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Resumo 

O presente artigo apresenta um estudo acerca da utilização dos softwares livres GCompris e 

TuxPaint na Educação Infantil numa creche do município de Garanhuns – PE. A pesquisa teve 

como objetivo promover a utilização da informática na etapa da educação infantil, tendo como 

recursos os softwares livres contidos nos netbook do Programa UCA. A pesquisa caracteriza-

se como pesquisa-ação, com abordagem qualitativa das atividades realizadas no contexto da 

ação dos “UCAs itinerantes” que tem como objetivo proporcionar o uso dos “UCAs” nas 

escolas que não foram contempladas com salas de informática permanentes. Os participantes 

da pesquisa foram cinco turmas do Infantil I e II, duas turmas no turno da manhã e três no turno 

da tarde. Os encontros com as crianças foram realizados em um período de oito semanas. Foi 

constatado durante a pesquisa que o uso do computador na educação infantil contribui 

significativamente para uma progressão das habilidades já desencadeadas pelas aprendizagens 

em sala de aula com as educadoras, favorecendo a desenvoltura das crianças quanto ao 

raciocínio lógico, coordenação motora, diferenciação de letras e números, bem como estímulos 

quanto à consciência fonológica. Com a realização desta pesquisa como sendo o primeiro passo 
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da ação dos “UCAs Itinerantes”, conclui-se que foi uma experiência singular, a qual 

oportunizou um conhecimento abrangente sobre a utilização dos UCAs no contexto da 

Educação Infantil. É válido ressaltar como sugestão para melhoria da ação, a execução de uma 

sondagem com as professoras pós-projeto para perceber a concepção delas com relação a 

aprendizagem dos alunos e como ficou o desempenho nas aulas. 
 

Palavras-Chave: Educação Infantil, Informática, Práticas pedagógicas, UCAs. 

 

 

Resumen 

Este artículo presenta un estudio sobre el uso del software gratuito GCompris y TuxPaint en 

Educación Infantil en una guardería en Garanhuns - PE. La investigación tuvo como objetivo 

promover el uso de la tecnología de la información en la educación de la primera infancia, 

utilizando el software gratuito contenido en las netbooks del Programa UCA. La investigación 

se caracteriza como investigación de acción, con un enfoque cualitativo de las actividades 

llevadas a cabo en el contexto de la acción de "UCA itinerantes" que tiene como objetivo 

proporcionar el uso de "UCA" en escuelas que no cuentan con salas de computadoras 

permanentes. Los participantes de la encuesta fueron cinco clases de Infantil I y II, dos clases 

en el turno de la mañana y tres en el turno de la tarde. Las reuniones con los niños se llevaron 

a cabo durante un período de ocho semanas. Durante la investigación, descubrimos que el uso 

de la computadora en la educación de la primera infancia contribuye significativamente a la 

progresión de las habilidades ya activadas por el aprendizaje en el aula con los educadores, 

favoreciendo la facilidad de los niños en el razonamiento lógico, la coordinación motora, la 

diferenciación de letras y números, así como estímulos con respecto a la conciencia fonológica. 

Con esta investigación como el primer paso de la acción de "UCA itinerantes", se concluye que 

fue una experiencia única, que proporcionó un conocimiento integral sobre el uso de UCA en 

el contexto de la educación de la primera infancia. Destacamos como una sugerencia para 

mejorar la acción, la ejecución de una encuesta con los maestros post-proyecto para comprender 

su concepción sobre el aprendizaje de los estudiantes y cómo fue el desempeño en clase. 

 

Palabras Clave: Educación de la primera infancia, informática, prácticas pedagógicas, UCA. 

