim é imprescindível destacar que as competências gerais da Educação 

Básica, apresentadas a seguir, inter-relacionam-se e desdobram-se no tratamento 

didático proposto para as três etapas da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio), articulando-se na construção de conhecimentos, no 

desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e valores, nos termos da 

LDB. 

“ COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

1-Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo 

físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 

colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

2-Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 

incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para 

investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções 

(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

3-Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às 

mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

4-Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 

escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens 

artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, 

ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento 

mútuo. 

5-Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de 

forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 
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escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, 

resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

6-Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 

conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do 

trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com 

liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

7-Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 

negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os 

direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, 

regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e 

do planeta. 

8-Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo- 

se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e 

capacidade para lidar com elas. 

9-Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 

respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 

valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 

culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

10-Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 

resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, 

inclusivos, sustentáveis e solidários.  (Documento do BNCC, disponível em 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/   acesso outubro 2018). 

 

Dentre as competências acima citadas colocamos em negrito, aquelas que podem ser 

apoiadas diretamente, possibilitando e favorecendo seu desenvolvimento por meio da 

utilização do sistema TEDCOM, a partir das funcionalidades que tal sistema propõe e 

das múltiplas combinações com diferentes jogos e outros recursos digitais a serem 

selecionados cada qual para o objetivo previsto pelo professor. 

Habilidades cognitivas e psicomotoras diretamente envolvidas  no 

momento da utilização do Kit TEDCOM 

 Atenção e concentração 

 Coordenação visomotora 

 Orientação espacial 

 Orientação temporal 

 Discriminação visual 

 lateralidade 

 Memória  

Além destas habilidades por meio da utilização do sistema TEDCOM é possível 

ampliam e ou potencializar aquisição de conceitos relevantes ao processo de 

aprendizagem tal como: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
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• Situações (dentro, fora, no alto, abaixo, longe, perto); 

• Tamanho (grosso, fino, grande, médio, pequeno, estreito, largo); 

• Formas (círculo, quadrado, triângulo, retângulo); 

• Qualidade (cheio, vazio, pouco, muito, inteiro, metade); 

• Conceito de simultaneidade 

• Ordem e sequencia 

Tais competências ganham um poderoso instrumento de trabalho e desenvolvimento 

quando se servem do sistema apresentado, e no caso de alunos com deficiência, 

principalmente no caso de deficiência motora severa, a ferramenta TEDCOM garante 

neste contexto de utilização a igualdade á oportunização das experiências de 

desenvolvimento de cada uma destas competências de modo que favorece de fato a 

Inclusão Escolar. 

Orientações para otimização da usabilidade do recurso  

Para que esses objetivos sejam alcançados se faz necessário que o professor seja 

orientado quanto: 

- a disseminação das novas ferramentas tecnológicas na vida social do aluno exige que 

os professores adentrem no mundo da informação e adquiram novos hábitos, posturas e 

formas de ensinar e aprender. 

- ao uso das tecnologias digitais que no âmbito educacional já deixou de ser um 

diferencial e passou a ser uma necessidade para todos os alunos. 

-  a conciliação do kit TEDCOM á diferentes aplicativos como jogos, portais e outros 

pacotes educacionais que ao serem acessados e manipulados proporcionam as 

experiências necessárias para o desenvolvimento cognitivo e psicomotor de todo aluno 

que dele se utilizar e proporciona ao aluno com deficiência motora severa as mesmas 

oportunidades de aprendizagem. 

-  a onde encontrar melhores jogos e outros recursos de apoio a aprendizagem e como 

fazer as escolhas. 

Orientações quanto a boa qualidade da utilização dos recursos na escola  

O planejamento das atividades acadêmicas que lançam mão de recursos tecnológicos 

deve ser realizada com antecedência da, mesma forma que o planejamento de qualquer 

outra atividade acadêmica realizada pelo professor. 

A utilização de recursos de TICs na escola pode ou não se dar com a possibilidade de 

conexão com a Internet, uma vez que atividades que serão utilizadas pelo professor em 

aula podem já estar baixadas e instaladas no seu dispositivo móvel e o simples acesso ao 
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mesmo já garante a realização de várias experiências de desenvolvimento cognitivo e 

psicomotor. 

