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RESUMO 
 
SILVA, John Miro Morette e SILVA, Luís Vieira da. O Uso do Gcompris no Auxilio da 
Alfabetização do 3º Ano do ensino fundamental. 2013. 65f.Trabalho de Conclusão de 
Curso (Licenciatura em Computação) -- Universidade Federal Rural da Amazônia, 
Bragança, 2013. 

 
O presente trabalho investiga o uso do GCOMPRIS na alfabetização dos alunos de 
3º ano do ensino fundamental, sobretudo, considerando a problemática existente em 
relação ao método de alfabetização na instituição de ensino no qual estão inseridos 
e tomando como base que alguns softwares destinados ao processo de ensino 
aprendizagem, permitem ao educando interagir com a máquina de forma motivadora 
e divertida. Esta pesquisa tem como objetivo principal o de analisar as contribuições 
do software educacional, o qual proporcionou o uso desta ferramenta de forma 
pedagógica a facilitar o processo de alfabetização dos alunos. Para isto, o trabalho 
foi conduzido em quatro momentos, partindo da Analise das dificuldades 
encontradas pelo aluno, verificando a principio qual o nível de conhecimento sobre 
leitura e escrita do aluno: A seguir foi realizada uma pesquisa com os professores 
visando um levantamento prévio sobre seus conhecimentos relacionados à 
informática: Logo após analisar o software, colocaram os alunos em contato com as 
maquinas na sala de informática com o auxilio das professoras da turma, as quais 
apresentaram plano de aula de língua portuguesa para ser adaptado ao software 
educacional. Finalmente, no decorrer da aplicação, percebeu-se que os educandos 
estavam entusiasmados em lidar com o programa, motivados a este novo desafio. 
Vale ressaltar que foi possível ao aluno assimilar vários tipos de conhecimentos, 
concluiu-se que o software viabiliza uma abordagem instrucionista e possibilita que 
seja um recurso pedagógico para auxiliar no processo ensino aprendizagem.  

Palavras-chave: Software educativo. Alfabetização. Motivação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

ABSTRACT 
 
SILVA, John Miro Moretteand Silva, Luís Vieira da.Use of the Literacy Assistance Gcompris 
in the 3rd year of elementary school. In 2013.65 f. WorkingofConclusionof Course 
(Licenciatura in Computing) - Rural Federal University of the Amazon, Braganza, 2013. 

 

This paper investigates the use of GCompris in literacy of students from 3rd grade 
level, especially considering the problems existing in relation to the method of literacy 
in the educational institution in which they live and on the grounds that some 
software designed to process teaching and learning, allow the learner to interact with 
the machine so motivating and fun. This research aims to analyze the main 
contributions of educational software, which provided the use of this tool in order to 
facilitate the educational process of students' literacy. For this, the study was 
conducted in four stages, starting from the analysis of the difficulties encountered by 
the student, verifying the principle that the level of knowledge about reading and 
writing student: Following a survey was conducted with teachers seeking an earlier 
survey about their knowledge related to computer science: after analyzing the 
software, put students in touch with the machines in the computer room with the help 
of the teachers of the class, which presented lesson plan for English to be tailored to 
educational software. Finally, during the implementation, it was realized that the 
students were excited to handle the program, motivated for this new challenge. It is 
noteworthy that it was possible to assign multiple types of student knowledge, it was 
concluded that the software enables instructional approach and enables it to be a 
teaching resource to assist in the learning process. 
 

Keywords: educational software. Literacy. Motivation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 ESTRUTURA  

 

Este relatório de pesquisa está estruturado da seguinte forma: Na Introdução 

apresenta-se o problema das dificuldades básicas enfrentadas pelos alunos em 

relação à leitura e escrita dos alunos do 3º ano do ensino fundamental do Centro 

Educacional João Paulo II. O tema central da pesquisa e as contribuições do uso do 

software educativo Gcompris no auxilio da alfabetização da referida turma. O 

capítulo 2 trata da alfabetização e suas fases de desenvolvimento, onde falou - se 

sobre a fase silábica; silábico/Alfabético e nível alfabético, descrevendo, ainda, 

sobre a consciência fonológica e o princípio alfabético. No capítulo 3 abordou - se 

sobre a informática educativa e seus princípios dentro do Brasil, concretizando sua 

importância na metodologia de ensino de acordo com alguns teóricos dentro de uma 

perspectiva construtivista de Jean Piaget. No capitulo 4 descreveu - se o software 

Gcompris e suas principais funções, configuração, instalação e interface. No capitulo 

5 foi descrito a experiência utilizando o software gcompris, auxiliando o processo 

ensino/aprendizagem e a realização da pesquisa de campo envolvendo o software. 

No capitulo 6 falou - se sobre a analise dos resultados e no capitulo 7 foi feito as 

Considerações Finais. 

 

1.2 PROBLEMA 

 

A alfabetização é um processo interno, que acontece de formas diferentes em 

cada indivíduo dependendo da forma com que é estimulado. Esta fase de 

aprendizagem é caracterizada por grandes dificuldades e conflitos a nível cognitivo, 

levando a criança a estar em constante coordenação de informações e reconstrução 

de seu conhecimento adquirido, provocando assim mudanças internas e grandes 

avanços para se chegar ao pleno desenvolvimento da Leitura e da escrita. (Ferreiro, 

1996) 

De acordo com os estudos feitos pelos pesquisadores, como Emília Ferreiro e 

Ana Teberosky, a alfabetização não pode se dar através de um único método, 

tornando-se inadequado para criança desenvolver sua aprendizagem. Só a 

silabação não adianta, pois não faz relação entre a aprendizagem e o objeto do 
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conhecimento, devido à metodologia usada, com atividades repetitivas e 

descontextualizada, excluindo aqueles que não conseguem acompanhar o 

desenvolvimento da atividade, por apresentarem problemas de aprendizagem, 

levando-os à falta de interesse e motivação.  

De acordo com o exposto acima, na falta de novas metodologias 

alfabetizadoras para que os alunos possam assimilar melhor seus conhecimentos e 

não terem muitos problemas no futuro em relação à leitura e à escrita. Nesta 

Perspectiva, apresentou - se a questão principal desta pesquisa: Quais as 

contribuições do Gcompris no auxilio da alfabetização da turma do 3º ano do Ensino 

Fundamental?  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Geral 

 

Analisar as contribuições do software educacional Gcompris no processo de 

alfabetização da turma 3º ano do ensino fundamental da escola Centro Educacional 

João Paulo II. 

 

1.3.2 Específicos 

 

1. Identificar as principais dificuldades enfrentadas pelos alunos do 3º ano 

no processo de alfabetização; 

2. Analisar o software Gcompris, observando seu potencial no 

enfrentamento das dificuldades apresentadas pelos alunos; 

3. Avaliar a aplicação do Software Gcompris na turma do 3º ano.  

 

1.4 METODOLOGIA 

 

O presente projeto foi realizado na escola particular Centro Educacional João 

Paulo II, conveniada com rede pública estadual para a turma do 3º ano do ensino 

fundamental, no qual participaram 22 alunos, com idades entre sete e oito anos, 

para o levantamento de dados sobre a utilização do software como ferramenta de 

apoio nesta fase de aprendizagem do ensino. Nas séries iniciais do ensino 
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fundamental, inicialmente é necessário ensinar às crianças as letras do alfabeto, 

fazendo com que os alunos aprendam a reconhecê-las, para então, serem capazes 

de juntá-las, formando palavras e aprender a ler. 

Como material referencial para aplicação desta pesquisa foi utilizado o 

Manual de Utilização do Software Gcompris, além de planos de aula que foram 

cuidadosamente elaborados durante a realização do curso, pela professora 

responsável pela sala de informática e a professora responsável pela turma em 

conjunto com os 2 graduandos, participantes da pesquisa. Os planos de aulas foram 

confeccionados de acordo com o conteúdo de sala de aula, partindo do nivel facil até 

chegar ao mais complexo. 

Foi exposto o software para as professoras e para turma em momentos para 

melhor adequar a pesquisa. Apresentou-se o conteúdo do software Gcompris 

através do datashow, foi a parte inicial e teórica da oficina. Na parte prática foram 

analisadas as atividades a serem realizadas com os alunos na sala de informática, e 

evidenciou-se também, a complexidade de cada atividade, de acordo com o domínio 

da turma. 

O estudo foi realizado a partir de pesquisa bibliográfica, documental e de 

Campo. Onde foram considerados teóricos como: Maria F. Cócco, Marco Antônio 

Hailer, Fernanda Maria Pereira Freire, Magda Soares, Emília Ferreiro e Ana 

Teberosky, que tratam da alfabetização no processo de ensino e aprendizagem. Já 

o segundo grupo de autores como Armando Valente, Ricardo Normando Ferreira de 

Paula, Seymour Papert e Marise Schmidt Veiga que tem como meta criar um 

ambiente através do uso do computador no qual todas as crianças podem aprender, 

usando a informática educativa e o software educacional.  No terceiro grupo de 

autores como Angela M. Biagio e Vitor da Fonseca, que trabalha a questão cognitiva 

de como a criança aprende em relação à proposta dos conteúdos aplicados.  

No estudo destes autores pretende-se analisar quais contribuições o uso do 

software educacional Gcompris pode proporcionar ao processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos do Centro Educacional João Paulo II. Os dados 

levantados na pesquisa bibliográfica fundamentaram os capítulos teóricos e 

subsidiaram a proposta pedagógica.   

