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Resumo 

Tendo como ponto de partida as metas de aprendizagem na educação pré-escolar e, sobretudo, 

os domínios da linguagem oral e abordagem à escrita e da matemática nas orientações 

curriculares para o ensino pré-escolar, este projeto tem por objetivos, promover 

desenvolvimento da literacia digital e incentivar a apropriação das noções necessárias à 

aquisição das letras, dos números e das figuras geométricas. 

Segundo as OCEPE (1997) um dos objetivos gerais pedagógicos definidos para a educação pré-

escolar é "Desenvolver a expressão e a comunicação através de linguagens múltiplas como meios 

de relação, de informação, de sensibilização estética e de compreensão do mundo"(p.17). Desta 

forma, a utilização de iPads em contexto de sala de atividades pretende proporcionar às crianças 

ocasiões propícias à exploração das potencialidades das TIC de forma transversal a todas as áreas 

de desenvolvimento da educação pré-escolar despertando "  a curiosidade e o pensamento 

crítico"(p.18) visando, a apropriação de saberes que habilitem as crianças à aprendizagem ao 

longo da vida. 
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1. OBJETIVOS DO PROJETO 

 
No Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita, pretende-se promover o 

desenvolvimento da consciência fonológica, o reconhecimento da escrita (letras, 

palavras) e reconhecimento das convenções gráficas, bem como diferenciar os discursos 

orais e interação verbal. Incentivar a imaginação e a criatividade promovendo futuros 

hábitos de leitura. 

No Domínio da Matemática pretende-se promover a aquisição de noções de número, 

medida e geométricas; iniciar as operações assim como incentivar à organização e 

tratamento de dados. 

No domínio das tecnologias de informação e comunicação pretende-se: 
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 promover a literacia digital e da informação; 

 desenvolver a comunicação, interagindo e colaborando no uso das ferramentas 

de comunicação como estratégia de aprendizagem individual e coletiva; 

 promover o prazer da aprendizagem pela descoberta; 

 promover a partilha de aprendizagens. 

 promover o desenvolvimento da capacidade de sistematização do pensamento 

com recurso aos meios digitais disponíveis; 

 produzir recursos educativos digitais (RED) de acordo com a faixa etária do 

público-alvo e em conjunto com o mesmo. 

 

2. RECURSOS 

 
2.1. Recursos humanos envolvidos 

 
 Educadora de infância 

 Grupo de 22 alunos com idade média de 5 anos 

 
2.2 Recursos materiais 

 3 iPads 

 Aplicações para produção de ebooks e desenho 

 Acesso à internet 

No segmento educacional, abre-se um leque de possibilidades. Apesar disto, são poucas 

as iniciativas, e estas visam principalmente o uso do iPad como instrumento de leitura 

dos tradicionais materiais didáticos. O nosso foco é o uso do iPad como instrumento de 

transformação dos tradicionais materiais didáticos em conteúdo multimídia interativo, 

buscando a inovação das práticas escolares, tanto no aspeto tecnológico quanto no 

curricular. 

(retirado de http://www.ipadnasaladeaula.com.br/home/) 

 

3. METODOLOGIA 

Usámos a metodologia de trabalho de projeto, por ser uma prática quotidiana na sala de 

jardim de infância, uma vez que promove a apropriação do conhecimento através de 

tarefas integradoras, aproveitando todas as oportunidades que surgem ao longo da 

rotina diária. As atividades realizadas estão relacionadas com o quotidiano destas 
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crianças e são enquadradas por estratégias adotadas na sala de aula . O ponto de partida 

é uma história (já conhecida ou inventada), que vai sendo reinventada com a ajuda e as 

sugestões de todos os alunos, num permanente desafio à sua imaginação e criatividade. 

Reforça-se aqui a necessidade do educador estar atento às ideias prévias das crianças, já 

que compreender as mesmas facilitará a sua intervenção educativa junto delas. Este 

projeto é transversal porque faz uso da expressão plástica para demonstrar os 

conhecimentos adquiridos nas outras áreas de saber. Os recursos foram produzidos com 

os materiais criados pelos próprios alunos, tendo em conta o seu desenvolvimento da 

capacidade de expressão e compreensão, a apropriação e uso da linguagem e mais uma 

vez, fomentando o desenvolvimento da sua  criatividade.  Acreditamos que só fazendo 

atividades que tenham significado para as crianças, que lhes despertem interesse e 

curiosidade e que partam de contextos que lhes são próximos, é que estas se sentirão 

desafiadas a aprofundar uma atividade. A forma de avaliação encontrada é através do 

envolvimento e empenho das crianças, e a sua  capacidade de construção das atividades. 

Parte-se de uma interação positiva onde se estimula o envolvimento das 

crianças,  encarando-as como participantes no processo de ensino-aprendizagem e 

partilhando com elas o poder de decidir. Esta avaliação é feita de uma forma continua, 

observando a forma como escolhem e tomam decisões e ao mesmo tempo conseguem 

articular entre si as suas ideias,  como se envolvem na construção dos materiais, a sua 

auto confiança e concentração. Desta forma pretendemos não só avaliar os alunos, mas 

também obter dados relevantes para poder reformular as estratégias adotadas. 

Como vantagens deste projeto salientamos, a curiosidade das crianças, a facilidade com 

que interagem com o iPad e a forma como partilham as descobertas com os colegas, o 

trabalho colaborativo, o desenvolvimento das capacidades de expressão e comunicação, 

e a manifestação da criatividade através de processos simples de aprendizagens, e ainda 

a facilidade com que  dão as suas opiniões. Outras vantagens são o desenvolvimento da 

coordenação oculo manual, e o desenvolvimento da motricidade fina. 

Como pontos menos positivos a que é necessário estar atento, queremos referir o facto 

de a  multiplicidade de aplicações poder promover a dispersão do interesse, a quase 

inexistência de recursos educativos em português relacionados com a educação com o 
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iPad e ainda o facto deste ser  dispendioso, e de algumas aplicações mais ricas em 

possibilidades poderem ter um preço superior à média. 

4. Workshop a desenvolver 

Apresentação por parte dos alunos das aprendizagens adquiridas ao longo deste ano. 

Pretende-se que as crianças tenham oportunidade de partilhar e discutir os trabalhos 

realizados, valorizando o desenvolvimento das capacidades de comunicação. 
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