A garantia da conexão com a internet no espaço acadêmico e a qualidade desta conexão 

pode fazer toda diferença na utilização das ferramentas digitais uma vez que por meio 

da internet se pode chegar a inúmeros portais previamente preparados que oferecem 

grandes quantidades de material pedagógico organizado por fases de aprendizagem e 

por áreas de conhecimento. 

 

 Repositórios para apoio escolar no uso de TICs por meio do Tablet 
Conteúdos escolares 
 

http://www.fundacaolemann.org.br/ 

http://tvescola.mec.gov.br 

http://webeduc.mec.gov.br/linuxeducacional/curso_le/index.html 

http://rived.mec.gov.br/ 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/links.html 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/ 

http://www.cienciamao.usp.br/index.php 

http://cenpec.org.br/TIC-e-Educacao 

www.britannica.com/ 

http://www.klickeducacao.com.br/ 

https://eric.ed.gov/ 
 

Repositórios de links 

de jogos educativos 

 

https://sites.google.com/site/ticemsaladeaula/links-de-jogos-educativos 

http://jogosdidaticos.no.sapo.pt/  

 http://www.sitiodosmiudos.pt/brincar/  

http://www.smartkids.com.br/  

http://www.aescolinha.com/  

http://www.junior.te.pt/  

http://www.seguranet.pt/1_2ciclos/  

http://www.rtp.pt/wportal/sites/tv/ruca/  

 http://www.noddy.com/funtime/index_pt.html  

http://portal.aprendiz.uol.com.br/2013/02/06/conheca-dez-jogos-educativos-

online-gratuitos/ 

http://www.fundacaolemann.org.br/
http://tvescola.mec.gov.br/
http://webeduc.mec.gov.br/linuxeducacional/curso_le/index.html
http://rived.mec.gov.br/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/links.html
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/
http://www.cienciamao.usp.br/index.php
http://cenpec.org.br/TIC-e-Educacao
http://www.britannica.com/
http://www.klickeducacao.com.br/
https://eric.ed.gov/
https://sites.google.com/site/ticemsaladeaula/links-de-jogos-educativos
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https://www.cneconline.com.br/apoio-pedagogico/links/jogos-educativos/ 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/link.html?categoria=258 

http://www.arede.inf.br/category/nos-da-rede/ 

http://www.movimentodown.org.br/2012/11/aplicativos-para-ipad-e-
android-sao-aliados-na-estimulacao-veja-lista/ 

http://www.movimentodown.org.br/2013/09/aplicativos-para-tablets-
com-android/ 

http://repositoriodejogoseducativos.esy.es/  

Educação Infantil 

 

Poisson Rouge 

http://www.poissonrouge.com/ (sala de jogos) 

Júnior Te 
http://www.junior.te.pt/servlets/Jardim?P=Jogos  

(quebra cabeça, formas, letras, jogo da memória, contagem, colorir 

Edukbr 
http://www.edukbr.com.br/bubu_dada/index.asp  

(formas geométricas, letras, números, colorir, montar cenário, vestir) 

Educação Infantil 
http://www.edinfjogos.universoneo.com.br/  

(alfabeto, coordenação motora, formas e cores, labirinto, ligue 

pontos, matemática, memória, pintura, quebra cabeça, sete erros) 

Pbs Kids 
http://pbskids.org/games/alltopics.html  

(colorir, contagem, alfabeto, números, memória, formas, quebra 

cabeça) 

 

Smart Kids 
http://www.smartkids.com.br/jogos-educativos  

(jogo dos erros, alfabeto, dominó, memória, vestuário, sequência 

lógica, muitos outros) 

Sítio dos Miudos 
http://www.sitiodosmiudos.pt/57/miniclick.asp?modulo=0107  

(colorir, memória, quebra cabeça, sombras) 

ABCya 
http://www.abcya.com  

(K – atividades diversas) 