A pesquisa documental foi realizada com o software Gcompris a partir de um 

roteiro de observação (Apêndice A e B). Foram analisadas Quatro atividades de uma 

categoria (leitura) do referido software. Os principais aspectos observados foram: 
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Tipo de atividade escolhidas que foram: a letra Desaparecida; a leitura na vertical; a 

leitura na horizontal e a Pratica de Leitura. E as contribuições nesta fase do 

processo de alfabetização. 

A pesquisa de campo foi realizada no Centro Educacional João Paulo ll, 

situada na travessa Senador José Pinheiro 264, Bairro Centro, na cidade de 

Bragança-Pará, com os vinte e dois alunos das séries do 3º ano do ensino 

fundamental, o qual, atualmente encontra-se equipada com sala de informática. 

Para alcançar os objetivos da pesquisa, realizou - se encontros semanais no 

laboratório da escola, num total de 16 dias, tendo entre uma e duas horas por 

encontro. Utilizando as atividades interativas do software Gcompris para estimular o 

aluno desenvolverem a leitura e a escrita vinculada à disciplina de língua 

portuguesa, e ao mesmo tempo foram verificados os 4 pilares que se estruturou o 

estudo de caso – análise das dificuldades dos alunos, análise software, aplicação do 

software e avaliação da aplicação.  
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2 ALFABETIZAÇÃO 

 

 

A história da alfabetização no Brasil e marcada por varias mudanças em seus 

conceitos e também nas suas metodologias de aplicação. Este processo de 

mudanças continua atual, pois com o passar do tempo esta – se enfrentando o 

mesmo problema, esta situação reflete no questionamento sobre os conjuntos 

conceituais e suas práticas, no campo da alfabetização nos últimos anos.  

As pesquisas e as enquetes sobre o tema vêm identificando vários problemas 

nas metodologias, consequentemente influenciando os resultados da alfabetização 

das crianças no ambiente escolar. Surgindo descontentamentos e provocando 

insegurança nos educando, a falta de organização do poder público para resolver 

este problema e a revolta da sociedade diante desta problemática que persiste em 

se tornar no principal fracasso da escola neste processo da educação, refletindo, 

também, nas outras fases de ensino, como mostram as avaliações nacionais, 

estaduais e municipais, vem provocando críticas e confabulando novas propostas no 

reexame das teorias e práticas atuais de alfabetização.  

Uma situação como esta é, sem dúvida, desafiadora e ao mesmo tempo 

ameaçadora, porque a primeira propicia a revisão da metodologia aplicada e a 

busca de novos métodos. A segunda ameaça levar ao esquecimento de como as 

metodologias foi aplicadas anteriormente com seus resultados e problemas, as 

novas propostas de solução que irão surgir podem levar a outras circunstâncias e se 

tornarem indesejáveis. Sabe-se que a criança interpreta o mundo em que a cerca, 

trazendo consigo seu conhecimento assistematizado para a escola. Entender a ler e 

escrever faz com que uma criança absorva uma variedade enorme de possibilidades 

de decifrar símbolos do ambiente adulto e a partir do seu entendimento sobre a vida, 

começa dar significados sólidos às inúmeras grafias com as quais ela vivencia no 

dia a dia.  

Esta vivência é notada por meio das histórias encontradas nos vários meios 

de informação, sejam elas escritas, faladas ou simbolizadas. Este processo, sem 

dúvida, é um muito austero e empolgante, que pode ser explorado tanto na escola, 

quanto em casa e no dia a dia da criança. Neste sentido, a criança não está sendo 

alfabetizada por alguém, mas sim, alfabetizando-se ao interagir com o ambiente que 

vive.  
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Deve-se considerar a criança como um sujeito que está desenvolvendo um 

processo de construção de conhecimento referente ao sistema alfabético de escrita. 

A alfabetização, numa perspectiva de transformação, é um processo interativo de 

construção que envolve o alfabetizando e o objeto de conhecimento, a língua 

escrita.  

Neste procedimento, a criança vai estabelecer e confirmar teorias, 

entendendo o funcionamento da simbologia que representa a língua, tanto falada 

quanto escrita. Para Ferreiro. 

(...) tradicionalmente, a alfabetização inicial é considerada em função da 
relação entre o método utilizado e o estado de “maturidade” ou de 
“prontidão” da criança. Os dois polos do processo de aprendizagem (quem 
ensina e quem aprende) têm sido caracterizados sem que leve em conta o 
terceiro elemento da relação: a natureza do objeto de conhecimento 
envolvendo esta aprendizagem. (1991,p.9). 
 

 

De acordo com os estudos feitos pelos pesquisadores sobre este tema, 

verifica-se que o primeiro momento da alfabetização não pode se dar através de um 

único método, tornando-se inadequado para criança desenvolver sua aprendizagem 

neste estágio inicial. Só a silabação não adianta, pois não faz relação entre a 

aprendizagem e o objeto do conhecimento, devido à metodologia usada, com 

atividades repetitivas e descontextualizada.  

Quando você utiliza somente uma forma metodológica para se trabalhar na 

fase inicial da alfabetização, acaba-se limitando o aprendizado de alguns alunos, 

que tem fácil absolvição do conteúdo e excluindo aqueles que não consegue 

acompanhar o desenvolvimento da atividade, por ter problemas de aprendizagem. 

 

2.1 SILÁBICO 

 

A criança percebe as alterações na representação da escrita, de acordo com 

o “som” das letras, o que a leva a usar para cada som produzido uma grafia única. A 

utilização dos símbolos gráficos de maneira eventual, usando apenas vogal ou 

consoante, como também letras imaginadas e repetindo-as de acordo com o número 

de sílabas das palavras.  

Ferreiro e Teberosky fazem referência ao que Piaget afirma sobre o 

conhecimento em que o “caminho em direção ao conhecimento objetivo não é linear: 

não nos aproximamos dele passo a passo, juntando peças de conhecimentouma 
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sobre as outras, mas sim, através de grandes reestruturações globais, algumas das 

quais são errôneas, porém, constitutivas”. (1986, p. 30). 

O método silábico enaltece a aprendizagem de conhecimentos completados, 

de saberes integrais, transmitidos como tais, pelo possuidor dos mesmos, neste 

caso, o aluno, que carece deles ou os desconhece. O professor está no lugar de 

quem sabe, que é possuidor da verdade e de tudo que deve ser estudado. 

O efeito desta metodologia se dá no momento que as instruções possam ser 

repetidas da mesma forma como foram ensinados. Errar nesta metodologia, se 

refere-se a atrasar a resposta correta, que é enaltecida no nosso modelo de ensino. 

O educador, consciente de sua função no processo de alfabetizar, pode 

realizar uma ação pedagógica, focada no desenvolvimento e construção da 

linguagem. Deixando de lado a imposição da cartilha para usar o conhecimento de 

leitura de vida das crianças, o mesmo passa a interagir no processo espontâneo de 

conceituação da língua escrita.  

 

“citando a afirmação de Paulo Freire: O indivíduo humano (…) interage 
simultaneamente com o mundo real em que vive e com as formas de 
organização desse real dadas pela cultura. Essas formas culturalmente 
dadas serão, ao longo do processo de desenvolvimento, internalizadas pelo 
indivíduo e se constituirão no material simbólico que fará a mediação entre 
o sujeito e o objeto de conhecimento” (CÓCCO, 1996, p.13). 
 
 

A metodologia de ensino/aprendizagem da alfabetização deve ser estruturada 

de modo que a leitura e a escrita sejam desenvolvidas numa linguagem real, natural, 

significativa e vivenciadas. A absorção do código linguístico não será uma atividade 

simples, mas sim uma atividade de pensamento, uma forma complexa de 

construção de relações, diante das práticas pedagógicas vivenciadas e através das 

considerações em que desenvolve esta pesquisa sobre os desafios da alfabetização 

e seus métodos.  

As dificuldades enfrentadas, hoje. na alfabetização são agravadas devido ao 

seu passado, não pode-se esquecer o alto grau de analfabetismo e das diversidades 

sociais que existem no Brasil, e no presente que nos trás vários conceitos sobre a 

alfabetização e das novas expectativas da sociedade perante os resultados. 

 

2.2 SILÁBICO/ALFABÉTICO 
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O convívio com as maneiras de relacionar os sons, ás formas silábica e 

alfabética leva a criança escolher as letras ou de forma ortográfica ou fonética. O 

problema da educação em geral se encontra na inquietação de indicar a melhor 

metodologia e não de compreender as vivencias realizada pelos principais 

coadjuvantes, os professores e seus alunos contenda antiga no contexto escolar, 

entre os críticos da educação e os pais, quando vão escolher uma instituição de 

ensino para seus filhos iniciarem a leitura.  

No Brasil, como citado anteriormente devido suas heranças em relação ao 

analfabetismo e a falta de infraestrutura e os problemas estruturais existentes na 

rede pública de ensino, os peritos discutem qual é o método mais eficiente para 

subverter, ou no mínimo, aperfeiçoar a educação brasileira. Com o tempo o 

pensamento em relação à educação, mudou de foco, que antes era no professor na 

sua maneira de ensinar e agora passou ser vista da perspectiva de como o aluno 

aprende. 

Existem muitos métodos de alfabetizar e cada uma deles especifica um 

aspecto do aprendizado. A partir do método fônico, usado em vários países do 

mundo, associa-se entre as letras e sons, ocorrendo pela metodologia da linguagem 

total, que não usa cartilhas e sim o método alfabético, que emprega o soletramento, 

todos contribuem, de uma forma ou de outra, para o processo de alfabetização. 