 

 

Abstract   

This paper presents a study about the use of free software GCompris and TuxPaint in Early 

Childhood Education in a daycare center in Garanhuns - PE. The research aimed to promote 

the use of information technology in early childhood education, using the free software 

contained in the netbooks of the UCA Program. The research is characterized as action research, 

with a qualitative approach of the activities carried out in the context of the action of “itinerant 

UCAs” which aims to provide the use of “UCAs” in schools that were not provided with 

permanent computer rooms. The survey participants were five classes of Infantil I and II, two 

classes in the morning shift and three in the afternoon. The meetings with the children were 

held over a period of eight weeks. We found during research that the use of the computer in 

early childhood education contributes significantly to a progression of skills already triggered 

by learning in the classroom with educators, favoring children's ease in logical reasoning, motor 

coordination, differentiation of letters and numbers, as well as stimuli regarding phonological 

awareness. With this research being the first step of the “Itinerant UCAs” action, it is concluded 

that it was a unique experience, which provided a comprehensive knowledge about the use of 
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UCAs in the context of early childhood education. We highlight as a suggestion for 

improvement of the action, the execution of a survey with the post-project teachers to 

understand their conception regarding the students learning and how was the performance in 

class.This paper presents a study about free software GCompris and TuxPaint in Early 

Childhood Education in a preschool in Garanhuns - PE. The investigation aimed to promote the 

practice of information technology in early childhood education, using the free software in the 

netbooks of the UCA Program. We characterize the investigation as action research, with a 

qualitative approach of the activities carried out in the action's context of “itinerant UCAs” 

which aims to provide  “UCAs” in schools that were not provided with permanent computer 

rooms. The survey participants were five classes of kindergarten I and II. We held the meetings 

with the children for eight weeks. We found during research that the computer in early 

childhood education contributes to progress the skills already triggered by learning in the 

classroom with educators, favoring the children’s ease in logical reasoning, motor coordination, 

differentiation of letters and numbers, and stimuli regarding phonological awareness. With this 

research being the first step of the “Itinerant UCAs” action, it is concluded that it was a unique 

experience, which provided a comprehensive knowledge about UCAs in early childhood 

education. We highlight as a suggestion for improvement of the action, the execution of a 

survey with the post-project teachers to understand their conception about the students learning 

and how was the performance in class. 

 

Keywords: Early Childhood Education, Informatics, Pedagogical Practices, UCAs. 
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Introdução 

A informática, sem dúvida, é um dos meios mais proeminentes do estágio atual do 

avanço da tecnologia. Freire (2013, p. 98) entendia a tecnologia como uma das “grandes 

expressões da criatividade humana [...] a expressão natural do processo criador em que os seres 

humanos se engajam no momento em que forjam o seu primeiro instrumento com que melhor 

transformam o mundo”. Por isso, antes mesmo de se discutir acerca da informática na escola, 

cabe-nos uma atitude crítica e curiosa diante dos recursos tecnológicos. Não é porque este ou 

aquele recurso é a 'ferramenta do momento' que deve-se adotá-lo e utilizá-lo. Se atuamos em 

uma perspectiva crítica, problematizadora de educação, daremos destaque e utilizaremos 

recursos que apoiem os educandos no desenvolvimento de sua consciência crítica, que os leve 

a questionar a natureza, o estado das coisas até sua atuação em uma dimensão transformadora 

sobre a realidade. Enfim, as ferramentas utilizadas dizem daquilo que acreditamos por 

concepção, revelam nossa ideologia (FREIRE, 1996). Por esse motivo, enxergamos a 

informática como potencializadora não apenas dos processos de ensino e aprendizagem, mas a 

própria gestão do(a) professor(a) de seu trabalho pedagógico. 

Nessa perspectiva, o laboratório de informática é um espaço privilegiado, mas não 

exclusivo, para a realização de atividades que demandam a utilização de computadores. Os(As) 



 
 

 

professores(as), com clareza pedagógica, devem utilizá-lo, buscando atingir os objetivos a que 

se pretendiam em suas atividades previamente planejadas. Os(As) comprometidos(as) com uma 

educação emancipadora certamente acolherãoam e utilizarão criticamente a “tecnologia” em 

sua prática cotidiana. Acompanharão o avanço das tecnologias, e mais, serão sempre capazes 

de aprender com os seus educandos. 