Revista Escola Abril 
http://revistaescola.abril.com.br/creche-pre-escola/?educacao-infantil.pre-

escola---4-e-5-anos  

(memória e estratégia) 

Mônica 
http://www.monica.com.br/index.htm  

https://www.cneconline.com.br/apoio-pedagogico/links/jogos-educativos/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/link.html?categoria=258
http://www.arede.inf.br/category/nos-da-rede/
http://www.movimentodown.org.br/2012/11/aplicativos-para-ipad-e-android-sao-aliados-na-estimulacao-veja-lista/
http://www.movimentodown.org.br/2012/11/aplicativos-para-ipad-e-android-sao-aliados-na-estimulacao-veja-lista/
http://www.movimentodown.org.br/2013/09/aplicativos-para-tablets-com-android/
http://www.movimentodown.org.br/2013/09/aplicativos-para-tablets-com-android/
http://www.poissonrouge.com/
http://www.junior.te.pt/servlets/Jardim?P=Jogos
http://www.edukbr.com.br/bubu_dada/index.asp
http://www.edinfjogos.universoneo.com.br/
http://pbskids.org/games/alltopics.html
http://www.smartkids.com.br/jogos-educativos
http://www.sitiodosmiudos.pt/57/miniclick.asp?modulo=0107
http://www.abcya.com/
http://revistaescola.abril.com.br/creche-pre-escola/?educacao-infantil.pre-escola---4-e-5-anos
http://revistaescola.abril.com.br/creche-pre-escola/?educacao-infantil.pre-escola---4-e-5-anos
http://www.monica.com.br/index.htm
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(portal da Turma da Mônica com vários jogos) 

BBC 
http://www.bbc.co.uk/cbeebies/games/page/1  

(atividades variadas) 

 

Mariana Caltabiano 
http://marianacaltabiano.com.br/jogos.html  

(atividades variadas) 

Games Educativos 
http://www.gameseducativos.com/infantis  

(atividades variadas) 

Aula Vaga 
http://www.aulavaga.com.br/educativos/  

(atividades variadas) 

Smart Kids 
http://www.smartkids.com.br/jogos-

educativos/filtro/?filtro%5Bcategoria%5D=30&filtro%5Bdisciplina%5D=&f

iltro%5Bidade%5D=&ok  

(sequência lógica) 

Smart Kids 
http://www.smartkids.com.br/jogos-

educativos/filtro/?filtro%5Bcategoria%5D=17&filtro%5Bdisciplina%5D=&f

iltro%5Bidade%5D=&ok  

(cores) 

Smart Kids 
http://www.smartkids.com.br/jogos-

educativos/filtro/?filtro%5Bcategoria%5D=14&filtro%5Bdisciplina%5D=3

&filtro%5Bidade%5D=&ok  

(formas geométricas) 

Sítio dos Miúdos 
http://www.sitiodosmiudos.pt/810/planetaclick2.asp?modulo=FG_220903.x

ml  

(figuras geométricas) 

 

Edukbr 
http://www.edukbr.com.br/bubu_dada/duda/figurasgeometricas/figurasgeom

etricas.asp  

(formas geométricas) 

Edukbr 
http://www.edukbr.com.br/bubu_dada/duda/numeros/numeros.asp  

(números) 

Primary Games 
http://www.primarygames.com/math/fishycount/  

(contagem) 

Primary Games 
http://www.primarygames.com/math/countto100/  

(ordenar números até 100) 

Primary Games 
http://www.primarygames.com/math/buildingblocks/  

(formas) 