Magda Soares, no  artigo “Letramento e alfabetização: resume bem a 

proposta construtivista: “(….) a perspectiva construtivista trouxe importantes e 

diferentes contribuições para a alfabetização: (...) Alterou profundamente a 

concepção do processo de construção da representação da língua escrita, pela 

criança, que deixa de ser considerada como dependente de estímulos externos para 

aprender o sistema de escrita, concepção presente nos métodos de alfabetização 

até então em uso, hoje designados tradicionais e passa a sujeito ativo capaz de 

progressivamente (re) construir esse sistema de representação, interagindo com a 

língua escrita em seus usos e práticas sociais, isto é, interagindo com material para 

ler, não com material artificialmente produzido para aprender a ler; os chamados 

para a aprendizagem pré-requisitos da escrita, que caracterizam a criança pronta ou 

madura para ser alfabetizado - pressuposto dos métodos tradicionais de 

alfabetização - são negados por uma visão interacionista, que rejeita uma ordem 

hierárquica de habilidades. 
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Diante desta visão, a aprendizagem se dá numa constante construção do 

conhecimento, relacionando a criança e o objeto, a língua escrita; os problemas da 

criança na prática da construção do sistema de representação, que é a língua 

escrita, considerando deficiências ou disfunções, “na perspectiva dos métodos 

tradicionais, passam a ser observada como erros construtivos, consequência de 

constantes reestruturações”.  

 

2.3 NÍVEL ALFABÉTICO 

 

O educando atualmente entende que: sílaba não pode ser considerada uma 

unidade inteira e que pode ser separada em unidades menores; a identificação do 

som não é garantia da identificação da letra, a falsa interpretação pode levar as 

dificuldades ortográficas e a escrita supõe a necessidade de análise fonética das 

palavras. Esta análise do desenvolvimento cognitivo  do aluno é conhecido por 

“Nível da Psicogênese”. Ana Teberosky é uma das criadoras junto com Emília 

Ferreiro da Psicogênese da Língua Escrita, novos elementos para esclarecer o 

processo vivido pelo aluno que está aprendendo a ler e a escrever. 

Na linha de pensamento, conhecida como “construtivismo”, para que o 

método de alfabetização apresente sentido, necessita de um processo  interativo e 

dinâmico, no mundo da criança, com histórias e com intervenções das próprias 

mesmas, que podem mesclar adquirir e “engolir” palavras, desde que essas palavras 

ou histórias tenham algum sentido para elas. Seus “erros” podem ser trabalhados, 

eles evidenciam uma construção, e com o tempo vão diminuindo, pois elas 

começam a se preocupar  com outras  (como ortografia), que não se preocupavam 

antes, pois estavam apenas descobrindo a escrita.  

Fases da alfabetização segundo Emília Ferrero (1999):  

Durante a alfabetização, as crianças passam por cinco níveis distintos, sendo 

eles:  

O nível 1 - conhecido como pré-silábico é dividido em três fases: pictográfica, 

gráfica primitiva e pré-silábica.  A fase pictográfica é marcada pelo registro de 

garatujas, desenhos sem figuração e posteriormente desenhos com figuração. Na 

fase gráfica primitiva a criança registra símbolos e pseudo letras, misturadas com 

letras e números, e ainda há um questionamento sobre os sinais escritos ao adulto. 
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Já na fase pré-silábica propriamente dita, a criança já consegue diferenciar 

letras de números, desenhos ou símbolos e reconhece o papel das letras na escrita, 

mas não sabe como isso ocorre. Além de apresentar as seguintes características: 

não consegue corresponder pensamento e palavra escrita, fonema e grafema; 

impressão de que a ordem das letras não é importante, de que só existe a 

possibilidade de escrever substantivos e de que leitura ou escrita só é possível se 

houver muitas letras, diferentes e variadas. 

O nível 2 - conhecido como intermediário I, é marcado pelo conflito que a 

criança encontra ao se deparar com a sua própria escrita pré-silábica e a 

organização do sistema linguístico convencional. Há uma ligação difusa entre 

pronúncia e escrita e certa estabilidade exterior das palavras, pois a criança já 

conhece alguns valores sonoros. 

O nível 3 - denominado silábico, há a aceitação de palavras constituídas de 

uma ou duas letras, mas ainda com hesitação. Há também a possibilidade de 

convivência com a hipótese de quantidade mínima de letras, utilizando uma letra 

para cada palavra ao escrever uma frase. Ainda não há definição das categorias 

linguísticas, mas a hipótese silábica com a fonetização da escrita possibilita maior 

correspondência som/letra. 

O nível 4 - chamado intermediário II ou silábico-alfabético, é marcado pelo 

conflito da distância entre a escrita da criança e a do adulto. Sendo assim, a criança 

é induzida a negar a lógica do nível silábico, já que o valor sonoro torna-se 

imperioso e a criança começa a acrescentar letras principalmente na primeira sílaba. 

O nível 5 - conhecido como silábico, há a compreensão da lógica da base 

alfabética da escrita e conhecimento do valor sonoro convencional de grande parte 

ou todas as letras assim como de sua organização para formar sílabas e palavras. 

Além da distinção de letra, sílaba, palavra e frase, apesar de não dividir a frase 

gramaticalmente devido ao ritmo frasal — escrita fonética, não ortográfica. 

(pag.213). 

De acordo com os níveis é necessário ter uma serie de procedimentos de 

reflexão da linguagem, para poder passar pro próximo nível, que é a escrita. Apos 

chegar a esse nível, a escrita constituída admite novos processos de reflexão que 

seria difícil existir sem ela. O processo psicogenético de construção da linguagem 

escrita e distinto pelas diversas relações sociais e pela vivência da criança aprendiz 

na pratica de ler e escrever. 



22 

 

 

2.4 CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 

 

O método fônico faz com que a criança aprenda associar os sons às letras.  

Essa técnica de ensinar permite no primeiro momento descobrir o princípio 

alfabético e de acordo com o tempo, dominar o conhecimento ortográfico próprio de 

sua língua, através de textos criados para este fim. Este método baseado no ensino 

do código alfabético de forma dinâmica com o planejamento de atividades lúdicas 

para levar as crianças a aprender a codificar a fala em escrita e a decodificar a 

escrita no fluxo da fala e do pensamento.  

O método fônico foi criado devido a muitas criticas do método da soletração, 

em que primeiro momento se ensina as formas e os sons das vogais. Depois são 

ensinadas as consoantes, sendo, aos poucos, estabelecidas relações mais 

complexas. Cada letra é estudada como um fonema que, juntamente com outro, 

forma sílabas e palavras. São ensinadas primeiras as sílabas mais simples e depois 

as mais complexas.  

Com a intenção de juntar os alunos para obtenção dos significados é que 

foram inventadas variações do método fônico. A diferença dos métodos e baseado 

na maneira de apresentar os sons: seja a partir de uma palavra significativa, de uma 

palavra vinculada à imagem e som, de um personagem associado a um fonema, de 

uma onomatopéia ou de uma história, para ter um significado à apresentação dos 

fonemas. Diante do conhecimento já obtido, o aluno pode apresentar outras palavras 

com esta letra.  

De acordo com os especialistas, este método alfabetiza crianças no período 

de quatro a seis meses. Este método é o mais usado nas diretrizes curriculares dos 

países desenvolvidos que utilizam a linguagem alfabética. 

 

2.5 PRINCÍPIO ALFABÉTICO 

 

Há tempos que foi criado um sistema de alfabetização, chamado de método 

alfabético no qual é bastante conhecido como soletrando, iniciando com a leitura de 

memorização das letras alfabéticas, que posteriormente juntará e formará as silabas 

e, consequentemente as palavras. A partir desseaprendizado, o educando começa a 

ler as frases curtas em tão evolui até conhecer histórias. O processo se dá da 
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seguinte maneira, o aluno começa soletrando as sílabas até decodificar a palavra. 

Por exemplo, a palavra casa soletra-se assim c, a, ca, s, a, sa, casa. A prática 

alfabética consente na utilização de cartilhas de copias do alfabeto em que prioriza a 

repetição de exercício, ornando assim rotineiro e cansativo por parte do aprendiz. 

Nesta prática a criança absorve o conhecimento alfabético e seus ajustes 

quanto, a linguagem falada e a escrita, ponderando esta ação como um fim em si 

mesmo. Dificilmente se comenta da conquista histórica da escrita em relação da 

linguagem falada, o que ocasiona vários conflitos, nos adultos, jovens e 

principalmente nas crianças. 

Portanto, assim como em todos os processos de aquisição de conhecimento 

ou de desenvolvimento em geral, é importante que a criança participe da construção 

do conhecimento de forma ativa, sendo o sujeito principal do processo de ensino-

aprendizagem através da Tecnologia da Informação e do Conhecimento - Tic´s. 
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3 INFORMATICA EDUCATIVA 

 

O ser humano continuamente procurou aperfeiçoar seus conhecimentos e 

através da ocasião, deparou e idealizou uma linha de solução que foram usados 

para a difusão da informação entre os componentes das sociedades. Desde o 

período da transferência oral do conhecimento, transposto pela tecnologia da 

impressão (a partir da invenção da imprensa por Gutemberg) e dos livros didáticos 

(ideia de Comenius) até mesmo com a chegada da Cibercultura, o homem busca, 

atitudes de compartilhar a informação de seu tempo de modo mais hábil possível.O 

presente acréscimo de aprendizado científico e tecnológico faz com que a maquina 

tenha o papel de transpor informação ao aluno, no qual irá assumir uma metodologia 

pedagógica. 

O princípio da Informática no Brasil se dá a partir da década de 70. Em 1975 

os computadores têm sua presença marcante nas primeiras escolas de 2º grau e 

também no mesmo período o Brasil e contemplado com a ilustríssima visita de 

Seymour Papert, do Instituto de Tecnologia de Massachussetts (MIT), o principal 

pioneiro da informática educativa. Em 1960, Paper já dizia que toda criança deveria 

ter um computador em sala de aula. No entanto a sociedade pedagógica só ousou a 

agrupar suas opiniões no ano de 1980. 