No contexto do projeto de extensão “Informática, educação e acesso ao conhecimento: 

fomentando ensino com qualidade sociocultural e inclusão social nas escolas municipais de 

Garanhuns – PE” projetamos uma das ações no eixo formativo pensando em um melhor 

aproveitamento dos netbook do Programa UCA (Um Computador por Aluno). Em escolas que 

não foi possível o recebimento e a permanência dos equipamentos, foi planejada e executada 

uma transposição temporária dos UCAs para as mesmas, garantindo um maior acesso desse 

instrumento pedagógico por educadores/as e educandos/as nas escolas do município. A ação 

ocorre a cada dois meses em escolas indicadas pela secretaria de educação. No primeiro mês, 

os estudantes contribuem com o ensino de informática básica e, no segundo, com o ensino de 

conteúdos curriculares, a partir das demandas dos professores(as) da escola sediadora. É 

realizado um encontro a cada semana na escola “sede”. 

Neste eixo, mencionamos que, durante os encontros, os envolvidos são convidados a 

realizar projetos de intervenção a partir das aprendizagens realizadas em suas respectivas 

escolas e que estes encontros são organizados na lógica dos círculos de cultura defendida por 

Paulo Freire: 

[...] em lugar de escola, que nos parece um conceito, entre nós, demasiado 

carregado de passividade, em face de nossa própria formação (mesmo quando 

se lhe dá o atributo de ativa), contradizendo a dinâmica fase de transição, 

lançamos o Círculo de Cultura. Em lugar de professor, com tradições 

fortemente “doadoras”, o Coordenador de Debates. Em lugar de aula 

discursiva, o diálogo. Em lugar de aluno, com tradições passivas, o 

participante de grupo. Em lugar dos “pontos” e de programas alienados, 

programação compacta, “reduzida” e “codificada” em unidades de 

aprendizado (FREIRE, 1983, p. 102-103). 

 

Por isso, espera-se, com a continuidade das ações no campo da informática no 

município, contribuir para a melhoria da qualidade da educação oferecida em nossas escolas 

públicas., aAssim oferecer tecnologias que possam subsidiar a prática dos professores(as), 

democratizando o acesso de crianças, e adolescentes, e a sociedade em geral, a estas 

ferramentas. 

É na infância que acontecem uma série de importantes aprendizagens (moral, social, 
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etc), uma fase contemplada pela educação infantil, parte da primeira etapa da educação básica 

no Brasil. Kramer (2000, p. 7-8) ressalta a importante experiência educativa que a Educação 

Infantil deve proporcionar, dizendo que  

Precisamos gerar experiências de educação e socialização, com práticas 

solidárias entre crianças, jovens e adultos, com ações coletivas, elos e laços 

capazes de gerar o sentido de pertencer a elas. Precisamos de escolas e espaços 

de educação infantil capazes de fazer diferente; precisamos mostrar na mídia 

outros modelos de educação e outros modos de ser criança que existem 

também (KRAMER, 2000, p. 7-8). 
 

Assim, neste momento, é fundamental o manuseio dos equipamentos tecnológicos 

porque é, também, na infância que se inicia o desenvolvimento da cognição e coordenação 

motora. Por esse motivo, é essencial que os alunos acompanhem o desenvolvimento 

tecnológico tendo acesso à informática, pois a tecnologia também é crucial para a educação. 

Ou sejamelhor, educação e tecnologias são indissociáveis (KENSKI, 2007). 

Nas próximas seções deste trabalho serão apresentadas a fundamentação teórica, 

metodologia, a fundamentação teórica, os resultados e discussão, as conclusões e as referências. 

 

Fundamentação Teórica 

 Este tópico se divide em duas partes, onde a primeira é fundamentada em Assis (2009) 

que debate sobre o percurso histórico da Educação Infantil e também em documentos oficiais 

como as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional – LDBEN e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que 

discutem a etapa da Educação Infantil como pertencente à Educação Básica e como enriquecida 

de campos de atuação para a formação dessas crianças. A segunda parte se refere à utilização 

de softwares como recursos para o uso das tecnologias da informação e comunicação na 

educação infantil, trazendo exemplos práticos de abordagens desse recurso na educação. 

