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As  crianças  todas  as  crianças 
transportam  o  peso  da 
sociedade  que  os  adultos  lhes 
legam,  mas  fazem-no  com  a 
leveza da renovação e o sentido 
de que tudo é de novo possível. 
(SARMENTO, 2004, p. 10).

Fonte: Arquivo da Pesquisadora



RESUMO
   As diferentes tecnologias modificaram no 
decorrer  dos  tempos  a  maneira  que  a 
humanidade  a  utiliza  para  se  comunicar  e 
interagir. Sendo a escola de educação infantil 
um  espaço  a  se  considerar  a  criança  como 
protagonista  do  seu  conhecimento  e 
aprendizagem,  promovendo  oportunidade 
do  desenvolvimento  integral  do  bebê  e  da 
criança  pequena.  Nesta  perspectiva, 
apresentamos a organização de um curso de 
formação  continuada  para  educadores  e 
educadoras  de  creche  com  intuito  de 
conceituar as diferentes tecnologias presentes 
no  espaço  que  possibilitam  atividades 
potencializadoras  do  desenvolvimento 
integral da criança.   

É  objetivo  também,  estabelecer  uma 
reflexão  junto  ao  grupo sobre  a  presença  das 
tecnologias  digitais  no  espaço  da  creche.  O 
curso  tem  carga  horária  de  20  horas  e  está 
estruturado  em  5  encontros  formativos.  Em 
cada encontro é apresentado um roteiro com as 
ações  a  serem  executadas  juntamente  com  o 
formador. O objetivo do material é que sirva de 
facilitador  para  profissionais  da  área  da 
educação, educadores e educadoras, gestores e 
demais  pessoas  que  se  interessam  pela 
temática.

Palavras-chave: Formação continuada de educadores. Tecnologia. Creche. 



ABSTRACT
The different technologies have modified in the 
course  of  time  the  way  humanity  uses  it  to 
communicate and interact. Being the school of 
infantile  education  a  space  to  consider  the 
child  as  protagonist  of  its  knowledge  and 
learning, promoting opportunity of the integral 
development of the infant and the small child. 
In this perspective, we present the organization 
of a continuing education course for day care 
educators  in  order  to  conceptualize  the 
different technologies present in the space that 
make possible activities for the development of 
the child.

It is also intended to establish a reflection with 
the  group  about  the  presence  of  digital 
technologies  in  the  daycare  area.  The  course 
has a workload of 16 hours and is structured in 
4 training sessions. In each meeting a script is 
presented  with  the  actions  to  be  performed 
together with the trainer. The objective of the 
material is to serve as a facilitator for education 
professionals,  educators,  managers  and other 
people who are interested in the subject.

Keywords: Continuing education of educators. Technology. Nursery.
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APRESENTAÇÃO 

Apresentaremos  a  seguir  proposições, 
que se configuram no plano de formação 
continuada para educadores de crianças 
na faixa etária de zero a três anos no uso 
de  tecnologias  nos  espaços  da  creche, 
com intuito de problematizar e repensar

suas  práticas  a  partir  de  conceitos  do 
desenvolvimento integral,  bem como os 
as  tecnologia  potencializadoras 
evidenciados nesse curso.

10
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     Nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
para  formação  de  professores  (BRASIL, 
2015) instrui que os cursos de formação 
continuada  compreende  em  repesar  a 
prática e o fazer pedagógico, promovido 
por  meio  de  reuniões  de  grupos  de 
estudos que busquem reflexão e  de um 
aperfeiçoamento  docente.  Para  a 
elaboração  de  um  curso  de  formação 
continuada para educadores de creche é 
preciso  que  essa  ação  não  seja 
exclusivamente  pensada  pelo  formador 
ou  coordenador  pedagógico,  mas  deve 
ser pensada por toda a escola. 
Neste processo formativo devem emergir

A proposta formativa tem carga horária de 20 horas, 
sistematizada em 5 encontros com 4 horas em cada encontro.

questões  que  ocorrem no  cotidiano  dos 
educadores  envolvidos  e  ser 
problematizado  em  grupo,  para  que 
possa ocorrer o diálogo e a apresentação 
de reflexões entre os pares. Para tanto se 
faz  necessário  uma  carga  horária  que 
possibilite tais propostas. Nas Diretrizes 
curriculares nacionais  para formação de 
professores orienta que “as atividades ou 
cursos de atualização, com carga horária 
de mínima de 20 horas e máxima de 80 
horas,  por atividade formativa diversas, 
direcionadas  a  melhoria  o  exercício 
docente.” (BRASIL, 2015, p. 15). 
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Revendo  conceitos  e  (Des) 
construindo ideias:
Conceituar  sobre  bebês, 
criança  pequena  e  o  
desenvolvimento  integral.  da 
mesma  forma  o  campo  das 
tecnologias  e  refletir  sobre 
suas aplicações. 