Papert designou um conceito filosófico educativo chamado LOGO - "em que o 

computador é considerado como uma ferramenta que facilita à criança as 

propriedades para adentrar em analogia com algumas das mais intensas ideias em 

ciências, matemática e criação de modelos". Ao desenvolver a Linguagem Logo, um 

espaço de aprendizagem, o domínio da aprendizagem se torna mais fácil no ponto 

de vista do aprendiz e não centralizada somente na pessoa do professor, como 

sucedia no período da educação tradicional. Os não acertos eram combinados como 

um experimento para alcançar os acertos, ou seja, uma etapa indispensável à 

inovação da estrutura de pensamento do educando.  

Papert esperava em solucionar o jeito como os alunos absorviam o 

conhecimento, disponibilizando lhes a oportuna ocupação de programação. Nesta 

ocorrência “os educando lidariam com o computador não sendo um objeto de enfeite 

de mesa de centro mais como uma ferramenta para desenvolver atividades e 

raciocinar, ou seja, uma fonte de apreciação para pensar novas ideias” (PAPERT, 

1994. p.168). Com o aparecimento abrangente dos computadores nas instituições 
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de ensino, uma novidade na forma de educar é colocada na conjuntura educacional 

e passar a existir a informática educativa. ParafraseandoPaula: 

 

“A inserção do computador no processo de ensino-aprendizagem dos 
conteúdos curriculares de todos os níveis e modalidades da educação. Os 
assuntos de uma determinada disciplina da grade curricular são 
desenvolvidos por intermédio do computador”. (2010, p.81) 
 

No entanto, a informática educativa antecipa a utilização do computador como 

ícones de suma importância na metodologia de ensino dos teores cogitados em sala 

de aula facilitando a edificação da informação pelo oportuno aluno, como auxilia a 

abordagem construtivista de Jean Piaget. Pois Papert trabalhou com Jean Piaget, e 

fomos entusiasmados pelo seu ensinamento, os dois acordavam que os alunos são 

construtores de seus adequados mecanismos mentais, estabelecendo teorias 

perante da experiência de determinar uma dificuldade e quando o mesmo não obtém 

resolução para esse problema de obtenção do conhecimento os quais levam a 

reformulação das informações com finalidade de solucionar os casos propostos.  

A teoria construtivista de Jean Piaget foi restaurada por Papert e deu 

procedência ao construcionismo. Para Papert a investigação do construcionismo é 

obter elementos de aprendizagem intensos que aumentem a edificação mental do 

educando, amparada em suas oportunas edificações no mundo. Segundo Valente: 

 

“a atividade de uso do computador pode ser feita tanto para continuar 
transmitindo a informação para o aluno e, portanto, para reforçar o processo 
instrucionista, quanto para criar condições de o aluno construir seu 
conhecimento”. (1993, p.12) 
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4 SOFTWARE EDUCATIVO GCOMPRIS 

 

Gcompris é um software educativo gratuito, mesclado de vários aplicativos 

contendo uma ampla gama de atividades. Oferecendo um conjunto de varias de 

atividades sobre os mais diversos temas, como: do uso do mouse e do teclado, 

conhecimentos gerais, leitura, escrita, língua estrangeira, raciocínio lógico e 

matemática, possui jogos de memória e quebra-cabeças, experimentos científicos. 

Este software possui uma coleção de pacotes que juntos formam uma suíte 

completa de atividades, sendo elas lúdicas e pedagógicas, perfazem um total de 100 

atividades.  

Seu desenvolvedor o francês Bruno Coudoin, teve como propósito criar um 

software com base na plataforma de desenvolvimento para atividades educacionais 

e faz parte do projeto GNU (programas código de fonte livre e disponível na rede 

gratuito) sob a licença GPL (Licença Pública Geral para software livre). 

 

Figura 1 – Janela inicial do programa Gcompris no Linux.  

 
Fonte: Software gcompris - plataforma Linux. 

 

4.1 INSTALAÇÃO 

O computador necessita de um ProcessadorPentium II ou similar da AMD, 

possuir o mínimo de memória RAM, que e de 248 MB(megabits). Este software não 

é pesado tem o tamanho de 38.862.171 MB (trinta e oito megabits, oitocentos e 

sessenta e dois kbits e cento e setenta e um bits) e depois de instalado só ocupa o 
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espaço de 113.311.054 MB (cento e treze megabits trezentos e onze kbits e 

cinquenta e quatro bits). Pode ser usado nos seguintes sistemas operacionais: 

GNU/Linux, BSD, Mac OS, Windows. Mesmo contendo muitas imagens e sons, não 

precisa de uma placa aceleradora gráfica.  

O software esta disponível em diferentes plataformas e idiomas,dependendo 

das versões paraLinux, conforme mostra figura1 eMac Os X são gratuitas, no 

entanto o Gcompris na versão para Windows, como mostra figura 2, pode ser 

adquirido de duas formas, uma crippleware (Onde permite utilizar apenas algumas 

das atividades) e a outra paga, que custa 20€(euros) com todas as atividades 

disponíveis. De acordo com o autor, as restrições da versão gratuita e a taxa 

cobrada pela versão paga pro Windows, visam incentivar a utilização do software 

livre GNU/Linux. Desde o seu lançamento, o programa contou com a participação 

voluntária de outros programadores, tradutores e dofeedback de professores. 

Em 24 de Maio de 2003 venceu na categoria "programas educativos" no 

concurso internacional de programas livres, na França. 

 

Figura 2 – Janela inicial do programa Gcompris no Windows 

 
Fonte: Fonte: Software gcompris - plataforma Windows. 

 

4.2 INTERFACE DO USUÁRIO 

 

A interface do usuário foi projetada com o objetivo de ser manipulada por 

crianças pequenas, pois contêm muitos gráficos, muitas cores e figuras enormes, 
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que chamam a atenção, o que facilita o seu uso. A outra grande faceta deste 

programa e a gradação de níveis, que será vista em configurações avançadas do 

programa. 

Gcompris é controlado através do mouse e do teclado, não pode ser utilizado 

sem estes. Iniciaremos a descrição da janela inicial, no layoutprincipal. Na barra á 

esquerda amarela conforme indicado na seta azul, onde estará os ícones que 

representam um conjunto de atividades, de acordo com os temas de estudo do 

software, por exemplo: na classe das atividades de leitura é representado pela 

imagem de uma vaca e as letras A, B e C. Na borda superior amarela indicada pela 

seta verde, aparecerá o ícone que foi escolhido pelo usuário. Aparecendo no centro 

da tela as atividades como indica seta amarela. 

 

Figura3 - Botões de acesso a coleção de atividades relacionadas. 

 
Fonte: Software gcompris. 

 

Na parte inferior da tela do programa, aparecerá uma barra na cor azul, 

quando o usuário passa o mouse sobre os ícones, aonde aparece à descrição das 

ações do usuário, descreve também o nome e os autores das atividades. Conformeé 

indicado pela seta amarela na figura4, e ainda apresenta uma barra na cor 

vermelha, aonde aparece os ícones referente a configuração de cada atividade, que 

será descrito mais detalhadamente  mais adiante. 
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Figura 4 - Barra de descrição de atividades.   

 

Fonte: Software gcompris. 

 

 

4.3 SELEÇÃO DE ATIVIDADES 

 

Os ícones indicadas com seta azulconforme mostra a figura 4, serão descritos 

um a um de cima para baixo: 

 

 No cone1 – apresenta a imagem de um porco segurando dois tubos de 

ensaio, identificam atividades direcionadas as experiências: como 

eletricidade; para quedas; corrida,marítima e submarino. 

 No Ícone 2 - apresenta a imagem de um carneiro e os numerais. Identificando 

as atividades matemáticas: numeração; calculo e geometria. 

 No ícone 3 - apresenta a imagem de um urso panda e os moldes para 

encaixar. Identificando atividades como quebra-cabeça, sudoku, explora fotos 

e etc... . 

 No ícone 4 - apresenta a imagem de um pinguim e as engrenagens. 

Identificando atividades de descoberta, explorando, sons, imagens e 

memória. 

 No ícone 5 - a imagem de jacaré e bolas coloridas brancas e pretas. 

Identificando atividades de estratégia, como xadrez, oware, ligue 4, etc...  
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 No ícone 6 - a imagem de um urso marrom e uma bola colorida. Identificando 

atividades de diversão: jogo de futebol, hexágono, etc... . 

 No ícone 7 - a imagem de uma vaca com letras. Identificando atividades de 

leitura: letra esquecida, leitura na vertical, leitura na horizontal, etc... . 

 No ícone 8 - apresenta a imagem de um gatinho e um teclado e mouse. 

Identificando atividades de iniciação a informática: manipulação de mouse e 

teclado. 

Ao selecionar uma atividade o usuário receberá as orientações necessárias, 

tanto do professor quanto do programa, pois cada ação feita no software, o mesmo 

emitirá sons referentesa cada situação. 

 

4.4 CONFIGURAÇÕES DO GCOMPRIS 

 

Veremos ícones referentes à configuração do programa, na borda inferior, na 

barra em vermelho indicadas com seta vermelha como mostra na figura 5, que serão 

descritos abaixo da esquerda para direita: 

 

Figura 5 -Ícones de configuração do programa.   

v  
Fonte: Software gcompris. 

 

 Botão desligar: Mostra a figura de um monitor, onde ao clicar aparecerá uma 

caixa de texto perguntando se realmente o usuário deseja sair ou continuar 

usando o software. Conforme figura 6. 
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Figura 6 – Tela de confirmação de saída do software. 