 

Informática e Educação Infantil 

 Na década de 80, a educação para as crianças não se desenvolvia com foco na faixa 

etária ou com espaço apropriado para estes sujeitos, pois a educação, entendida como básica, 

só era considerada a partir do Ensino Fundamental (ASSIS, 2009). Com a promulgação da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN (nº 9.394/1996) ocorre a inclusão da 

Educação infantil na educação básica (BRASIL, 2018), organizada a partir das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) (BRASIL, 2009). Estes documentos 



 
 

 

corroboram a perspectiva que a Educação Infantil é um direito que deve ser assegurado até os 

5 anos de idade, sendo que, como sujeito em desenvolvimento, a criança aprende desde seus 

primeiros anos, e neste processo de construção de conhecimento adquire habilidades, utiliza 

diferentes ferramentas e expressões para constituir como ser social e histórico. 

 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), por sua vez, traz orientações a nível 

nacional, que, em nível regional, deverá ser organizada e adequada no currículo escolar. 

Destacam-se seis direitos de aprendizagem, dentre estes, apenas um refere-se explicitamente a 

tecnologia: 

Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, 

emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da 

natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em 

suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia 

(BRASIL, 2017, p. 38). 
 

 A partir dessas orientações, compete a instituição de ensino criar oportunidades para a 

criança desenvolver esses e os demais direitos, com a mediação de um adulto / profissional da 

educação, para que as crianças tenham essa interação e possam, de forma espontânea, mas 

também dirigida, ampliandoampliar os seus conhecimentos de cunho social e cultural. 

 A BNCC elenca também cinco campos de experiência, sendo estes, entendidos como 

arranjos curriculares para orientar o planejamento pedagógico para a Educação Infantil. São 

eles: “O eu, o outro e o nós”, “Corpo, gestos e movimentos”, “Traços, sons, cores, e formas”, 

“Escuta, fala, pensamentos e imaginação” e “Espaços, tempos, quantidade, relações e 

transformações” (BRASIL, 2017, p. 40-44). 

 Por fim, ainda  a BNCC (BRASIL, 2017, p. 9) também menciona as tecnologias da 

informação e comunicação como elementos que fazem parte do documento a ser desenvolvido 

na etapa tão importante que é a educação infantil. 

 

Os softwares GCompris e TuxPaint na Educação Infantil 

 O GCompris é um pacote de jogos educativos digitais destinado, em sua maioria, para 

crianças de até 10 anos de idade. Esse conjunto de aplicações foi desenvolvido no ano 2000 por 

Bruno Coudoin que teve por motivação criar um software de qualidade para plataforma Linux 

(GIET, 2019). De acordo o seu criador, a origem da palavra GCompris deve-se a um trocadilho 

com a expressão em francês “J’ai compris” que pode ser traduzido por “Eu compreendo” 

(JÚNIOR, 2009). O GCompris é disponibilizado gratuitamente para as plataformas Linux (para 

Windows e MacOS as versões completas são pagas), possuindo código-fonte aberto onde há 



 
 

 

um incentivo para adaptá-lo, melhorá-lo e compartilhar as alterações com os usuários e demais 

membros da comunidade. Atualmente, o projeto GCompris é armazenado e desenvolvido pela 

comunidade KDE6. 

Diversos trabalhos tratam sobre os benefícios educacionais alcançados quando se 

utilizam as atividades do GCompris em sala de aula, entre eles Coelho e Pereira (2017) que 

discutem sobre a inserção das tecnologias no contexto educacional ligado ao ensino dos 

conteúdos curriculares da matemática; Leite e Oliveira (2017) trazem a utilização de jogos com 

objetivo educacional através do GCompris; Alencar, Silva e Rodrigues (2017), por sua vez, 

relatam as práticas realizadas no âmbito da educação infantil e ensino fundamental, onde pôde-

se utilizar as tecnologias da informação e comunicação como recurso pedagógico. Fernandes 

(2013, p. 3) argumenta que o GCompris “[...] é multidisciplinar e isso facilita o 

desenvolvimento de atividades interdisciplinares. De acordo com o site oficial do Gcompris, as 

atividades do programa perpassam as mais diversas áreas”. Logo, compreende-se que os jogos 

e atividades contidas não estão unicamente indicadas a uma área de conhecimento, cabendo por 

meio das orientações pedagógicas direcionar a quais conhecimentos se quer chegar e, de fato, 

utilizar esse software como meio para desenvolver variadas atividades. 

Outro software utilizado que possibilita o desenvolvimento da criatividade dos alunos 

da Educação Infantil é o Tuxpaint. Este contempla a Educação Artística, conforme destaca 

UFRPE (2019, p. 60), pois é “[...] um editor de imagens para crianças usado a partir do mouse. 