02(dois) encontros.

Análise da prática pedagógica e…
(Re)pensar  como  imperativo 
profissional:
Apresentar  exemplos  de 
atividades  e  refletir  sobre  as 
práticas.  Além  disso  pesquisar 
outras atividades, refletindo sobre 
os conceitos apresentados. 

1 (hum) encontro.

Criar,  produzir  divulgar…  e 
pesquisar como possibilidade:
Produzirão  uma  coletânea  de 
atividades explicitando o uso da 
tecnologia que se apresenta e as 
p o t e n c i a l i d a d e s  d o 
desenvolvimento infantil.

02(dois) encontros.

O  número  de  educadores  para  esta 
proposta  poderá  variar  entre  03  (três) 
participante,  pois  compreenderá  um(a) 
educador(a)  de  cada  turma  e  até  15 
(quinze),  sendo  os  últimos  encontros  a 
necessidade  de  pesquisas  na  internet, 
poderão  ser  formados  pequenos  grupos, 
mensuramos 5 (cinco) grupos com 3 (três) 
participantes. 
Para cada encontro, terá uma carga horária, 
objetivo, conjunto de atividades que serão 
norteadoras  para  o  grupo  e  o/a 
formador(a).    

Esse  plano  propõe  uma  organização  em  6 
etapas:
- descrição geral;
- objetivo;
- carga horária;
- atividades;
- avaliação;
- sugestão de textos;
Para iniciarmos o detalhamento deste curso,
abordaremos  uma  breve  explanação  de 
criança no contexto da sociologia da infância 
e  o  desenvolvimento  infantil,  bem  como  o 
que conceituamos sobre tecnologia.  

12



A INFÂNCIA E A CRIANÇA
No Estatuto da primeira infância destaca em seu Artigo 2º que 
"considera  primeira  infância  o  período  que  abrange  os  seis 
primeiros anos completos ou 72 (setenta e dois) meses de vida 
da criança. (BRASIL, 2016, p. 12).

É preciso considerar a infância como uma condição da criança. 
O  conjunto  das  experiências  vividas  por  elas  em diferentes 
lugares históricos, geográficos e sociais é muito mais do que 
uma  representação  dos  adultos  sobre  essa  fase  da  vida. 
(KUHLMANN JR, 2010, p. 30).

A Sociologia da infância se insere 
na  realidade  social  da  criança  e 
mostra  não  apenas  o 
desenvolvimento dessa infância, mas 
o  efeito  e  as  consequências  na 
totalidade da realidade social. 

Leia Mais:

ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. Tradução de 
Dora Flaksman. 2.ed. [Reimpr.]. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

SARMENTO, Manuel Jacinto. Sociologia da Infância: Correntes e 
Confluências. In: SARMENTO, Manuel Jacinto; GOUVÊA, Maria 
Cristina Souza (Org.). Estudos da Infância: educação e práticas 
sociais. Petrópolis: Vozes, 2008. 

13
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Desenvolvimento Integral
Leia mais: 

O  Desenvolvimento  Infantil  é  parte  fundamental  do 
desenvolvimento humano, um processo ativo e único 
de cada criança, expresso por continuidade e mudanças 
nas habilidades motoras, cognitivas, psicossociais e de 
linguagem,  com  aquisições  progressivamente  mais 
complexas nas funções da vida diária e no exercício de 
seu papel social. (SOUZA; VERÍSSIMO, 2015).

A situação  social  de  desenvolvimento  é  o  ponto  de 
partida  para  todas  as  mudanças  dinâmicas  que  se 
produzem no desenvolvimento durante o período de 
cada  idade.  Determina  plenamente  e  por  inteiro  as 
formas e a trajetória que permitem a criança adquirir 
novas  propriedades  da  personalidade,  já  que  a 
realidade  social  é  verdadeira  fonte  do 
desenvolvimento,  a  possibilidade  de  que  o  social  se 
transforme  em  individual.  (VIGOTSKI,  1932-1996,  p. 
264). 