 
Fonte: Software gcompris. 

 

 Botão Informação: mostra a figura de um avião, onde ao clicar nele aparecerá 

uma tela com informações adicionais do programa. Conforme apresenta 

afigura 7. 

 

Figura 7 – Tela de informações do programa. 

 
Fonte: Software gcompris. 

 

 Botão ferramenta: mostra a figura de uma chave e ao clicar ira aparecer a tela 

de configuração do programa. Onde o usuário poderá configurar o tamanho 

da tela, se a atividade irá reproduzir som ou não, etc... . Conforme figura 8. 
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Figura 8 –Configurações do software. 

 
Fonte: Software gcompris 

 

As configurações do programa de acordo com as setas, inicia com a escolha 

do idioma, onde está representada pela bandeira do Brasil. Logo depois o professor 

pode escolher se a janela do programa vai ser exibida em tela inteira ou não. O 

terceiro item de configuração será a resolução da tela do programa. O quarto 

itempergunta se o aluno quer musica ou não. O quinto item é a escolha de efeitos, 

quando o aluno clicar nos ícones, ele irá emitir sons. O sexto item exibe a opção de 

escolha se deseja que as atividades sejam feitas de modo lento, normal ou rápido. 

No sétimo item o aluno poderá escolher o tema usado pelo programa, mudando os 

efeitos, as cores e etc. 

 

 Botão interrogação: mostra a figura de um ponto de interrogação onde ao 

clicar irão aparecer informações de uso do programa. Objetivos, pré-requisitos 

e manual. Conforme figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Figura 9 – Janela do programa mostrando as informações do programa. 

 
Fonte: Software gcompris 

 

No item destacado esta informando a situação do programa. No item objetivo 

ele ira informar que o objetivo do software é oferecer uma alternativa livre ao 

software educacionais proprietários. No item manual orienta o usuário sobre os 

ícones que aparecem nas atividades escolhidas. 

Quando escolhemos uma atividade, aparecerão vários botões diferentes da 

tela inicial, se adequando de acordo com a atividade escolhida para possibilitar a 

configuração da atividade especifica, conforme mostra a figura 10. 

 

Figura 10 – Janela mostrando os ícones de configuração da atividade. 

 
Fonte: Software gcompris. 
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Estes ícones irão aparecer para orientar o usuário aconfigurar as atividades. 

Os ícones serão descritos abaixo iniciando da esquerda para direita: 

 

1 – O Botão ferramentas ira descrever as informações de configuração desta 

atividade. Como selecionar idioma e o nível das atividades. Conforme mostra afigura 

11, indicado pela seta azul. 

 

Figura 11 – Janela mostrando item configuração da atividade.  

 
Fonte: Software gcompris. 

 

Considerando a possibilidade que o professor terá de programar o acesso ás 

atividades, o aluno no máximo poderá trocar o idioma. 

 

2 - O Botão ponto de interrogação ira orientar os pré-requisitos desta atividade, 

objetivo da atividade em questão e o manual. Conforme figura11. 
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Figura 12 – Janela mostrando as informações da atividade.  

 
Fonte: Software gcompris. 

 

No pré-requisito orienta o aluno descrevendo o que tem que fazer na 

atividade. Já o manual traz as informações dos ícones de controle existente nesta 

atividade. 

 

3 – O botão que mostra a figura de um dado, ira propiciar ao usuário se ele quiser 

avançar esta atividade, passado para próxima ou voltar à atividade anterior. 

 

4 – O Botão que mostra a figura de uma casa indica ao usuário que ele poderá sair 

desta atividade e voltar a menu principal. 

 

4.5 AS CARACTERÍSTICAS COGNITIVAS DO SOFTWARE. 

 

Todas as atividades têm orientações sonoras, de acordo com o pré-requisito 

de cada uma, estimulando o usuário á executá-las. Para cada atividade executada 

foi observado os estágios de desenvolvimento cognitivo da criança, de acordo com a 

representação de Piaget, pois o software Gcompris permitirá o trabalho intelectual 

das crianças, conforme nos apresenta Biaggio (2005, p.62): 

 

Resumindo, Piaget desenha o desenvolvimento intelectual assim: 
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 Estágio sensório-motor (0 a 2 anos). 

 Estágio pré-operacional (2 a 6 anos). 

 Estágio de operações concretas (7 a 11 anos) 

 Estágio de operações formais (12 anos em diante) 

 

De acordo com o programa Gcompris, é indicado para crianças de 2 a 10 

anos, devemos propiciar o estimulo dos três primeiros estágios, que BIAGGIO 

(2005, p.62,67,68,72) descreve como: 

 

 ESTÁGIO SENSÓRIO-MOTOR (0 a 2 anos) - Como o nome indica, neste 

estágio inicial, não há ainda capacidade de abstração, e a atividade 

intelectual é de natureza sensorial e motora. A criança percebe o ambiente e 

age sobre ele (...) 

 ESTÁGIO PRÉ-OPERACIONAL (2 a 6 anos) - (...) O principal progresso 

desse período em relação ao sensório-motor é o desenvolvimento da 

capacidade simbólica. Nesta fase, a criança já não depende unicamente de 

suas sensações de seus movimentos, mas já distingue uns significados 

(imagem, palavra ou símbolo) daquilo que ele significa (o objeto ausente), o 

significado (...) 

 ESTÁGIO DE OPERAÇÕES CONCRETAS (7 a 11 anos) - Este é um 

período que se caracteriza por um tipo de pensamento que demonstra que a 

criança já possui uma organização assimilativa rica e integrada, funcionando 

em equilibro com um mecanismo de acomodação. Ela já parece ter a seu 

comando um sistema cognitivo coerente e integrado com o qual organiza e 

manipula o mundo. 

 

No momento que a criança tem o referencial das atividades propostas para 

serem executadas, fica mais fácil, através das imagens e sons, analisar uma 

atividade proposta e refletir sobre a melhor forma de respondê-la, devidoaos 

estimulo recebido, para que sua ação psicomotora seja de acordo com a sua 

maturação cognitiva, agindo de forma racional conforme sua resposta à atividade.   
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4.6 – CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS DO GCOMPRIS 

 

A outra grande faceta deste programa e a possibilidade do professor poder 

montar suas atividades explorando esse software ao máximo, por isso que sua 

classificação como GNU GPL– licença para programa código fonte aberto. Podemos 

escolher dentre todas as atividades, só aquelas que serão aplicadas, pois o aluno a 

ver tanta informação visual, vai ficar ansioso para ver tudo em vez de se concentrar 

na sua atividade especifica, atropelando a metodologia. Desta forma, o software 

possui uma graduação de níveis, que se da pela quantidade de estrela que uma 

atividade possui: 

- se for de uma a três estrelas indica o grau de dificuldade, para alunos de 2 a 

6 anos; 

- se for estrelas mais complexas,ficará destacado em tom de vermelho 

variando também de uma a três estrelas aumentando assim o grau de dificuldade, 

para alunos a partir de seis até dez anos; conforme figura  13. 

 

Figura 13 – Janela mostrando o grau de dificuldade das atividades 

 

Fonte: Software gcompris. 

 

Este software permite que o professor insira para cada atividade uma senha, 

fazendo com que o aluno só deva utilizar a atividade que estará liberada pela sua 

senha. Como mostra figura 14.  
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Figura 14 – Janela mostrando ao aluno a inserção da sua senha.  

 
Fonte: Software gcompris. 
 

Após a instalação do software verificamos que, aparecem dois ícones, ícone1 

denominado GComprisencontra-se todas as atividades disponíveis para as crianças 

e ícone2 denominado GComprisAdminondeestará disponível  toda a configuração 

geral do software, conforme, descritos a seguir.  

Quando você clica em cima do ícone GComprisAdmin, aparecerá uma tela 

de configuração do programa, conforme figura 15.  

 

Figura 15 – Janela mostrando o menu configurações do Gcompris.  

 
Fonte: Software gcompris. 
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O professor poderá cadastrar uma turma e depois colocar o nome do 

professor responsável pela mesma, clicando no botão Add (adicionar) como mostra 

seta verde, conforme figura 16. 

 

Figura 16 – Janela mostrando item adicionar turma e professor. 

 

Fonte: Software gcompris 

 

Apos a inserção da turma e do seu responsável, iremos para o próximo 

passo, inseri os alunos. Conforme figura 17. 

 

Figura 17 – Janela mostrando item adicionar grupo (alunos). 

 

Fonte: Software gcompris 
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Nesta janela iremos inseri os nomes dos alunos. Apos a inserção com login, 

primeiro nome, sobrenome e data de nascimento. A próxima etapa será criar um 

perfil pra esta turma, conforme figura 18. 

 

Figura 18 – Janela mostrando item adicionar perfil da turma. 

 
Fonte: Software gcompris. 
 

O perfil irá definir o comportamento do software, onde posso trabalhar, com 

alunos de varias idades, um perfil para cada um associando as atividades, como 

veremos na figura 19. 

 

Figura 19 – Janela mostrando item selecionar as atividades pra turma. 

 
Fonte: sala de informática 
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Nesta etapa, o professor ira selecionar as atividades, de acordo com o perfil 

criado para turma. Na figura 20, o programa registrara conforme desempenho de 

cada aluno, umrelatório, de erros e acertos nas atividades executadas. 

 

Figura 20 – Janela mostrando item relatório por aluno e atividade feita. 