Possui uma interface de fácil utilização e efeitos sonoros diferentes ao clicar nas ferramentas. 

Oferece a possibilidade de desenho livre”. Percebe-se que esta ferramenta além de possibilitar 

os alunos desenvolverem distintas habilidades na criatividade através da produção de seus 

próprios desenhos, possui o recurso de efeito sonoro que facilita a compreensão de como fazer 

determinadas ações no software. A distribuição Tuxpaint é realizada sob a licença GPL através 

de download7 na internet. 

 

Metodologia 

 

 A pesquisa foi caracterizada como uma pesquisa-ação que, de acordo com Appolinário 

(2011, p. 146) tem por objetivo “resolver um problema de pesquisa por meio de ação de modo 

 
6 Comunidade KDE. Disponível em: www.kde.org. Acesso em: 15 ago. 2019. 
7 Disponível para download em: http://tuxpaint.org/download/. 

http://www.kde.org/
http://www.kde.org/


 
 

 

cooperativo e participativo”. Além disso, também pode ser caracterizada como uma pesquisa 

participante, pois esta é uma modalidade que “utiliza como técnica de investigação a observação 

participante” (APPOLINÁRIO, 2011, p. 149), ou seja, o pesquisador é sujeito da própria ação 

e intervenção. Foi de abordagem qualitativa e utilizou-se do método indutivo, “cujo objetivo 

dos argumentos é levar a conclusões cujo conteúdo é muito mais amplo do que o das premissas 

nas quais se basearam” (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 86). 

A pesquisa ocorreu em uma creche municipal situada em Garanhuns (PE) quea qual 

atende turmas de educação infantil, que e funcionam nos turnos da manhã e tarde. Foram 

sujeitos da pesquisa 9056 alunos de cincoas turmas dae educação infantil, sendo trêduas turmas 

de infantil I e dumas de infantil II. As turmas da manhã, Infantil I A e II A, com um quantitativo 

de Cada turma com 17 alunos cada, enquanto as turmas da tarde, Infantil I B e I C e Infantil II 

B, com , 18, 178 e 21 alunos, respectivamente. Todos com faixa etária entre om idades c, entre 

4 e 5 anos. 

Para desenvolvimento da pesquisa, optou-se pelo uso da observação participante, na 

qual o pesquisador faz parte do grupo pesquisado, envolvendo-se no processo. Conforme 

argumenta Severino (2007, p. 120), é uma maneira do “pesquisador colocar-se numa postura 

de identificação com os pesquisados”. 

As ações foram organizadas em aulas práticas com duração de cinquenta minutos cada 

e realizadas em oito encontros em um período de dois meses. Antes, foi realizado um 

planejamento das aulas em conjunto com a coordenadora pedagógica e as docentes das turmas 

envolvidas. Os computadores utilizados foram oriundos do Programa “Um Computador por 

Aluno” (UCA) que, segundo o site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - 

FNDE, “foi implantado com o objetivo de intensificar as tecnologias da informação e da 

comunicação (TIC) nas escolas, por meio da distribuição de computadores portáteis aos alunos 

da rede pública de ensino” (BRASIL, 2017). 

 

Resultados e Discussão 

 

 A partir da construção conjunta de um planejamento detalhado para a realização das 

atividades e imersão no campo de pesquisa, foram executadas atividades em conformidade com 

os conteúdos trabalhados em sala de aula pelas docentes, com vistas a contribuir com o 

ensino/aprendizagem da turma, desenvolvendo e aprimorando junto aos estudantes habilidades 



 
 

 

e competências estabelecidas pela BNCC, além de possibilitar à grande parte das crianças seu 

primeiro contato com computadores, se caracterizando este como importante instrumento 

mediador de conhecimento. 

Foi traçado um planejamento conforme com as orientações presentes na BNCC e as 

necessidades apontadas pela escola. Foi possível realizar atividades trabalhando Coordenação 

motora, As letras, Sistema de Numeração Decimal e Quantidades, Raciocínio Lógico e As 

Cores. Categorias estas a serem analisadas neste tópico à luz da teoria estudada. 