http://www.bbc.co.uk/cbeebies/games/page/1
http://marianacaltabiano.com.br/jogos.html
http://www.gameseducativos.com/infantis
http://www.aulavaga.com.br/educativos/
http://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/filtro/?filtro%5Bcategoria%5D=30&filtro%5Bdisciplina%5D=&filtro%5Bidade%5D=&ok
http://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/filtro/?filtro%5Bcategoria%5D=30&filtro%5Bdisciplina%5D=&filtro%5Bidade%5D=&ok
http://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/filtro/?filtro%5Bcategoria%5D=30&filtro%5Bdisciplina%5D=&filtro%5Bidade%5D=&ok
http://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/filtro/?filtro%5Bcategoria%5D=17&filtro%5Bdisciplina%5D=&filtro%5Bidade%5D=&ok
http://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/filtro/?filtro%5Bcategoria%5D=17&filtro%5Bdisciplina%5D=&filtro%5Bidade%5D=&ok
http://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/filtro/?filtro%5Bcategoria%5D=17&filtro%5Bdisciplina%5D=&filtro%5Bidade%5D=&ok
http://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/filtro/?filtro%5Bcategoria%5D=14&filtro%5Bdisciplina%5D=3&filtro%5Bidade%5D=&ok
http://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/filtro/?filtro%5Bcategoria%5D=14&filtro%5Bdisciplina%5D=3&filtro%5Bidade%5D=&ok
http://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/filtro/?filtro%5Bcategoria%5D=14&filtro%5Bdisciplina%5D=3&filtro%5Bidade%5D=&ok
http://www.sitiodosmiudos.pt/810/planetaclick2.asp?modulo=FG_220903.xml
http://www.sitiodosmiudos.pt/810/planetaclick2.asp?modulo=FG_220903.xml
http://www.edukbr.com.br/bubu_dada/duda/figurasgeometricas/figurasgeometricas.asp
http://www.edukbr.com.br/bubu_dada/duda/figurasgeometricas/figurasgeometricas.asp
http://www.edukbr.com.br/bubu_dada/duda/numeros/numeros.asp
http://www.primarygames.com/math/fishycount/
http://www.primarygames.com/math/countto100/
http://www.primarygames.com/math/buildingblocks/
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PBS Kids 
http://pbskids.org/curiousgeorge/games/i_love_shapes/i_love_shapes.html  

(formas) 

PBS Kids 
http://pbskids.org/curiousgeorge/games/count_your_chickens/count_your_ch

ickens.html  

(contagem) 

PBS Kids 
http://pbskids.org/martha/games/switcheroo/index.html  

(quebra cabeça) 

PBS Kids 
http://pbskids.org/curiousgeorge/busyday/apples/  

(sequência numérica) 

 

Fundamental I 
 

Atividades Educativas 
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?lista=matemática&pagina

=1  

(1526 atividades) 

Krafthaus 
http://www.krafthaus.com.br/arie/arie_na_escola.htm  

(software livre para download – quantidade, adição e subtração) 

Primary Games 
http://www.primarygames.com/math/princessmath/  

(adição) 

Playkids Games 
http://www.playkidsgames.com/mathGames.htm  

(contagem, adição, subtração, divisão e multiplicação) 

Primary Games 
http://primarygamesarena.com/tabletrees2837  

(tabuada) 

Sítio dos Miúdos 
http://www.sitiodosmiudos.pt/810/planetaclick2.asp?modulo=matematico.xm

l  

(adição, multiplicação, divisão e subtração) 

Sítio dos Miúdos 
http://www.sitiodosmiudos.pt/810/planetaclick2.asp?modulo=linhasmatemati

cas.xml  

(soma até 10) 

Educação Financeira 
http://educacaofinanceira.com.br/index.php/rodape/view/jogos  

(sistema monetário) 

 

Math Cilenia 
http://math.cilenia.com/pt  

(adição, subtração, divisão e multiplicação) 

Imagem Eti 
http://www.imagem.eti.br/atividades_educativas/matematica_atividades_com