 
Fonte: Software gcompris 
 

Neste exemplo, o software informa a data, o tempo decorrido para cada 

resposta, o nome do usuário ou senha, o nome da atividade, nível que se encontra 

este aluno. Assim de terminar as configurações, o software estará pronto pra ser 

usado, conforme as exigências do seu plano de aula.  
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5 SOFTWARE GCOMPRIS AUXILIANDO A ALFABETIZAÇÃO 

 

5.1 APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 

1° Momento- A preferência pelo uso deste software deu-se por apresentar 

inúmeras possibilidades, contendo atividades lúdicas e ao mesmo tempo 

pedagógicas, possibilitando o desenvolvimento de diversas habilidades, como: 

raciocínio lógico, percepção e associação, auxiliando e motivando o processo de 

aprendizagem. 

Analisando o software Gcompris verificamos que ele trabalha com diversas 

áreas do conhecimento e com várias atividades e dentre essas escolhemos de 

acordo com grau de atividade distintos e os objetivos específicos, são elas: A Letra 

desaparecida, A Leitura na Vertical, Leitura na horizontal e A Pratica de Leitura, para 

desenvolver o trabalho com os alunos do 3º ano/9. Verificamos que estímulos 

necessários para os alunos do 3º ano do ensino fundamental, no que refere a 

problemas de aprendizagem de acordo com a alfabetização no processo da leitura e 

escrita, 

Iniciamos com a apresentação de nossa proposta no Centro Educacional 

João Paulo II, em Bragança-Pa para a direção da escola que após ouvir a nossa 

problemática em relação a alfabetização e o auxilio de um software que viesse 

apoiar o professor de sala de aula, trabalhando dentro do conteúdo ministrado, 

aceitou de imediato nossa parceria e nos encaminhou ate a sala de informática para 

conhecermos o local e a professora responsável pelo espaço, expomos também que 

esse era o objetivo principal de nossa pesquisa, Analisar as contribuições do 

software educacional Gcompris no processo de alfabetização. 

A escolafunciona em regime de convenio com o estado, escolhida por 

oferecer uma infraestrutura favorável a execução de nossa pesquisa, contem  20 

maquinas, separados por cabines conforme mostra figura 21, sendo dez delas com 

sistema operacional Linux e dez com o sistema operacional Windows instalados, o 

que possibilita a instalação do software Gcompris em todas as máquinas, pois é 

compatível em todas as plataformas.  
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Figura21 - Sala de informática 

 

Fonte: Sala de Informática da escola JoãoPaulo II.  

 

 

5.2 ANAMNESE SOBRE OS CONHECIMENTOS DOS ALUNOS EM RELAÇÃO À 
ESCRITA 

 

2° Momento- Escolhemos a turma do 3º ano do ensino fundamental, por estar 

de acordo com o MEC, na alfabetização na idade certa, até os oito anos de idade e 

por apresentar dificuldades em aprender a ler e a escrever, Os alunos já conheciam 

a sala de Informática da escola? Então não era um espaço estranho a sua rotina 

escolar, isso possibilitou facilidade em explicar o pretendido, levamos os 22 alunos 

da turma para a sala como mostra a Figura22, sendo um deles especial, com déficit 

no aprendizado, conversamos sobre o processo de leitura deles em relação ao 

processo de alfabetização. Pois nesta turma os alunos ao final do ano já devem 

dominar a leitura e a escrita. Assim através de atividades feitas pela professora de 

sala de aula, como: ditado, foi possível constatar o nível de conhecimento deles e 

fazer o levantamento prévio de suas dificuldades. 
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Figura 22 – Turma 3º Ano do Ensino Fundamental 

 

Fonte: Sala de informática. 
 

5.3 APRESENTANDO E PLANEJANDO O SOFTWARE ÀS PROFESSORAS 
 

3° Momento- Iniciarmos o planejamento das atividades em conjunto com as 

professoras Ana Karolina responsável pela sala de informática é especialista em 

informática educativa e a professora Silvia Para que é responsável pela turma, como 

mostra nas Figura 23 e Figura 24, verificou-se o conteúdo que estava sendo 

trabalhado naquele momento e escolhemos as quatro atividades de leitura para 

complementar as atividades teóricas ministradas em sala de aula. Falamos do 

software, demonstramos todo seu funcionamento, os ícones de acesso e de que 

forma essas atividades poderiam favorecer o aprendizado, estimulando a criança e 

melhorando as suas funções cognitivas. 

Sabemos que para desenvolver a inteligência e outras funções cognitivas, o 

cérebro precisa ser estimulado, então após conhecer o Software e suas funções, 

iniciamos o planejamento das atividades junto às professoras, de acordo com as 

atividades mais fáceis até chegarmos a mais complexa, objetivando o aprendizado 

dos alunos, de forma pratica e lúdica, acompanhando sempre o conteúdo 

ministrado. 
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Figura23 – Professora Especialista Informática Educativa - Ana Karolina 

 
Fonte: Sala de Informática.  

 

 

 

 

Figura24 – Professora da 3º serie do Ensino Fundamental - Silvia 

 
Fonte: Sala de Informática 
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5.4 APRESENTANDO O SOFTWARE GCOMPRIS A TURMA 
 

4° Momento- Iniciamos a aula com perguntas sobre o software, como: se 

alguém conhecia? Como se joga? Quem inventou o Gcompris? Após cada negativa 

íamos explicando o software e seu funcionamento. No primeiro momento 

observamos a disposição e a quantidade das maquinas para podermos distribuir os 

alunos, Usamos somente as maquinas com Linux, pois em se tratando de sistema 

Livre possibilita instalar maior quantidade de atividades e mais liberdade para 

administrá-las.Colocamos oito maquinas com dois alunos em cada uma e duas 

maquinas com três alunos. Antes de iniciar o uso do software mostramos que sem o 

uso do mouse o programa não funcionaria e teriam que tomar cuidado com o 

periféricoComo mostra Figura 25, pois como é um objeto apontamento e precisão, 

necessita de bastante coordenação motora fina.  

 

Figura25 - Instrução de funcionamento do mouse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Sala de Informática.  

 

5.4.1 Atividades1 - Letra desaparecida 

 

Nesta atividade o aluno irá verificar a letra que esta faltando, consoante ou 

vogal, em seguida irá completa-la de acordo com a orientação da atividade. Tendo 

como pré-requisito a leitura das palavras. O objetivo desta atividade visa o aluno 

praticar á leitura. A descrição da tarefa é: um objeto é exibido na área principal e 
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uma palavra incompleta é mostrada abaixo da figura. Selecione a letra ausente para 

completar a palavra. 

Ao iniciar o programa aparecerá a tela inicial do Programa, conforme mostrou-

se anteriormente na Figura1no capitulo 4. Clicando no ícone relacionado à atividade 

escolhida com a prática de Leitura. Ao passar a seta do mouse por cima do ícone 

aparecerá a tela com as opções das atividades que pertence a esse grupo, 

conforme a figura 3 no capitulo 4. No balão na parte inferior da tela aparecerá a 

seguinte mensagem Ir para atividades de leitura.  

Iremos iniciar escolhendo o ícone da primeira atividade A letra desaparecida, 

que selecionamos como mostrar a figura 26. 

 

Figura 26 -Ícone de acesso às atividades: A letra desaparecida 

 
Fonte: Software Gcompris. 

 

Ao clicar no ícone de acesso à letra desaparecida, aparecerá a primeira 

tarefa, para que o aluno possa ler a palavra e completar com a vogal correta, 

pronunciando-a para testar o fonema, como mostra a Figura 27. 
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Figura 27 - Atividade 1/9: - Letra Desaparecida 

 
Fonte: Software Gcompris. 

 

Se o aluno completar com a letra errada, aparecerá uma imagem de uma flor 

murcha e triste, o programa pedirá pro aluno verificar a sua resposta e dará outra 

oportunidade, para que ele preencha nova palavra, como mostra na figura 28. 

 

Figura 28 - Atividade 2/9: - Letra Desaparecida

 
Fonte: Software Gcompris. 

 

Na segunda tentativa se o aluno completar a atividade com a letra correta 

aparecerá à imagem de uma flor ereta e Feliz e o programa dará seus parabéns, 

como mostra na figura 29, passando em seguida para a atividade seguinte. 
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Figura 29: Atividade 1/9: - Letra Desaparecida 

 
Fonte: Software Gcompris. 
 

 

Esta atividade servirá também para desenvolver o hábito da leitura, 

concentração e observação. É indicada para os que já sabem ler, mas necessitam 

treinar a correta formação das palavras. 

 

5.4.2 Atividade2 - Pratica de leitura na vertical  

 

Nesta atividade o aluno pratica a leitura já em posse do conhecimento dos 

fonemas e silaba, o que facilitará o reconhecimento de palavras e o estimula 

também a concentração, reconhecimento e raciocínio,o software mostra uma série 

de palavras na vertical e após a ultima palavra pede para que o aluno identifique se 

uma determinada palavra estava entre elas. Tem como pré-requisito a leitura. Seu 

objetivo fazer o aluno treinar a leitura em um determinado tempo. A orientação da 

atividade é: Uma palavra é mostrada no quadro acima e à direita. Várias palavras 

irão aparecer e desaparecer à esquerda, após o acompanhamento o software 

mostra uma pergunta ao leitor: A palavra mostrada à direita estava entre elas?O 

acesso a esta atividade é através do ícone da pratica de Leitura ABCa segunda 

atividade, Pratica da leitura na Vertical, como mostra a figura 30. 
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Figura 30 -Pratica da Leitura na Vertical 

 
Fonte: Software Gcompris 

 

Ao clicar no ícone de acesso pratica de Leitura na verticalABC, iniciaremos a 

primeira atividade, ondevarias palavras irão aparecer caindo na vertical, conforme 

figura 31, indicada pela seta azul e ao lado direito pede para que o aluno identifique 

a palavra destacada no conjunto de palavras que estão surgindo. 

