
Capacitação em Letramento Digital

Tecnologias 
Educacionais 

Para Anos Iniciais



Olá! Eu sou a professora 
Gabriella Schorn
Para me encontrar acesse:

@professoraconectada
@professoraconectada 

                        schorngabriella@gmail.com
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Quem sou eu?

Mestranda em Educação pela UFRGS - LP: Tecnologias Digitais na 
Educação. 
Especialista em Neurocognição e Aprendizagem pela IENH (2018). 
Especialista em Educação Infantil pela UNISINOS (2014). 
Graduada em Letras - Português e Literaturas - ULBRA (2011). 
Educadora Certificada pela Google - Nível 1. 

Membro do NUTED (Núcleo de Tecnologia Digital Aplicada à Educação) 
da UFRGS.

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5996299928972152 
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http://lattes.cnpq.br/5996299928972152


Cenário anterior à pandemia

> Escolas.

> Alunos.

> Professores.

> Pais e Responsáveis.
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Cenário Atual

> Escolas.

> Alunos.

> Professores.

> Pais e Responsáveis.
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O que fazemos 
com isso?

Temos uma grande oportunidade de 
mudança nos paradigmas educacionais 

através do uso tecnologias digitais 
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POR QUE utilizar as 
Tecnologias Digitais em 

sala de aula?



Aluno
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https://tinyurl.com/ybry9oyn

https://tinyurl.com/yd2zptjm

http://www.youtube.com/watch?v=MN1_I_AjWrw
http://www.youtube.com/watch?v=BNEWsOUmDNM
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Fonte: Prensky (2001); Gómez (2015); Bates (2017); Twenge (2017); Krimberg (2019).



Gerações
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Fonte: Howe e Strauss (2000); Mccrindle (2009); Vidal e Dantas (2016); . 



Geração Alpha 
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Ao tratar dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, enfoca-se 
no grupo de crianças nascidas a partir de 2010, que se adaptam 
melhor a esse termo por ser a primeira geração que nasceu em 

uma Era predominantemente Digital. 
Fonte: Mccrindle (2009)



Países em desenvolvimento e o acesso à internet
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• Ainda há lacunas consideráveis no acesso ao mundo 
digital. 

• Diferenças resultam em grandes consequências no 
bem-estar das pessoas e nas oportunidades perante a 
sociedade.

• Origem de novas desigualdades sociais?

• Como está a preparação das crianças e adolescentes 
frente aos novos desafios que surgem em um mundo 
conectado? 

Fonte: Trucco e Palma (2020).



O Brasil 
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• Em 2008, apenas 18% das casas brasileiras possuíam 
conexão de internet. Em 2018, a estimativa é de cerca de 
67%. 

• Percebe-se que, em torno de 46,5 milhões de domicílios já 
contam com acesso à internet, o que corresponde a 126,9 
milhões de habitantes. 

• O segmento que obteve significativo crescimento na 
pesquisa e trata-se dos de baixa renda (as classes D e E) - 
mais de 10 pontos percentuais.

Fonte: CETIC - Domicílios (2019).



O Rio Grande do Sul
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• Um dos estados brasileiros com maior número de domicílios 
com acesso à internet, à telefonia fixa e à telefonia móvel 
celular.  

Fonte: ANATEL (2020).



Urgência em utilizar as 
Tecnologias Digitais na Educação

Migrar para o Ensino Híbrido



LEMBRETE!



LEMBRETE!



Desafios

- Falta de estrutura das 
escolas.

- Integrar ferramentas 
tecnológicas ao seu 
próprio dia a dia, para 
depois, incluí-las às 
práticas pedagógicas.
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Dicas
- Saber o que é viável e 

possível na sua escola.

- Conhecer a realidade 
dos alunos.

- Auto-avaliação contínua 
da própria prática 
pedagógica.

- Não desistir!
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Nosso foco: o/a aluno/a.
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COMO utilizar as 
Tecnologias Digitais em 

sala de aula?



Estratégias Pedagógicas Diferenciadas
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Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA’s)
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Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA’s)
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• Contrato de Utilização:

O que é permitido: interagir; comunicar-se; responder 
aos professores e aos colegas; expor as suas dúvidas; 
etc.

O que não é permitido: desrespeito; assédio; 
mensagens que não são de cunho educacional; imagens 
inadequadas; evitar postagens fora do horário 
comercial.

 



Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA’s)
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• Horários do professor

• Presença de todos no Ambiente (comentar, responder, 
interagir)

• Passos claros e objetivos para a realização das atividades

• Vídeos tutorias - curtos (se necessário)
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Missão Planeta Terra
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Ajudante Espacial
(avatar do Planeta Rooda 3.0)

● Sequência de atividades gamificadas:

- Carta Misteriosa. 

QR Code



Missão Planeta Terra
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- Missão 1: As Abelhas.  

- Missão 2: Diminuição do lixo. 

- Missão 3: Sistema Solar. 

- Missão 4: A Água. 

- Missão 5: Os Animais. 

                                                                                                                      Sasha Dog

Experiência “Água e Gelo”

Merge Cube
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Ajudante Espacial
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Criação de Podcast
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Importante! Postar o link final no Classroom.
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Ferramentas e Aplicativos
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● Podem ser utilizadas vinculadas ao Ambiente Virtual de 
Aprendizagem ou não.

● Antes de utilizar, verificar se são de cunho educacional e 
sem custo.

● Atenção para a política de privacidade.
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Acessar menti.com e digitar o código 518392
Escrever o nome da sua cidade usando somente uma palavra



Quem faz tudo isso 
acontecer são os 
professores e os 

alunos. A tecnologia 
digital é só um meio 

de qualificar os 
processos educativos.

70

Importante!



“Ensinar não é 
transferir 

conhecimento, mas 
criar as possibilidades 

para a sua própria 
produção ou a sua 

construção” 
(FREIRE, 2018)
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Muito obrigada 
por sua atenção!

Lembre-se! Para me encontrar acesse:

@professoraconectada
@professoraconectada 

                        schorngabriella@gmail.com
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