SOUZA, Juliana Martins de. VERISSíMO, 
Maria de La Ó Ramallo. Desenvolvimento 
Infantil: analise de um novo conceito. 2015. 
Revista Latino-Am. Enfermagem.  Disponível 
em: http://www.scielo.br/pdf/rlae/v23n6/
pt_0104-1169-rlae-23-06-01097.pdf 

14
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E quando falamos de tecnologia… 

Em cada tempo houve a necessidade de desenvolver 
técnicas que possibilitassem a sobrevivência do ser 
humano e na melhoria do seu viver. Porém, definir o 
conceito  de  tecnologia  é  difícil,  visto  que  em 
diferentes  momentos  a  tecnologia  foi  vista  de 
maneira diferente pela humanidade.

As  perspectivas  as  quais  olhamos  as  tecnologias 
atualmente  sofreram  alterações,  pois  vem,  no 
percurso da história, influenciando a organização do 
cotidiano  e  o  viver  em  sociedade  no  domínio  da 
água  e  do  fogo,  na  utilização  de  produtos  da 
natureza como lascas de árvore, ossos de animais.  

Consideramos  os  conceitos  de  Kenski  (2007,  p.15), 
para quem “as tecnologias são tão antigas quanto a 
espécie  humana.  Na verdade,  foi  a  engenhosidade 
humana,  em todos  os  tempos,  que  deu origem às 
mais  diferenciadas  tecnologias”  e  vista  como uma 
forma  de  alterar  o  mundo,  mesmo  ainda  sem 
compreender.

Leia Mais:

Está  transformando  a  maneira  de  como 
vivemos,  trabalhamos  e  nos  divertimos, 
como  acordamos  pela  manhã,  fazemos 
compras,  investimos  dinheiro,  escolhemos 
nossos  entretenimentos,  criamos  arte, 
cuidamos  da  saúde,  educamos  os  filhos, 
trabalhamos  e  participamos  ou  nos 
relacionamentos com as instituições que nos 
empregam, vendem algo, prestam serviços à 
comunidade (DERTOUZOS, 1997, p. 153).

LOPES, Alzeni Ferreira.; SANTOS, Édina Maria Batista Rangel; FERREIRA, 
Paula Joelma Soares; BRITO, Pollyana Valéria Gomes. O desafio do uso das TIC 
na educação infantil. Revista Pandora Brasil. Ano 5 - N 34, Setembro-2011.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. I Conferência de Tecnologia 
e Infância.  Disponível em: < http://www.sbp.com.br/imprensa/
detalhe/nid/excesso-no-uso-de-eletronicos-pode-prejudicar-
desenvolvimento-reafirma-especialista-da-sbp-em-evento-na-bahia

15Fonte: Arquivo da Pesquisadora
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PRIMEIRO ENCONTRO 
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PRIMEIRO ENCONTRO 
FORMATIVO

Objetivo Conteúdo Detalhamento Avaliação

Explorar  sobre  a 
temática  infância 
dentro da proposta da 
sociologia da infância 
para  os  bebês  e 
crianças  pequenas, 
com foco nos direitos 
garantidos  e   no 
d e s e n v o l v i m e n t o 
integral.

C o n c e i t o s  e 
características  sobre 
d e s e n v o l v i m e n t o 
integral  da  criança  e  
o s  d o c u m e n t o s 
norteadores  que 
asseguram-na  como 
sujeitos histórico.

Formador(a) Participantes

A  avaliação  será 
formativa,  por  meio  de 
roda de conversas a fim 
de  que  o  grupo  relate 
sobre  as  impressões  até 
o  momento,  com  foco 
em  participação  e 
reflexões  construtivas 
para a formação.  

O/A formador(a)  apresenta 
conceitos  históricos  sobre 
primeira  infância  e  criança. 
Ressaltando  os  direitos 
garantidos  na  legislação  e 
n o s  d o c u m e n t o s 
norteadores.  

Os/As  part ic ipantes 
contribuirão com reflexões a 
cerca do tema e poderão ser 
acrescidas  de  relatos  das 
práticas  vivenciadas  pelo(a) 
educador(a).

O / A  f o r m a d o r ( a ) 
apresentará   textos  que 
c o n t e m p l e  e s s a 
invisibilidade das crianças e 
abordará  sobre  o 
desenvolvimento integral.

Os/As  part ic ipantes 
poderão  apontar  suas 
impressões acerca do que foi 
visto sobre infância, crianças 
de  zero  a  três  anos  e  suas 
expectativas.

Roteiro

Descrição do encontro:
Este  é  um  momento  em  que  o/a 
formador(a)  se  apresenta,  conhece  o 
grupo  e  relaciona  as  atividades  que 
acontecerão durante o curso.