 

Figura 31 - Atividade 1: Leitura na Vertical 

 
Fonte: Software Gcompris 
 

Ao finalizar o aparecimento das palavras, aparecerão no canto inferior direito, 

dois botões: um dizendo:sim, eu vi e o segundo botão:não, não estava lá. Para que 
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o aluno possa clicar escolhendo a opção de acordo com sua análise, se o aluno não 

prestou atenção e marcar a alternativa errada o programa ira considerar erro, 

aparecerá uma imagem de uma flor murcha e tristecomo mostra a figura 32, o 

programa pedirá então que a resposta seja verificada e dará outra oportunidade, 

mostrando desta feita uma nova palavra a ser observada 

 

Figura 32 - Atividade 1: Leitura na Vertical. 

 
Fonte: Software Gcompris 

 

Na segunda tentativa caso o aluno preste mais atenção,observando assim a 

palavra destacada e marque a resposta correta, a imagem será de acordo como 

mostra a figura 33. 

Figura 33 - Atividade 1: Leitura na Vertical. 
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Fonte: Software Gcompris.  
 

Esta segunda atividade e um exercício que treina a leitura e a concentração, 

onde palavras são apresentadas verticalmente e o educando deve perceber se entre 

as palavras mostradas consta a palavra indicada inicialmente. Cobrando do aluno a 

habilidade especifica da alfabetização, no ato da leitura. 

 

5.4.3 Atividade3 - Prática de leitura na horizontal 

 

Assim como na atividade 2, o aluno pratica a leitura, estimula também a 

concentração, reconhecimento e raciocínio, o aluno ira visualizar uma série de 

palavras mostradas na horizontal e irá identificar se a palavra solicitada está entre 

elas. Tem como pré-requisito á leitura e seu objetivo e o treinamento de leitura em 

um tempo limitado. A orientação desta atividade: uma palavra é mostrada no quadro 

acima e à direita. Várias palavras irão aparecer e desaparecer à esquerda, após 

seus surgimentos o software mostra uma pergunta ao leitor: A palavra mostrada à 

direita estava entre elas? O acesso a esta atividade é através do ícone da pratica de 

Leitura ABCna terceira atividade, Pratica da leitura na horizontal como mostra a 

Figura 34. 

Na tela inicial da atividade o aluno irá observar a orientação da atividade a 

sua direita no canto superior, onde pede sua atenção para verificar se a palavra que 

esta escrita será mostrada no lado esquerdo, quando o aluno clicarno botão azul, no 

lado direito no canto inferior, que diz:eu estou pronto. Iniciará a atividade. 
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Figura 34 - Leitura na Horizontal 

 
Fonte: Software Gcompris 
 

Após clicar no ícone, aparecerá a tela da atividade, conforme figura 35, indica 

pela seta azul.    

 

Figura 35 - Atividade 1: Leitura na Horizontal.

 
Fonte: Software Gcompris.  
 

Como descrito na atividade anterior, ao finalizar a atividade, aparecerão dois 

botões: um dizendo:sim, eu vi e o segundo botão:não, não estava lá. Para que o 

aluno possa clicar escolhendo a opção de acordo com sua análise, se o aluno não 

prestou atenção e errar terá outra oportunidade conforme Figura 32, dando nova 
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oportunidade ao aluno com uma nova palavra e se nesta segunda tentativa a 

resposta do aluno for correta a imagem será conforme figura 33. 

A terceira atividade é semelhante à segunda é um exercício que treina a 

leitura, onde palavras, agora são apresentadas horizontalmente e o educando deve 

perceber se entre as palavras mostradas consta a palavra destacada inicialmente. 

Esta atividade e indicada para alunos que já sabem ler. Só que eles terão como na 

segunda atividade um tempo limitado que requer concentração e atenção para 

resolvê-la. 

 

5.4.4 Atividade4 - Prática de Leitura 

 

A atividade tem como objetivo concentração e leitura, onde o aluno irá 

identificar à imagem exibida na janela e associara palavra correspondente. O pré-

requisito básico para realizar esta atividade é á leitura. Ao clicar no ícone de acesso 

pratica de Leitura, iniciaremos a primeira atividade deste pacote,conforme figura 36. 

 

Figura 36 –Atividade: - Prática de Leitura 

 
Fonte: Software Gcompris 
 

Ao iniciar a atividade aparecerá o primeiroexercício, o aluno irá visualizar 

imagem de um objeto no lado direito e no lado esquerdo as alternativas que deverá 

clicar de acordo com seu conhecimento, realizando, assim, a correspondência 

adequada de acordo com a Figura 37. 
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Figura 37 - Atividade1/3: - Prática de Leitura 

 
Fonte: Software Gcompris.  

 

Nestas atividades, em caso de erro, aparecerá o rosto de um palhaço triste, 

assim como mostra a Figura 38. 

 

Figura 38 - Janela mostrando erro na atividade Prática de Leitura 

 
Fonte: Software Gcompris. 

 

Para as respostas corretas nesta atividade o programa da os parabéns e a 

rosto alegre do palhaço, conforme Figura 39. 
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Figura 39 - Janela mostrando acerto na atividade Pratica de Leitura 

 
Fonte: Software Gcompris.  

 

Como esta atividade é indicada para alunos que já sabem ler tem como 

finalidade treinar a leitura das palavras e, também, a capacidade de associação da 

palavra com a figura. 
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

  

Para que a atividades acontecessem foram utilizados os seguintes recursos: 

Os computadoresda salade informática da escola; O software Gcompris. 

Participaram dois professores e os alunos da turma envolvida. De acordo com a 

observação nos momentos das atividades práticas e a avaliação das professoras 

com a aplicação das atividades percebemos que através do computador e do 

software educacional Gcompris o nível de aprendizagem das crianças melhorou 

bastante. Para surpresa de todos, a maioria não apresentou dificuldade e sim muito 

interesse em desenvolvê-las. 

 Percebeu-se ainda que os alunos demonstraram mais interesse em aprender 

a ler e também em escrever, sempre muito dispostos a nos mostrar o resultado 

positivo no final de cada atividade concluída. Observou-se que os alunos gostaram 

da aplicação do software, pois ele encaixa-se com muita propriedade em várias 

atividades que necessitam de um reforço prático e motivador como atividades de 

raciocínio, leitura e escrita. Acredita-se que o processo de ensino/aprendizagem foi 

muito facilitado devido à manipulação, compartilhamento e aplicação dos conteúdos 

propostos pelos professores através do software. 

Com relação aos domínios específicos da alfabetização, os alunos 

apresentaram maior facilidade na realização das tarefas que são muito divertidas, 

desafiadoras e educativas, que realmente ajudaram na compreenção e no exercicio 

de seus conhecimentos. De acordo com a teoria construtivista de Piaget. Vale 

ressaltar que nenhum dos alunos participantes das atividades propostas nesa 

pesquisa teve contato anteriormente com o software, valorizando, assim, os 

presentes resultados. 

No quesito coordenação motora, os alunos não apresentaram grandes 

dificuldades na utilização do mouse e teclado. O aproveitamento foi satisfatório, pois 

se somaram as atividades realizadas em sala de aula e na sala de informática, às 

quais utilizaram- se os recursos “tradicionais” com os tecnológicos.  

Constou-se, ainda, as contribições do software Gcomprís durante as tarefas 

realizadas pelos alunos, à absorção do principio alfabético por parte dos mesmos, 

principio este que consiste com a leitura e memorização das letras alfabéticas, que 

posteriormente juntará e formará as silabas e, consequentemente as palavras 

simples e complexas. 
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Assim, analisou-se que a aplicação e desenvolvimento da informática 

educativa no processo ensino/aprendizagem, é um grande recurso aos professores, 

que buscam aulas interessantes para que haja uma verdadeira integração e 

estímulo entre os sujeitos envolvidos. Mas entendemos, ainda, que a seleção do 

software a ser trabalhado na turma deve ser feita pelo professor da disciplina que 

está em contato com o aluno diariamente e conhece todas as suas dificuldades por 

analise de suas ações em contrapartida a ser auxiliado pelo professor de informática 

que está mais em contato com a tecnologia.  

 

 

 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No ambiente de aprendizagem em que o aluno tem acesso às ferramentas 

multimídia educativas, é extremamente viável tratar sobre diversos assuntos vistos 

em sala de aula. Estes assuntos apresentados, exercitados e discutidos, permitem 

ao professor, com o uso da ferramenta, tornar-se agente socializador de todo o 

processo, possibilitando, ainda, ao educador criar interações e instigar o educando. 

Apoiado em um modelo construtivista de base piagetiana a proposta aqui 

edificada proporcionou aos alunos visualizar os objetos através de suas próprias 

imagens, mantendo-os mais tempo presentes na mente para refletir sobre eles. O 

próprio conteúdo adquire significado para as crianças à medida que é ligado com as 

suas concepções prévias ou espontâneas. O conteúdo precisa estar intimamente 

relacionado às experiências do aluno. 

Observou-se que os alunos gostaram positivamente da aplicação do software, 

pois ele se encaixa com muita propriedade em várias atividades que necessitam de 

um reforço prático e motivador como atividades de raciocínio, leitura e escrita. 

Acredita-se que o processo de ensino/aprendizagem foi muito facilitado devido à 

manipulação, compartilhamento e aplicação dos conteúdos propostos pelos 

professores através do software. Anteriormente ao desenvolvimento deste projeto, 

nenhum dos alunos participantes das atividades propostas teve contato com o 
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software, valorizando os presentes resultados. 