 

Coordenação motora 

 

 As atividades propostas no GCompris para desenvolver a coordenação motora foram: 

“Um clique ou toque”, “Toque ou clique duas vezes”, “Ligue os pontos”, “Jogo do peixinho”, 

“Direita ou esquerda”, “Hexágono” e “Jogo de futebol”, entre os jogos que mais se destacaram 

foram com manuseio do touchpad. Esses dispunham de várias estratégias para   desenvolver a 

coordenação motora das crianças. Realizando atividades que propiciam a ampliação da 

coordenação motora, bem como uma maior autonomia para manusear o touchpad, se faez 

tangível a habilidade necessário um trabalho constante para o desenvolvimento efetivo dessa 

habilidade para a realização de atividades posteriores, ressaltando que estas se caracterizam 

como habilidades a serem efetivadas junto aos educandosa, conforme orientações estabelecidas 

na BNCC (BRASIL, 2017). 

 As dificuldades iniciais para a realização de algumas atividades no touchpad houve 

porque alguns dos estudantes “nunca” utilizaram um computador. Para sanar esse 

impassediminuir essa dificuldade o planejamento teve uma pequena modificação, de 

necessitando dispor um tempo maior, para que os alunos se familiarizassem com a tecnologia 

através de alguns jogos. Apesar das dificuldades iniciais, as crianças conseguiram realizar as 

atividades e desenvolveram as habilidades de coordenação motora, também, através do 

manuseio do touchpad. 

 

 

As letras 

 

 Segundo a BNCC (2017), devem ser desenvolvidas com as crianças algumas 



 
 

 

competências para que as mesmas sejam capazes de manusear diferentes mídias textuais, bem 

como levantar hipóteses em relação à linguagem escrita e, por meio desta, realizar registros de 

palavras e textos, sendo o conteúdo “as letras” considerado pertinente para ser abordado. Os 

jogos aplicados para a apropriação destas competências foram: “Letra cadente”; “Letra 

desaparecida” e “Clique numa letra”. 

Para interação com essas atividades foi necessária a utilização do teclado gerando 

dificuldades principalmente nos alunos das turmas do Infantil I por conta do seu processo de 

apropriação da leitura e escrita. Foi observado em umas das turmas do Infantil I que, 

inicialmente, os alunos não conseguiram compreender a proposta do “Letra cadente”, pois em 

vez de manipularem o teclado, eles utilizavam o touchpad na tentativa de fazer as letras sumir. 

A atividade “Letra desaparecida” foi considerada a mais difícil de ser utilizada, visto que as 

crianças ainda não identificavam todas as letras. Sendo assim, ele foi abordado de outra 

maneira. Os discentes responsáveis falavam qual era a palavra e qual letra estava faltando, com 

isso, os alunos teriam que relacionar o som e grafia, alcançando o resultado esperado. 

Apesar das dificuldades enfrentadas, foi possível observar o desenvolvimento do 

conhecimento das crianças acerca do tema. Com o passar dos níveis, elas relacionavam e 

identificavam as letras com mais agilidade e facilidade, o que futuramente contribuirá para a 

realização de registros escritos, além de conseguir manusear o teclado do computador. Isto 

acrescenta evidências para a importância do uso da informática na compreensão de 

determinados conteúdos, assim como da relevância do professor nesta mediação. 

 

Sistema de Numeração Decimal e Quantidades 

 

Ao trabalhar com os conteúdos matemáticos tivemos como objetivo contribuir e auxiliar 

as crianças no desenvolvimento de capacidades como identificar os algarismos, registrá-los e 

relacioná-los às suas respectivas quantidades, conforme algumas orientações também 

estabelecidas pela BNCC (2017). Para tal, os jogos utilizados foram: “Sequência de números”, 

“Número com dados”, “Jogo da memória com números”, “Contagens de Itens”; e por último, 

o Tux Paint. Salientamos que os três primeiros foram utilizados na abordagem do Sistema de 

Numeração Decimal, enquanto os últimos, para Quantidades. Pode-se visualizar, em seguida, 

um discente do projeto de extensão auxiliando uma das crianças no jogo “Contagem de Itens”, 

onde ele conversa com ela sobre a contagem de cada item (frutas) correspondente ao algarismo 



 
 

 

solicitado pelo jogo. 