Carga horária:
3 h presenciais e 
1 extra classe

Serão  explanados  as  características 
sobre bebês e crianças na faixa etária 
de  zero a  três  anos  e  suas  bases  do 
desenvolvimento infantil. 

18



ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

Formador(a)

Fará  uma  explanação  do  percurso  histórico  da  invisibilidade  da 
criança na sociedade e suas garantias como sujeito histórico e de 
direitos.  Abordará  também sobre  o  desenvolvimento integral  e  o 
papel das instituições de educação infantil, principalmente a creche 
nesse processo.  
A idéia será exposta por meio de slides para que o grupo possa 
interagir gradativamente com o/a formador(a) e com a temática.

Sugestão!
O/A  formador(a) 
poderá  pontuar  idéias 
chaves de suas reflexões 
sobre a temática.

Sugestão para avaliação!
O/A  formador(a)  poderá 
utilizar   idéias  chaves  que  os 
participantes relataram sobre a 
temática e conduzir para a roda 
de conversa.

Para finalizar!
Ao  final  do  encontro  os/as 
educadores(as)  devem  ser 
orientados(as)  a  ler  as 
recomendações para atividade 
extra classe (Apêndice A).

Participante

Apresentará suas reflexões e dúvidas acerca da temática, conforme é 
exposto do conteúdo.

MATERIAIS E RECURSOS
NECESSÁRIOS 

• Elaborar slides com a temática
 que será exposta para o grupo;

• Poderão ser apresentados vídeos
e gravuras que ilustrem a temática;

• Apresentar algumas gravuras
que represente o sentimento de
infância.

• Verificar se no local da 
formação possui computadores 
e datashow.

19



DICAS IMPORTANTES!

LIVRO LEITURAS COMPLEMENTARES

SITES

ARIÈS, Philippe. História social da criança e da 
família. Tradução de Dora Flaksman. 2.ed. [Reimpr.]. 
Rio de Janeiro: LTC, 2017.

ABRAMOWICZ, Anete. A pesquisa com crianças em infâncias e a 
sociologia da infância. In: FARIA, Ana Lúcia Goulart; FINCO, 
Daniela (Org.). Sociologia da infância no Brasil. Campinas: Autores 
Associados, 2011. 

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. 
Câmara De Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais Para 
a Educação Infantil. Resolução CNE/CEB 5/2009. SOUZA, Juliana Martins de. VERISSíMO, Maria de La Ó Ramallo. 

Desenvolvimento Infantil: analise de um novo conceito. 2015. 
Revista Latino-Am. Enfermagem.  Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v23n6/pt_0104-1169-rlae-23-06-01097.pdf 

ABRAMOWICZ, Anete. A pesquisa com crianças em 
infâncias e a sociologia da infância. In: FARIA, Ana 
Lúcia Goulart; FINCO, Daniela (Org.). Sociologia da
 infância no Brasil. Campinas: Autores Associados,
2011. 

ELSIE. A história da Heroína que criou a declaração dos direitos da 
criança. Disponível em: <http://ultimato.com.br/sites/maosdadas/2013/
01/22/a-historia-da-heroina-que-criou-a-declaracao-dos-direitos-da-crianca/

GOUVEA, Maria Cristina Soares. A escrita da história da infância: 
periodização e fontes. In: SARMENTO, Manuel; GOUVEA, Maria 
Cristina. Soares. (Org.). Estudos da Infância: Educação e Práticas 
Sociais. Petrópolis: Vozes, 2008.

BRASIL. Lei n° 9.394/96. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 
20 de dezembro de 1996.
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SEGUNDO ENCONTRO 
FORMATIVO

Objetivo Conteúdo Detalhamento Avaliação

Elucidar  e  Refletir  
sobre as tecnologias e 
as  mudanças  que 
essas  influenciaram 
no  viver  em 
sociedade. 
Abordar  sobre  os 
efeitos  no  uso  de 
tecnologias  digitais 
por  bebês  e  crianças 
pequenas  no  espaço 
escolar. 

C o n c e i t o s  d e 
tecnologia  como 
técnica. Apontar o uso 
das  tecnologias 
digitais  com  bebês  e 
crianças pequenas e os 
possíveis  efeitos  no 
d e s e n v o l v i m e n t o 
infantil.

Formador(a) Participantes

A  avaliação  será 
formativa,  por  meio  de 
roda de conversas a fim 
de  que  o  grupo  relate 
sobre  as  impressões  até 
o  momento,  com  foco 
em  participação  e 
reflexões  construtivas 
para a formação.  

