
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

CARMEN LÚCIA LEAL ALMEIDA 

 

 



 

 

I – Apresentação 

Baseado em GOMES (2012), a sequência didática pode 

ser compreendida como procedimentos para articular as 

diferentes etapas do planejamento, dando sequência 

aos processos e atendimento dos objetivos propostos. 

Assim, pode ser entendida como um conjunto de ações 

planejadas para organizar o conteúdo ao mesmo passo 

que os professores vão organizando conhecimento e re-

conhecendo as tecnologias como uma linguagem. 

 

II –Justificativa 

Construir um conjunto de ações planejadas para que 

professor compreenda e aproxime do conceito de letra-

mento digital, desmitificação da temática e propostas  

de atividades a serem desenvolvidas na Educação In-

fantil, promovendo o uso das tecnologias na Educação 

Infantil como uma forma de linguagem. 

  

III – Público Alvo 

Docentes das Unidades Municipais de Educação Infantil 

(UMEI) de Belo Horizonte que estão desenvolvendo o 

trabalho de letramento digital no projeto: Projeto 

Linguagem Digital na Educação Infantil (PLDEI) da 

Prefeitura de Belo Horizonte. 

 

IV – Período 

Durante a realização do projeto nas UMEIs de Belo Ho-

rizonte. 

 

V – Conteúdo  abordado 

Linguagem digital, letramento digital, novas tecnolo-

gias, infância, protagonismo e autonomia. 

 

 



 

 

 

VI –Motivação 

A partir da identificação da dificuldade dos docentes 

em compreender o conceito de letramento digital, o 

distanciamento de uso de novas tecnologias na Educa-

ção Infantil e entendimento desse recurso como lin-

guagem, propõe-se esse material.  Poderá ser utiliza-

do como material norteador do docente no trato com os 

materiais e atividades a serem realizadas em sala de 

aula.  

 

 

 

 

DICA:  

 

Através dos usos das tecnologias é possível aguçar 

a criatividade das crianças para que tenham experi-

ências significativas e prazerosas de aprendizagem! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

I – Apresentação 
A partir das atividades propostas o objetivo geral é 

promover na criança o acesso, contato e o diálogo com 

as novas tecnologias. Com esses instrumentais, favo-

recer a autonomia, o protagonismo no trato desses ma-

teriais, a socialização com os pares e o desenvolvi-

mento cognitivo. Importante ressaltar que sejam pro-

postas atividade que promovam a ludicidade, a brinca-

deira. Para os docentes faz-se necessário a apropria-

ção das novas tecnologias para não ter lacunas em su-

as práticas pedagógicas.  Conforme Zabalza (1998) o  

professor deve assumir uma postura que o possibilite 

refletir e elaborar conhecimentos sobre suas práticas 

em sala de aula, visto que a postura reflexiva pode 

alterar a sua prática e a qualidade de suas ações em 

sala de aula, num processo de contínuo aperfeiçoamen-

to, não se limitando somente ao que aprendeu durante 

a formação inicial. 

 

II –Justificativa 

Possibilitar às crianças o uso e acesso às novas tec-

nologias, além de apresentar recursos tecnológicos 

antigos, possivelmente desconhecidos por elas. Favo-

recer o protagonismo das mesmas no uso de materiais 

criados por elas. Despertar a criatividade e autono-

mia da criança no sentido de se expressar através das 

tecnologias. 

 

III – Público Alvo 
Turma de 5 anos de alunos de uma Unidade Municipal de 

Educação Infantil de Belo Horizonte 

 

 



 

IV – Período 

Aproximadamente 5 aulas  

 

V – Conteúdos  abordados 

Linguagem digital, Letramento Digital, Novas Tecnologi-

as, Protagonismo e Autonomia. 

 
IMPORTANTE: Recursos tecnológicos normalmente 

são atrativos  e podem possibilitar e estimular a criança 

a própria construção do seu conhecimento. 

 

VI - Etapas da Sequência Didática 
 

Aula 1: Concepções sobre o que é tecnologia 
Atividade: Roda de conversa com as crianças sobre o 

entendimento do que é tecnologia e seus usos.   

Objetivo/Justificativa: Através de uma roda de con-

versa realizar uma investigação inicial com as crian-

ças sobre o que entendem de tecnologia. Conhecer e 

compreender diferentes recursos tecnológicos. 

Metodologia: Procurar em revistas e jornais imagens 

do que as crianças entendem como tecnologia 

Atividade coletiva: Brincar de telefone sem fio: Em 

roda, uma criança inventa uma frase e fala baixo no 

ouvido da outra que repete a frase para a criança em 

sequência, assim por diante, até chegar na criança 

que falou a frase. 

Material utilizado: Revistas, jornais, tesoura e cola  

Linguagens trabalhadas: Linguagem oral e escrita, 

Linguagem digital. 

Habilidades desenvolvidas: Construir conhecimentos a 

partir das interações, agir democraticamente e des-

centrar o pensamento 

 



 

 

Avaliação: Verificar se a criança demonstra interesse 

e curiosidade por novos elementos, se espera a sua 

vez para ser atendida, formula individualmente e co-

letivamente hipóteses ou conclusões sobre o tema, 

identifica diferentes fontes de informações e recur-

sos tecnológicos. 

 

Aula 2: Antigas Tecnologias  

Atividade: Recursos tecnológicos antigos - Passar um 

vídeo que apresente esses recursos tecnológicos anti-

gos. 