http://pbskids.org/curiousgeorge/games/i_love_shapes/i_love_shapes.html
http://pbskids.org/curiousgeorge/games/count_your_chickens/count_your_chickens.html
http://pbskids.org/curiousgeorge/games/count_your_chickens/count_your_chickens.html
http://pbskids.org/martha/games/switcheroo/index.html
http://pbskids.org/curiousgeorge/busyday/apples/
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?lista=matem%E1tica&pagina=1
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?lista=matem%E1tica&pagina=1
http://www.krafthaus.com.br/arie/arie_na_escola.htm
http://www.primarygames.com/math/princessmath/
http://www.playkidsgames.com/mathGames.htm
http://primarygamesarena.com/tabletrees2837
http://www.sitiodosmiudos.pt/810/planetaclick2.asp?modulo=matematico.xml
http://www.sitiodosmiudos.pt/810/planetaclick2.asp?modulo=matematico.xml
http://www.sitiodosmiudos.pt/810/planetaclick2.asp?modulo=linhasmatematicas.xml
http://www.sitiodosmiudos.pt/810/planetaclick2.asp?modulo=linhasmatematicas.xml
http://educacaofinanceira.com.br/index.php/rodape/view/jogos
http://math.cilenia.com/pt
http://www.imagem.eti.br/atividades_educativas/matematica_atividades_com_numeros.html
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_numeros.html 

(Números Romanos,Tabuada On-Line, Contas de Adição, Contas de 

Subtração, Contas de Multiplicação, Números Por Extenso, Qual é o 

Número da Sequência, Tabuada: Digitação, Tabuada: Arraste e Solte, 

Exercícios de Multiplicar, Jogo Contas Mais e Menos) 

Escola Games 
http://www.escolagames.com.br/  

(antecessor e sucessor, pares e ímpares, maior e menor, tabuada, 

sequência e formas geométricas) 

Kid port 
http://www.kidport.com/grade1/Math/MathIndex.htm  

(números, quantidades, adição, subtração) 

Cercifaf 
http://www.cercifaf.org.pt/mosaico.edu/ca/index_ca.htm  

(contar, números, pesado e leve, adição, subtração, tangran e lógica) 

Sítio dos Miúdos 
http://www.sitiodosmiudos.pt/57/miniclick.asp?modulo=0107  

(subtração, multiplicação e adição) 

Sítio dos Miúdos 
http://www.sitiodosmiudos.pt/810/planetaclick2.asp?modulo=mat_indice.xm

l  

(adição, multiplicação e subtração) 

ICT Games 
http://www.ictgames.com/LIFEGUARDS.html  

(reta numérica – barco) 

Channel 4learning 
http://www.channel4learning.com/sites/puzzlemaths/pinpoint_game.shtml  

(reta numérica menina) 

Escolovar 
http://escolovar.org/mat_numero_recta.graduada_%20catapultCountOnict.sw

f  

(castelo adição) 

 

Escolovar 
http://escolovar.org/mat_sequencias_missing50-100.swf  

(quadro numérico) 

Revista Escola 
http://revistaescola.abril.com.br/matematica/pratica-pedagogica/jogo-castelo-

428059.shtml  

(quadro numérico) 

Flash Games Spot 
http://flashgamesspot.com/pt/play/learn-math-add-the-two-numbers-together-

then-type/flash-game/  

(adição) 

Atividades Educativas 
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=251  

(adição) 

Smart Kids 
http://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/matematica.html  

(adição, subtração, sistema monetário, pares e ímpares, 

http://www.imagem.eti.br/atividades_educativas/matematica_atividades_com_numeros.html
http://www.escolagames.com.br/
http://www.kidport.com/grade1/Math/MathIndex.htm
http://www.cercifaf.org.pt/mosaico.edu/ca/index_ca.htm
http://www.sitiodosmiudos.pt/57/miniclick.asp?modulo=0107
http://www.sitiodosmiudos.pt/810/planetaclick2.asp?modulo=mat_indice.xml
http://www.sitiodosmiudos.pt/810/planetaclick2.asp?modulo=mat_indice.xml
http://www.ictgames.com/LIFEGUARDS.html
http://www.channel4learning.com/sites/puzzlemaths/pinpoint_game.shtml
http://escolovar.org/mat_numero_recta.graduada_%20catapultCountOnict.swf
http://escolovar.org/mat_numero_recta.graduada_%20catapultCountOnict.swf
http://escolovar.org/mat_sequencias_missing50-100.swf
http://revistaescola.abril.com.br/matematica/pratica-pedagogica/jogo-castelo-428059.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/matematica/pratica-pedagogica/jogo-castelo-428059.shtml
http://flashgamesspot.com/pt/play/learn-math-add-the-two-numbers-together-then-type/flash-game/
http://flashgamesspot.com/pt/play/learn-math-add-the-two-numbers-together-then-type/flash-game/
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=251
http://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/matematica.html
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multiplicação, tabuada) 