O/A formador(a)  apresenta 
conceitos  históricos  sobre 
tecnologia  e  o  processo  de 
transformação do modo em 
viver em sociedade. 

Os/As  part ic ipantes 
contribuirão com reflexões a 
cerca do tema e poderão ser 
acrescidas  de  relatos  das 
práticas  vivenciadas  pelo(a) 
educador(a).

O / A  f o r m a d o r ( a ) 
apresentará   textos  que 
contemple  essa  temática 
projetando para o campo da 
educação e abordará sobre o 
uso  de tecnologia digital na 
faixa  etária  de  zero  a  três. 
anos.   

Os/As  part ic ipantes 
poderão  apontar  suas 
impressões acerca do que foi 
visto  sobre  tecnologia  e  a 
relação  com  as  crianças  de 
zero a três anos.

Roteiro

Descrição do encontro:
Neste segundo encontro será abordado
o tema tecnologia como técnica que ao 
logo  do  tempo  modificaram  a  modo 
como a sociedade se comunica.

Carga horária:
3 h presenciais e 
1 extra classe

Serão  explanados  sobre  o  uso  de 
tecnologias  digitais  pelos  bebês  e 
crianças pequenas em espaço escolar 
e a influencia no seu desenvolvimento 
infantil.
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ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

Formador(a)
O/A formador(a)  iniciará o encontro com uma roda de conversa 
abordando as atividade extra classe (Apêndice A) incentivando o 
grupo a expor suas produções textuais.
A  seguir  explanar  sobre  os  conceitos  de  tecnologia  e  suas 
implicações históricas até os dias de hoje e como estão dispostas no 
espaço da creche.
Poderá  ser  utilizado slides  e  vídeos  temáticos  para  que ocorra  a 
interação com os participantes. 

Sugestão!
O formador poderá solicitar 
que  os  participantes  façam 
um lista de tecnologias que 
acreditam ter  no espaço da 
creche.

Sugestão para avaliação!
O  formador  poderá  utilizar  
idéias  chaves  que  os 
participantes relataram sobre a 
temática e conduzir para a roda 
de conversa.

Para finalizar!
Ao  final  do  encontro  o/a 
formador(a)  dividirá  em 
grupos  e  orientará  para  a 
leitura  da  atividade  extra 
classe (Apêndice B).

Participante

Apresentará suas reflexões e dúvidas acerca da temática e apontar 
como reconhece as tecnologias no seu cotidiano.

MATERIAIS E RECURSOS
NECESSÁRIOS 

• Elaborar slides com a temática
 que será exposta para o grupo;

• Poderão ser apresentados vídeos
e gravuras que ilustrem a temática;

• Apresentar algumas reflexões e 
vídeos sobre a tecnologia e as 
crianças.

• Verificar se no local da 
formação possui computadores 
e datashow.
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DICAS IMPORTANTES!

LIVRO SITES

KENSKI, Vani Moreira.Educação e Tecnologias. O novo 
ritmo da informação. Campinas, SP: Papirus, 2007. 

A evolução das tecnologias na educação. Disponível em:
 <https://www.youtube.com/watch?v=tcLLTsP3wlo&t=26s>

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação 
Básica. Brinquedos e brincadeiras de creches: manual de 
orientação pedagógica. Brasília: MEC/SEB, 2012

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Tecnologia e Infância. 
Disponível em: <http://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/
tecnologia-e-infancia/>.
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TERCEIRO ENCONTRO
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TERCEIRO ENCONTRO 
FORMATIVO

Objetivo Conteúdo Detalhamento Avaliação

Incentivar as reflexões 
sobre a prática dos(as) 
educadores(as)  com o 
uso de tecnologias na 
creche.

Abordar  sobre  as 
práticas  que  o  grupo 
selecionou  e  a  cada 
apresentação  refletir 
sobre a temática. Após 
as  apresentações 
conduzir  um  debate 
sobre  o  texto  mais 
específicos  sobre 
criança  e  tecnologia 
digital.

Formador(a) Participantes

A  avaliação  será 
formativa,  por  meio  de 
uma apresentação sobre 
as  práticas  selecionadas 
pelo  grupo.  A 
participação  e  as 
reflexões  construtivas 
serão  de   muita 
relevância.

O/A formador(a)  orientará 
sobre  a  dinâmica  das 
apresentações  e  será 
realizado  um  momento  de 
reflexão de todo o grupo.

O  grupo  que  foi   dividido  
no encontro anterior levarão 
uma seleção de fotos, vídeos 
ou  relatos  de  práticas 
discutindo  sobre  as 
tecnologias na creche.