 

Imagem 1: Discente do projeto auxiliando as crianças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria (2019) 

 

Embora os alunos soubessem contar oralmente foram percebidas algumas dificuldades 

nas turmas do Infantil I quanto à identificação dos números no jogo “Sequência de números”, 

especialmente após o algarismo 10. Por isso, sua aplicação demandou mais atenção e mediação 

por parte dos discentes responsáveis que, felizmente, conseguiram finalizar a atividade de forma 

satisfatória. O mesmo ocorreu com o “Contagem de itens”. Apesar de terem a coordenação 

motora desenvolvida suficientemente para organizar os objetos e conseguir contá-los, não 

identificavam os números correspondentes no teclado. 

 

Raciocínio lógico 

 

 A BNCC (2017) afirma que o docente deve possibilitar situações nas quais as crianças 

estabeleçam relações de comparação entre objetos, figuras, etc., bem como classificar estes 

objetos de acordo com suas semelhanças e diferenças, observando suas propriedades. Para tal, 

foram utilizados três jogos baseados em quebra-cabeças no software livre GCompris. Suas 

propostas têm como objetivo estabelecer uma relação de comparação entre as imagens, seja 

para identificar quais partes se encaixam ou para arrastar as peças ao espaço correspondente na 

imagem, sendo assim, estando coerentes com as diretrizes do documento. 

Foram eles: “Montar quebra-cabeça de imagem”, “Encontre os detalhes” e “Complete 



 
 

 

o quebra-cabeça”. Em geral, não houve muitas dificuldades durante a abordagem desse 

conteúdo, exceto a ausência de uma referência e as imagens complexas dispostas no jogo 

“Montar quebra-cabeça de imagem”, pois estes aspectos causavam confusão nas crianças 

durante a montagem. As demais atividades foram realizadas rapidamente, e logo, com 

autonomia. 

 

Cores 

 

 Como já explicitado, Fernandes (2013) afirma que a partir do GCompris é possível 

proporcionar interdisciplinaridade, fator dependente da prática adotada pelo docente. Por isso 

ao trabalhar as cores, também, tínhamos como objetivo contribuir para o desenvolvimento de 

habilidades manuais, para que as mesmas adquirissem controle suficiente para desenhar e 

pintar, bem como se expressarem livremente através destes desenhos. O desenho abaixo 

realizado através do Tux Paint por uma criança do Infantil I revela a apropriação gradativa da 

mesma quanto ao manuseio do touchpad, como também a exploração geral da maioria das 

funcionalidades do mesmo. 

 
Imagem 2: Desenho feito no Tux Paint por uma criança do Infantil I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria (2019) 

 

Nas duas turmas que funcionavam ndo turno da manhã, a discente responsável solicitou 

que as crianças desenhassem determinado objetivo congruente com uma determinada cor, 

também dita por ela. Por exemplo, ao pedir que criassem algo vermelho, uma das imagens que 

obtivemos foi uma maçã. Os mesmos, assim como os alunos do vespertino, tiveram a 



 
 

 

oportunidade de colorir desenhos prontos, disposto pelo próprio software, neste caso, o Tux 

Paint. 

Foi observado, durante as atividades, que os alunos de ambos os turnos desenvolveram 

muito bem a exploração das cores, bem como a utilização das ferramentas do programa, como 

a borracha ou o pincel, e até aquelas mais complexas, como escolher outras imagens. Por isso, 

poucas dificuldades foram encontradas. 

 

Culminância 

 

 Este foi o único momento único qualque os “UCAs” não foram utilizados, entretanto 

foi possível ampliar ainda mais as relações interpessoais das crianças e estimulá-los ainda mais 

à tomarem atitudes de  participação. Em amboas os turnos, recordamosforam relembradas as 

experiências vivenciadasque passaram desde o primeiro momento., Na imagem abaixo 

encontra-se uma das participantes do projeto auxiliando uma turma que chegava para visualizar 

suas produções.inicialmente por mei 

Imagem 3: Uma das turmas observando suas produções 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria (2019) 

. 