Smart Kids 
http://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/medidas-grandezas.html  

(medidas e grandezas) 

http://www.smartkids.com.br/jogos-

educativos/filtro/?filtro%5Bcategoria%5D=29&filtro%5Bdisciplina%5D=&f

iltro%5Bidade%5D=&ok  

(horas) 

Guia Infantil 
http://www.guiainfantil.com.br/link.asp?id=1770  

(Atividades: Sistema Circulatório, Visão Humana, Sistema 

Respiratório, Sistema Digestório e Sistema Urinário) 

 

Smart Kids 
http://www.smartkids.com.br/jogos-educativos  

(jogo dos erros, alfabeto, dominó, memória, vestuário, sequência 

lógica, muitos outros) 

Sítio dos Miúdos 
http://www.sitiodosmiudos.pt/57/miniclick.asp?modulo=0107  

(matemática) 

Sítio dos Miúdos 
http://www.sitiodosmiudos.pt/810/planetaclick.asp?modulo=0207  

(matemática, raciocínio, letras, quebra cabeça, ortografia) 

Escola Games 
http://www.escolagames.com.br/  

(matemática, português, ciências, história, geografia, inglês) 

ABCya 
http://www.abcya.com  

(1º ao 5º ano – atividades diversas) 

Ludo Educa Jogos 
http://www.ludoeducajogos.com.br/jogos/ludoprimeirospassos/  

(ortografia) 

Revista Escola 
http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-1/  

(matemática, português, história, geografia, ciências) 

Mônica 
http://www.monica.com.br/index.htm  

(portal da Turma da Mônica com várias atividades) 

Smart Class 
http://smartclass.com.br/  

(português, matemática, ciências, geografia, inglês) 

Playkids Games 
http://www.playkidsgames.com/mathGames.htm  

(matemática) 

MarianaCaltabiano  

(jogos variados) 

Games Educativos 
http://www.gameseducativos.com/  

(atividades variadas) 

http://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/medidas-grandezas.html
http://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/filtro/?filtro%5Bcategoria%5D=29&filtro%5Bdisciplina%5D=&filtro%5Bidade%5D=&ok
http://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/filtro/?filtro%5Bcategoria%5D=29&filtro%5Bdisciplina%5D=&filtro%5Bidade%5D=&ok
http://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/filtro/?filtro%5Bcategoria%5D=29&filtro%5Bdisciplina%5D=&filtro%5Bidade%5D=&ok
http://www.guiainfantil.com.br/link.asp?id=1770
http://www.smartkids.com.br/jogos-educativos
http://www.sitiodosmiudos.pt/57/miniclick.asp?modulo=0107
http://www.sitiodosmiudos.pt/810/planetaclick.asp?modulo=0207
http://www.escolagames.com.br/
http://www.abcya.com/
http://www.ludoeducajogos.com.br/jogos/ludoprimeirospassos/
http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-1/
http://www.monica.com.br/index.htm
http://smartclass.com.br/
http://www.playkidsgames.com/mathGames.htm
http://marianacaltabiano.com.br/jogos.html
http://www.gameseducativos.com/
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Edinfjogos 
http://www.edinfjogos.universoneo.com.br/  

(atividades variadas) 

Revista Escola 
http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/jogo-educativo-desafio-das-

aves-especies-passaros-biomas-brasileiros-738253.shtml  

(jogo de super trunfo online) 

game24 
http://pt.game24.ru/728/  

(alimentando as aves – jogo da memória) 

O Jogos 
http://www.ojogos.com.br/jogo/Criador-de-Aves-Fantasticas.html  

(criador de aves e cenário) 

Racha Cuca 
http://www.rachacuca.com.br  

(jogos de raciocínio lógico variado) 

http://www.aulavaga.com.br/educativos/  

(atividades variadas) 