Após  as  apresentações  o/a 
formador(a) fará explanação 
do texto “A criança de zero 
a  três  anos  e  o  mundo 
digital”  e  conduzirá  as 
reflexões.   

Os  participantes  poderão 
apontar  suas  impressões 
acerca  da  apresentação  de 
cada  grupo  relacionando  a 
tecnologia  com  as  crianças 
de zero a três anos.

Roteiro

Descrição do encontro:
Neste encontro será feita uma reflexão
sobre  algumas  práticas  selecionadas 
pelo grupo para as analises e conversas 
com os/as participantes.

Carga horária:
3 h presenciais e 
1 extra classe

O grupo trará as fotos e/ou relatos de 
práticas desenvolvidos por si  ou em 
pesquisas para contribuir na reflexão.
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ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

Formador(a)
O/A Formador(a)  preparará  o  espaço  para  as  apresentações,  os 
grupos  apresentarão  a  seleção  de  atividades  abordando  pontos 
positivos e negativos no uso de diferentes tecnologias na creche, o 
que  acreditam  ser  potencializados  ou  não  do  desenvolvimento 
integral.
Após  as  apresentações  o/a  formador(a)  apresentará  o  texto  que 
discute sobre as tecnologias digitais e o desenvolvimento infantil da 
criança de zero a três anos.  

Sugestão!
O formador poderá pontuar 
algumas  palavras  chaves 
que  ocorrerem  durante  as 
apresentações.

Sugestão para avaliação!
O  formador  observará  as 
apresentações  e  conduzirá  as 
reflexões  chamando  para  o 
debate o restante do grupo.

Participante

Em  grupo  os  participantes  apresentarão  as  práticas  selecionadas 
sobre o contexto de tecnologias na creche com as crianças.

MATERIAIS E RECURSOS
NECESSÁRIOS 

• O grupo apresentará as fotos e 
vídeos  das  práticas  que 
selecionaram;

• O  material  poderá  ser 
apresentados em slides;

• Verificar se no local da 
formação possui computadores 
e datashow.

• Para o próximo encontro ver as 
possibilidades  de  laboratório 
com  computadores  ou  utilizar 
alguns notebook;
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QUARTO ENCONTRO
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QUARTO ENCONTRO 
FORMATIVO

Objetivo Conteúdo Detalhamento Avaliação

I n c e n t i v a r  a s 
interações  entre  os 
participantes  do 
grupo  na  construção 
de  um  vídeo 
explicativo sobre uma 
atividade que utilize a 
tecnologia  e  que 
p o t e n c i a l i z e  o 
d e s e n v o l v i m e n t o 
infantil.

Pesquisar  e  analisar 
atividades sobre o uso 
das  tecnologias  na 
c r e c h e  q u e 
p o t e n c i a l i z e  o 
d e s e n v o l v i m e n t o 
infantil. 

Formador(a) Participantes

A  avaliação  será 
formativa,  por  meio  de 
uma  ação  prática  em 
que  o/a  formador(a) 
observará o que o grupo 
compreendeu  da 
temática.

O/A formador(a) conduzirá 
o  grupo  ao  laboratório  ou 
reunirá  para  usarem 
notebooks  e  auxiliará  na 
seleção  de  atividade  para 
construção do vídeo.

O grupo que foi  dividido   e 
no  encontro  anterior  irão 
selecionar  uma  atividade 
que  contemple  o  uso  de 
tecnologia  na  creche  e  que 
p o t e n c i a l i z e  o 
desenvolvimento infantil.

O/A formador(a) explanará 
sobre o direito de imagem e 
os cuidados que devem ter 
com a exposição na internet, 
além  de  autorização  por 
escrito  das  pessoas  que 
aparecerão no vídeo.

Os  participantes  em  grupo 
selecionarão  a  atividade 
para  a  construção  de  um 
video  a  ser  disponibilizado 
numa rede social.

Roteiro

Descrição do encontro:
No  quarto  encontro  os  participantes 
serão  conduzidos  a  utilizarem  o 
laboratório de informática ou o uso de 
notebook  em  sala,  com  acesso  a 
internet.

Carga horária:
3 h presenciais e 
1 extra classe

O grupo selecionará uma ou até três 
atividades  que  contemple  o  uso  da 
tecnologia na creche que potencialize 
o desenvolvimento infantil.
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ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

Formador

O/A Formador(a) preparará o espaço para as pesquisas e reflexões a 
cerca da atividade que será construída. 
Observar  as  reflexões  que  os  participantes  fazer  a  acerca  da 
tecnologia como potencializadora do desenvolvimento infantil.
Contribuirá na sistematização da atividade escolhida pelo grupo e 
na seleção de materiais para a filmagem do ultimo encontro.   