 Através  da oralidade, fomos motivando-os a expressarem o que haviam apreendido e 

gostado em meio a todos esses momentos. Para ajudá-los a recordar e também tornar a 

culminância mais interativa, produzimos um vídeo com fotos de todos os momentos e as 

produções um vídeo produzido pelos discentes participantes do projeto e pelas artes produzidas 



 
 

 

porcomo também  feitas pelas crianças ao longo do projeto.,  As imagens impressas das artes 

que cada um fez estavam expostas na parede da sala, onde, assim que entraram, puderam ver o 

que os coleguinhas fizeram e lembrar de tudo que desenvolveram. que estiveram eExpostas em 

um varal na sala de aula, as crianças foram observando e tornava-se nítido o sentimento de 

orgulho que eles sentiram de si mesmo, ao se verem nas fotos e, principalmente, produzindo 

algo. 

Ao terminar esses momentos, pôde-se começar a entregar os certificados de 

participação, na ocasião chamados de diplominhas, referente as atividades com os “UCAs”, 

constando a participação na itinerância. Pôde-se chamar cada um pelo seu nome e entregando, 

como em um momento formal de parabenização pelo êxito nas atividades. A troca de 

conhecimentos entre os participantes dessa atividade do projeto garante novas perspectivas e 

ampliações para as próximas experiências, sem contar a própria ligação entre teoria e prática 

que nos foi oportunizada através do contato com a BNCC e Currículo de Pernambuco com 

orientações curriculares pertinentes à Educação Infantil.  

Por fim, foram entregues os “diplominhas” de participação na itinerância, chamando cada um 

pelo seu nome e entregando-o, como em um momento formal de parabenização pelo êxito em 

todas as atividades. É válido ressaltar que foi perceptível a alegria e o sentimento de orgulho ao 

terem seus esforços reconhecidos. 

Conclusões 

          A pesquisa foi realizada no contexto do projeto de extensão “Informática, educação e 

acesso ao conhecimento: fomentando ensino com qualidade sociocultural e inclusão social nas 

escolas municipais de Garanhuns – PE”, com a ação “UCAs Itinerantes”, tendo como objetivo 

geral identificar se a informática auxilia no processo de ensino e aprendizagem de conteúdos 

escolares no âmbito da educação infantil. Através das leituras e reflexões foi perceptível que o 

uso de tecnologias aliadas ao fazer pedagógico contribuíram para desenvolvimento da 

aprendizagem. A formação do professor é importante, seja ela inicial ou continuada, sendo 

teoria e prática indissociáveis no processo educacional. 

 Durante as observações percebemos o quanto os alunos desenvolveram suas habilidades 

no manuseio nas atividades com o “UCA” que foram atividades pedagógicas nas quais eles 

participaram de modo ativo e com desenvoltura, visto que no primeiro encontro com eles 

haviam relatado que não usavam o computador, ou seja, apenas com as primeiras explicações, 

“se saíram muito bem”. A experiência da prática do uso de computadores com alunos da 



 
 

 

educação infantil, desenvolvendo atividades pedagógicas com uso de softwares educativos, 

pautados na BNCC, foram significativas, porque esses momentos de interação do 

professor/computador/aluno são fundamentais para o ensino e aprendizagem. A estrutura da 

escola e o acolhimento dos que fazem parte dela ajudaram bastante para que a ação alcançasse 

seus objetivos. 

 De acordo com a análise percebe-se a importância do uso do computador como meio 

facilitador para o desenvolvimento da aprendizagem e constatou-se que a utilização do 

computador como recurso didático-pedagógico, nas turmas pesquisadas, envolveu a criança no 

processo de ensino e aprendizagem. Ressaltamos como sugestão para melhoria da ação, que se 

faça uma sondagem com as professoras pós-projeto para perceber a concepção delas com 

relação a aprendizagem dos alunos e como ficou o desempenho nas aulas. 

 Conclui-se ao final da pesquisa que o processo educacional é contínuo e que para se 

fazer educador são necessários a prática e o aperfeiçoamento permanente. E o conhecimento 

não se constrói apenas, individualmente, mas em cooperação, onde ambos doam e recebem 

conhecimentos reciprocamente, por meio da interação entre o professor e aluno. 
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