Matematica nas Oitavas 
https://sites.google.com/site/matematicanasoitavas/home  

(matemática) 

Ed Conpet 
http://www.ed.conpet.gov.br/br/converse.php  

(conversando com o robô sobre ciências) 

Atividades de Matemática 
http://www.atividadesdematematica.com/jogos-de-adicao-e-

subtracao/tabuada-de-somar  

(matemática) 

 

 Site da revista infantil que traz jogos tradicionais e fáceis de acessar 

como batalha naval, jogo da velha, damas, jogo da memória e campo 

minado. 

http://recreionline.abril.uol.com.br/ 

Repositórios de links 

de pranchas de 

comunicação e ou 

vocalizadores de 

apoio a CAA- 

Comunicação 

Alternativa 

Gratuitos 

A2C Vocalizador- 
https://play.google.com/store/apps/details?id=dsdevapps.com.a2cvoc
alizador 

ABoard – CAA- 
https://play.google.com/store/apps/details?id=assistive.aboard 

AraBoard Player- 
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.AraBoardplayer&hl=
pt_BR 

Hermes- 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gsampaio.hermes
&hl=pt_BR 

Let me talk- 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gsampaio.hermes

http://www.edinfjogos.universoneo.com.br/
http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/jogo-educativo-desafio-das-aves-especies-passaros-biomas-brasileiros-738253.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/jogo-educativo-desafio-das-aves-especies-passaros-biomas-brasileiros-738253.shtml
http://pt.game24.ru/728/
http://www.ojogos.com.br/jogo/Criador-de-Aves-Fantasticas.html
http://www.rachacuca.com.br/
http://www.aulavaga.com.br/educativos/
https://sites.google.com/site/matematicanasoitavas/home
http://www.ed.conpet.gov.br/br/converse.php
http://www.atividadesdematematica.com/jogos-de-adicao-e-subtracao/tabuada-de-somar
http://www.atividadesdematematica.com/jogos-de-adicao-e-subtracao/tabuada-de-somar
http://recreionline.abril.uol.com.br/
https://play.google.com/store/apps/details?id=dsdevapps.com.a2cvocalizador
https://play.google.com/store/apps/details?id=dsdevapps.com.a2cvocalizador
https://play.google.com/store/apps/details?id=assistive.aboard
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.AraBoardplayer&hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.AraBoardplayer&hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gsampaio.hermes&hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gsampaio.hermes&hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gsampaio.hermes&hl=pt_BR
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&hl=pt_BR 
meaVox4free-  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.embeddo.app.mea
Vox4free&hl=pt_BR 

PictoVox- 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.danilofranco.pictov
ox 

Prancha Livre- 
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.tazmania.pranchalivr
e&hl=pt_BR 

Scala para Tablet- http://scala.ufrgs.br/siteScala/projeto/?q=node/52 

AraWord- https://play.google.com/store/apps/details?id=awm.araword 

 

Como selecionar o aplicativo a ser  oferecido  

Para que o professor ou o responsável pela seleção de aplicativos ou atividades a serem 

executadas no tablete possa fazer suas escolhas adequadamente, se faz necessário um 

planejamento anterior as aulas de modo a que o mesmo possa baixar e manusear cada uma de 

suas opções e assim identificar aquele que melhor atende suas demandas. 

O quadro de opções (Repositório para apoio escolar no uso de TICs por meio do Tablet) 

apresentado acima tem a proposição de facilitar essa escolha, apresentando as opções com 

certas classificações, Educação Infantil e Ensino fundamental porem vale a pena visitar os 

diferentes Portais apresentados como conteúdos escolares uma vez que os mesmos 

apresentam grande variedade de oportunidades de conhecimento e diferentes conteúdos. 

Vale também uma contínua reciclagem de conhecimentos para que os professores sejam 

constantemente atualizados quanto as oportunidades no uso das TICs como recursos e 

estratégias pedagógicas. 

Estamos a disposição constantemente a oferecer nosso catálogo de cursos e formações na 

área, basta nos contatar. www.sawdes.com.br. 
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.danilofranco.pictovox
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