Sugestão!
O  formador  auxiliará  nas 
dúvidas  conforme  as 
atividades  são  selecionadas 
e  nos  materiais  para  a 
filmagem.

Sugestão para avaliação!
O/A  formador(a)  avaliará  as 
at ividades  construídas 
observando  o  viés  do  uso  da 
t e c n o l o g i a  p a r a 
desenvolvimento infantil.

Para finalizar!
O/A  formador(a)  orientará 
para que o grupo selecione os 
materiais  para  a  filmagem da 
atividade no próximo encontro 
(Apêndice C).

Participante
Em  grupo  os  participantes  apresentarão  as  práticas  selecionadas 
sobre  o  contexto  de  tecnologias  na  creche  com  as  crianças, 
contextualizando o desenvolvimento infantil.

MATERIAIS E RECURSOS
NECESSÁRIOS 

• O  grupo  pesquisará  ou 
organizará  a  atividade  que 
selecionaram  para  que  seja 
desenvolvido um vídeo; 

• Será necessário abordar sobre os 
recursos  e  materiais  para  a 
atividade  e  na  gravação  do 
vídeo.

• Verificar disponibilidade do 
laboratório ou notebook com 
internet; 
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QUINTO ENCONTRO
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QUINTO ENCONTRO 
FORMATIVO

Objetivo Conteúdo Detalhamento Avaliação

Gravar  um  vídeo 
e x p l i c a n d o  a 
atividade  explanando 
sobre  a  tecnologia 
utilizada  e  no  que 
p o t e n c i a l i z a  o 
desenvolvimento  da 
criança.

Produção de um vídeo 
sobre  a  atividade, 
discutir  e  elucidar 
sobre  o  direito  de 
imagem  e  as 
consequências  de 
p u b l i c a ç õ e s  n a 
internet.

O/A formador(a)  abordará 
as  condições  de  direito  de 
imagem e auxiliará o grupo 
na gravação dos vídeos.

O  grupo  construirá  um 
vídeo explicando a atividade 
e  qual  tecnologia  utiliza 
para  potencializar  o 
desenvolvimento.

A  avaliação  será 
formativa,  por  meio  de 
uma  ação  prática  em 
que  o/a  formador(a) 
observará o que o grupo 
compreendeu  da 
temática.

O / A  f o r m a d o r ( a ) 
incentivará  os  grupos  a 
divulgar  o  video  para  os 
outros participantes, afim de 
compartilhar  e  refletir.  
Após,  será  realizada  uma 
roda  de  conversa  para 
encerramento.

Os grupo compartilhará com 
os outros integrantes e será 
feita  uma  reflexão  sobre  os 
videos.

Roteiro

Descrição do encontro:
No  quinto  e  último  encontro  os 
participantes  gravarão  um  vídeo 
utilizando o smartphone, descrevendo 
a  atividade  que  contribuiu  para  o 
desenvolvimento infantil.

Carga horária:
4 h presenciais 

Após  as  gravações  será  exposto  ao 
restante  dos  participantes.  É  preciso 
selecionar  espaços  diferentes  para 
cada grupo para as gravações.
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ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

Formador
O/A Formador(a) preparará espaços para os grupos produzirem o 
vídeo.
Auxiliará  na  disponibilidade  de  equipamentos  para  gravação  do 
vídeos (celulares, notebook). 
Incentivará os grupos a apresentarem os vídeos e conduzirá a roda 
de  conversa  sobre  as  produções,  acrescentará  sobre  o  direito  de 
imagem  e  as  consequências  de  divulgação  na  grande  rede  e 
mostrará as  possibilidades de compartilhamento e  divulgação do 
trabalho realizado no curso.

Sugestão!
O  formador  auxiliará  nas 
dúvidas  conforme  as 
atividades  são  selecionadas 
e na produção do vídeo.

Sugestão para avaliação!
O  formador  observará  as 
participação  na  construção  do 
vídeo no uso da tecnologia para 
desenvolvimento  infantil  na 
creche.

Para finalizar!
O/A  formador(a)  encerrará 
com  a  roda  de  conversa 
relembrando  com  o  grupo  o 
que foi abordado no curso.

