ARTE EM CASA
1. Pé de Vento
(ambiente digital
de aprendizagem)
Com jogos, músicas, contação
de histórias e conteúdos, a
plataforma insere o aluno do
primeiro ano em um ambiente
de aprendizagem que o conduz
por uma aventura gamificada.
A ferramenta reúne diferentes
atividades planejadas para durar
32 semanas. Conforme o aluno
realiza tarefas, ele é apresentado a personagens e histórias.
A plataforma é gratuita e está
disponível na Educopédia.

2. Ludo Primeiros Passos (jogo on-line)
O jogo on-line apresenta recursos
interativos que auxiliam as
crianças em diferentes níveis de
alfabetização. O game busca associar sons a imagens e conforme
o jogador acerta, aumenta o grau
de dificuldade, completando
sílabas ou palavras.

3. Tartaruga Turbinada
(livro digital)
O livro digital permite que a criança
leia e interaja com a história,
mesmo sem estar completamente
alfabetizada. Passando o dedo ou
o mouse por cima das palavras, é
possível ouvir o que está escrito em
cada página. O livro possui acesso
gratuito e está disponível on-line.

4. Livros Digitais
(livro digital)
Os alunos podem ser alfabetizados
criando e contando as suas próprias
histórias. No site existe a opção de
escolher entre quatro layouts pré-estabelecidos, adicionando imagens e
textos. Após finalizar, o aluno pode
imprimir sua publicação ou compartilhar o conteúdo nas redes sociais.

5. Forma Palavras
(jogo on-line)
O jogo simula o cenário de uma
fábrica e pede para que os jogadores organizem letras, dispostas em

uma engrenagem, até formarem
a palavra indicada pela imagem.
Conforme o aluno acerta, ele acumula pontos e muda de fase.

6. Logos ABC
(aplicativo)
Seguindo o formato de um Quizz,
o aplicativo pronuncia palavras e
faz com que as crianças conectem
imagem e som. O jogo pode ser
utilizando para a alfabetização e
aprendizado de inglês e português.
O aplicativo é gratuito e está disponível para IOS.

7. Aulas Animadas (aplicativos e planos
de aula)
Reúne jogos e aplicativos de
alfabetização para smatphones ou
tablets. Para cada um dos games, o
site disponibiliza um material para
download que apresenta dicas e
planos de aula para os professores
trabalharem com cada um dos
recursos apresentados.
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