Brincadeira Faz de Conta: Solicitar às crianças que 

utilizem o material existente em sala para represen-

tar os materiais que eram utilizados antigamente de 

acordo com os seus usos. Essa brincadeira pode ser 

individual ou coletiva, respeitando a escolha da cri-

ança.  

Registro: Com o objetivo de se criar um mural, soli-

citar às crianças que façam um desenho sobre esta au-

la. 

Objetivo/Justificativa: Apresentar e discutir com as 

crianças sobre os recursos tecnológicos de antigamen-

te.  

Metodologia: A partir da fala das crianças, interagir 

perguntando quais recursos tecnológicos eles conhecem 

que os pais usavam, ou tem em casa que hoje não usam 

mais. Buscar na criança o que ela conhece  (televiso-

res, telefones celulares antigos, máquinas de escre-

ver, etc.) a partir disso, mostrar imagens e se pos-

sível levar alguns materiais para sala de aula ( dis-

quete, CDs, telefones antigos, máquina de escrever, 

imagens de televisores de tubo, dentre outros.) 

Objetivo/Justificativa: Interagir com as crianças 

promovendo a descoberta, as curiosidades e sua parti-

cipação.  

 



 

 

 

Material utilizado: vídeo e imagens sobre  recursos tecnoló-

gicos pouco utilizados hoje em dia, diversos brinquedos e 

materiais disponíveis em sala, papel e lápis de cor. 

Linguagens trabalhadas: Linguagem oral e escrita, Lingua-

gem digital, Linguagem corporal 

Habilidades desenvolvidas: Agir com progressiva auto-

nomia física, atuar em grupo, pensar e agir com cria-

tividade 

Avaliação: Participação, protagonismo, percepção e desenvol-

vimento das habilidades propostas.  

 

Aula 3: Apresentação novas tecnologias  

Atividade: Recursos tecnológicos do dia a dia.  

Construir junto com as crianças um tablet para cada 

uma 

Objetivo/Justificativa: Identificar o conhecimento 

prévio e acesso das crianças aos recursos apresenta-

dos. Lembrar de refletir sobre como utilizar as tec-

nologias a nosso favor. 

Metodologia: Retomar a conversa, em roda, sobre as 

tecnologias, mostrando imagens e explicando a usabi-

lidade de cada uma. 

Material utilizado: Celulares, tablets, teclados, pen 

drive, computadores, caixas de som, GPS – Podem ser 

físicos ou imagens que aproximam da realidade e com-

preensão das crianças. 

Confecção do Tablet: Caixa retangular, papel, tesou-

ra, cola e caneta. 

Linguagens trabalhadas: Linguagem oral e escrita, 

Linguagem plástica visual e Linguagem digital 

Habilidades desenvolvidas: Lidar com situações de 

conflito, atuar progressivamente com autonomia física 

e emocional, pensar por si mesmo. 

Avaliação: Interação e Socialização.  

 



 

 

Aula 4: Visita ao Museu 

 

Atividade: Visita ao Museu de Arte e Ofícios em Belo 

Horizonte 

Objetivo/Justificativa: Agrupar os conhecimentos ad-

quiridos em sala e articular com novos contatos, no-

vas mídias e instrumentais. 

Metodologia: Apresentar o espaço museu, todos os re-

cursos que o local dispõe e instigar os alunos sobre 

o que estão visualizando e imaginando. 

Disponibilizar máquina fotográfica ou celular para a 

criança registrar. 

Em sala, projetar as fotos tiradas pelas próprias 

crianças no museu. 

Material utilizado: Máquinas fotográficas e celula-

res,se possível. Computador e projetor. 

Linguagens trabalhadas: Linguagem digital, Linguagem 

corporal 

Habilidades desenvolvidas: Construir conhecimentos a 

partir das interações 

Avaliação: Participação 

  

  

Aula 5:Formas de expressão e meios de comunica-

ção  

 

Atividade: Criar um microfone. Brincar e dialogar so-

bre o projeto desenvolvido 

Objetivo/Justificativa: Conhecer e desenvolver as 

formas de linguagem e a comunicação 

 

 

 

 

 



 

 

Metodologia: A partir do material desenvolvido e da 

visita ao museu nas atividades anteriores, a proposta 

é brincar de repórter. As crianças devem ser orienta-

das a entrevistar aos colegas artistas. Cada criança 

será um profissional como fotógrafo, músico, pintor, 

escritor e atividades ligadas a arte. O repórter se-

lecionado deverá fazer pergunta aos colegas sobre seu 

aprendizado no projeto desenvolvido. Utilizar recur-

sos dos meios de comunicação. 

Material utilizado: Tintas, jornais, máquinas de fo-

tografar, microfone, filmadora ou celulares. 

Linguagens trabalhadas: Linguagem Plástica-visual, 

Linguagem oral e escrita, Linguagem Digital e Lingua-

gem Corporal 

Habilidades desenvolvidas:  Construir conhecimentos a 

partir das interações, atuar progressivamente com au-

tonomia física e emocional, pensar por si mesmo. 

Avaliação: Participação 

 

  
 

DICA:  

 

Favoreça o manuseio de máquinas fotográficas pe-

las crianças! Elas podem registrar as atividades co-

tidianas, um momento de interação, um passeio ou 

até mesmo a si próprias. Essa também é uma forma 

de se expressar.  
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