Participante
Em  grupo  os  participantes  produzirão  um  vídeo  apresentado  a 
atividade  com  o  uso  de  tecnologias  na  creche  com  as  crianças, 
contextualizando o desenvolvimento infantil.

MATERIAIS E RECURSOS
NECESSÁRIOS 

• O  grupo  precisará  de  vários 
espaços  para  a  produção  do 
vídeo,  salas,  laboratório  ou 
áreas externas silenciosas. 

• Será  necessário  cabos  para 
descarregar  os  vídeos  dos 
celulares para os computadores.

• Verificar  disponibilidade  de 
smartphones ou notebook para 
a produção do vídeo.
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES E 
POSSIBILIDADES
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Essas  proposições  são  frutos  da 
dissertação  do  Mestrado  Profissional 
em  Educação  Escolar  (MEPE)  da 
Universidade Federal de Rondônia. 
O  curso  é  voltado  para  a  formação 
continuada  de  educadores  de  creche, 
porém  conjecturamos  que  durante  a 
formação inicial pode ser repensada e 
formatada  com intuito  de  atender  as 
especificidades  da  creche,  no  quesito 
desenvolvimento  integral,  bem  como 
considerar  o  uso  de  tecnologias, 
principalmente digitais nos espaços da 
creche.   

Acreditamos  que  o  curso  apresenta 
possibilidades  de  repensar  a  prática 
pedagógica  com  bebês  e  crianças 
pequenas, reinventar os brinquedos e 
brincadeiras  no  espaço  escolar,  para 
tanto  requer  que  os  educadores 
estejam cientes do que é produzir uma 
tecnologia com intuito de desenvolver 
as potencialidades infantis.
Neste sentido é preciso compreender o 
desenvolvimento integral da criança e 
o mediador neste processo.
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Apêndice A
Descrição
Prezado educador(a) em nosso primeiro encontro vimos algumas reflexões acerca de criança e o 
desenvolvimento infantil. Agora é um momento de aprofundar os conhecimentos por meio das 
leituras e atividade que indicaremos a seguir. Desejamos uma boa experiência de formação.  

Atividade a ser realizada

Produzir um texto acerca das leituras.

Leitura
Realizar a leitura do texto: Brinquedos e brincadeiras na educação infantil - Tizuco Mochida 
Kishimoto. Em seguida responder as seguintes questões: 

1. Qual a importância do brincar para o desenvolvimento infantil?
2. Quais as propostas que envolvem brinquedos que você utiliza para promover o 
desenvolvimento infantil ? 



Apêndice B
Descrição
Prezado  grupo  de  educadores(as)  em  nosso  segundo  encontro  vamos  selecionar  algumas 
tecnologias que utilizam na prática pedagógica no cotidiano da creche e relacionar pontos que 
reforçam o desenvolvimento integral da criança.

Atividade a ser realizada

Produzir uma coletânea de atividades que utilizem os diferentes tipos de tecnologias e fazer uma 
avaliação dessas atividades.

Direcionamento

Poderá ser acrescentado informações sobre a faixa etária trabalhada, juntamente com a proposta 
do  plano  de  aula,  atribuindo  o  uso  das  tecnologias  no  processo  de  desenvolvimento  da 
atividade com as crianças.



Apêndice C
Descrição
Prezado grupo de educadores(as)  selecione no mínimo 01 e no máximo 03 atividades que se 
referem ao seu cotidiano com as crianças na creche ou pesquisa atividade que deseje realizar para 
a seleção de materiais e na produção do vídeo explicativo da atividade afim de compartilhar 
experiências.

Atividade a ser realizada
Produzir em grupo um vídeo explicando sobre a atividade selecionadas pelo grupo, importante 
ler sobre o direito de imagem acesse o site abaixo e confira. O vídeo deverá abordar a tecnologia 
utilizada e quais as propostas de potencializar o desenvolvimento infantil.
https://jus.com.br/artigos/45514/a-gravacao-de-videos-nos-celulares-e-o-dano-a-imagem  

Direcionamento
Poderá ser acrescentado informações sobre a faixa etária trabalhada, juntamente com a proposta 
do  plano  de  aula,  atribuindo  o  uso  das  tecnologias  no  processo  de  desenvolvimento  da 
atividade com as crianças.



Até  este  momento  apresentamos  algumas  reflexões  de  forma  a 
contribuir  com  a  formação  de  educadores(as)  de  creche  com  o 
objetivo  de  colaborar  no  desenvolvimento  integral  do  bebê  e  da 
criança pequena no foco do uso de diferentes tecnologias.  

Conhecer é preciso!
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