Os alunos não apresentaram grandes dificuldades na utilização do mouse e 

teclado devido ao trabalho realizado na sala de informática desde as series iniciais. 

O aproveitamento foi satisfatório, pois se somou às atividades realizadas em sala de 

aula e na sala de informática, às quais utilizam-se os recursos “tradicionais” com os 

tecnológicos. Constatou-se que as contribições do software Gcomprís durante as 

tarefas realizadas pelos alunos, deram-se à absorção do principio alfabético por 

parte dos mesmos, principio este que consiste com a leitura de memorização das 

letras alfabéticas, que, posteriormente, juntará e formará as sílabas e, 

consequentemente as palavras simples e complexas. 

Acredita-se que o Gcompris continuará a ser utilizado como uma nova 

metodologia no auxilio da alfabetização da Escola Centro Educacional João Paulo II. 
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APÊNDICE A – Questionário para os professores 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

CURSO DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO 
 
Nome do software: Gcompris 
Categoria: Leitura 
Atividade 1: A Letra Desaparecida   
Tipo da atividade: Identificar na palavra, a vogal ou a consoante que esta faltando. 
Apresenta Motivação?  sim(  )   não (  ) ______________________ 
Contribui para reconhecimento de letras? sim(  )   não (  )  
Contribui para reconhecimento de sílabas? sim(  )   não (  ) ________________ 
Contribui para reconhecimento de palavras? sim(  )   não (  ) _______________ 
 
Nome do software: Gcompris 
Categoria: Leitura 
Atividade 2: A Leitura na Vertical   
Tipo da atividade: Verificar a atenção do aluno. Pois o mesmo tem que observar o 
que a atividade esta pedindo e analisar se as palavras que estão caindo, tem aquela 
que esta sendo cobrada pela atividade. 
Apresenta Motivação?  sim(  )   não (  ) ______________________ 
Contribui para reconhecimento de letras? sim(  )   não (  ) _________________ 
Contribui para reconhecimento de sílabas? sim(  )   não (  ) ________________ 
Contribui para reconhecimento de palavras? sim(  )   não (  ) _______________ 
 
Nome do software: Gcompris 
Categoria: Leitura 
Atividade 3: A Leitura na Horizontal   
Tipo da atividade: Verificar a atenção do aluno e o tempo de reação após o estimulo. 
Pois o mesmo tem que observar o que a atividade esta pedindo e analisar se as 
palavras que estão passando na horizontal, tem aquela que esta sendo cobrada pela 
atividade. 
Apresenta Motivação?  sim(  )   não (  ) ______________________ 
Contribui para reconhecimento de letras? sim(  )   não (  ) _________________ 
Contribui para reconhecimento de sílabas? sim(  )   não (  ) ________________ 
Contribui para reconhecimento de palavras? sim(  )   não (  ) _______________ 
 
Nome do software: Gcompris 
Categoria: Leitura 
Atividade 4: A Pratica de Leitura    
Tipo da atividade: Verificar seo aluno tem a capacidade de reconhecer o objeto e 
associar seu nome. Pois o mesmo tem que observar o que a atividade esta pedindo 
e analisar se as palavras que estão ao lado da imagem, corresponde a mesma. 
Apresenta Motivação?  sim(  )   não (  ) ______________________ 
Contribui para reconhecimento de letras? sim(  )   não (  ) _________________ 
Contribui para reconhecimento de sílabas? sim(  )   não (  ) ________________ 
Contribui para reconhecimento de palavras? sim(  )   não (  ) _______________ 
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APÊNDICE B – Questionário para aos alunos 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

CURSO DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO 
 

Nome do software: Gcompris 
Categoria: Leitura 
Atividade 1: A Letra Desaparecida   
Tipo da atividade: Identificar na palavra, a vogal ou a consoante que esta faltando. 
O que você gostou nesta atividade? 
___________________________________________________________________ 
 
Nome do software: Gcompris 
Categoria: Leitura 
Atividade 2: A Leitura na Vertical   
Tipo da atividade: Verificar a atenção do aluno. Pois o mesmo tem que observar o 
que a atividade esta pedindo e analisar se as palavras que estão caindo, tem aquela 
que esta sendo cobrada pela atividade. 
O que você gostou nesta atividade? 
___________________________________________________________________ 
 
Nome do software: Gcompris 
Categoria: Leitura 
Atividade 3: A Leitura na Horizontal   
Tipo da atividade: Verificar a atenção do aluno e o tempo de reação após o estimulo. 
Pois o mesmo tem que observar o que a atividade esta pedindo e analisar se as 
palavras que estão passando na horizontal, tem aquela que esta sendo cobrada pela 
atividade. 
O que você gostou nesta atividade? 
_______________________________________________________________ 
 
Nome do software: Gcompris 
Categoria: Leitura 
Atividade 4: A Pratica de Leitura    
Tipo da atividade: Verificar seo aluno tem a capacidade de reconhecer o objeto e 
associar seu nome. Pois o mesmo tem que observar o que a atividade esta pedindo 
e analisar se as palavras que estão ao lado da imagem, corresponde a mesma. 
O que você gostou nesta atividade? 
_______________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – Plano de Aula Interdisciplinar 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

 
PROFESSOR: John Miro Morette Silva/Luís Vieira da Silva             
SÉRIE: 3 ano do Ensino Fundamental.   
DISCIPLINA: TCC II 
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: Informática Educativa 
DISCIPLINAS AFINS: Língua Portuguesa; Informática. 
PERÍODO(SEMANA/QUINZENA/MÊS): MÊS 
 
CONTEÚDO I: A Letra Desaparecida 
EIXO COGNITIVO: I. Dominar Linguagens (DL): Dominar a norma culta da Língua 
Portuguesa e fazer uso das linguagens matemática, artística e científica e das 
línguas espanhola e inglesa. 
COMPETÊNCIA: C1 
HABILIDADES: H1 
PROCEDIMENTOS: Entender as atividades propostas pelo software educativo; 
RECURSOS: Computador, mouse, caixa de som e monitor. 
AVALIAÇÃO: Participativa. 
 
CONTEÚDO II e III: A Leitura na Vertical e a Leitura na Horizontal. 
EIXO COGNITIVO: II. Compreender fenômenos (CF): construir e aplicar conceitos 
das várias áreas do conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, de 
processos histórico-geográficos, da produção tecnológica e das manifestações 
artísticas. 
COMPETÊNCIA: C1 
HABILIDADES: H2 
PROCEDIMENTOS: Entender as atividades propostas pelo software educativo; 
RECURSOS: Computador, mouse, caixa de som e monitor. 
AVALIAÇÃO: Participativa. 
 
CONTEÚDO IV: Pratica de Leitura. 
EIXO COGNITIVO: III - Enfrentar situações-problema (SP): selecionar, organizar, 
relacionar, interpretar dados e informações representados de diferentes formas, para 
tomar decisões e enfrentar situações-problema.  
COMPETÊNCIA: C1 
HABILIDADES: H3 
PROCEDIMENTOS: Resolver as atividades propostas 
RECURSOS: Computador, mouse, caixa de som e monitor. 
AVALIAÇÃO: Participativa. 
 
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA: 

• Matriz de Referência de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. 
• Http://www.gcompris.net/-pt-br 

  

http://www.gcompris.net/-pt-br
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ANEXO 1 
CENTRO EDUCACIONAL JOÃO PAULO II 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 
Relatório de Uso Software Gcompris 

 

O uso de computadores como ferramenta de apoio no processoensino-

aprendizagem vem acontecendo gradativamente nas redes de ensino, e 

osprogramas de computador utilizados neste processo merecem atenção especial. 

Este relatório vem demonstrar a utilização do software GCompris. Este software foi 

selecionado e aplicado com o intuito de identificar suas funcionalidades para uso no 

ensino dedisciplinas do ensino fundamental, tendo como referência os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs). 

 No período de 01 á 22/02/2013, o Centro Educacional João Paulo II, 

especificamente o Laboratório de Informática, recebemos os 22 alunos do 3º ano do 

ensino fundamental, para desenvolvimento da pesquisa de campo, com aplicação de 

atividades de leitura, através de jogos educativos que compõem o Software 

Gcompris. 

A turma escolhida foi a 3º ano, visto que se encontram “concluindo o período 

de alfabetização”. Pois nesta fase, esperasse encontrar nas crianças habilidades de 

domínio da escrita e leitura de palavras simples, assim como desenvolvendo a 

escrita e leitura de palavras com sílabas complexas também, produção de frases e 

pequenos textos.   

Com a aplicação das atividades percebemos que através do computador e do 

software educacional Gcompris o nível de aprendizagem de nossas crianças 

melhorou bastante. Para nossa surpresa a maioria não apresentou dificuldade e sim 

muito interesse pelas mesmas. Onde leram, escreveram sempre muito dispostos a 

nos mostrar o resultado positivo. 

Assim, percebemos a aplicação e desenvolvimento da informática educativa 

no processo ensino e aprendizagem, como um grande recurso educativo aos nossos 

professores, que buscam aulas interessantes para que haja uma verdadeira 

integração entre os sujeitos envolvidos. 

 

Karolina Brito 
Professora de ensino Fundamental  
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ANEXO 2 
CENTRO EDUCACIONAL JOÃO PAULO II 

TURMA 3º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Relatório de Uso Software Gcompris 

 

 

As crianças desde cedo vivenciam as tecnologias, encontradas em casa, na 

rua e no dia a dia, desta forma aprendem mais cedo a utilizar esta ferramenta, a 

informática. Com a evolução desta, passamos a utilizar emnossas salas de aula. A 

utilização de recursos de tecnologia educacional em nossas aulas deve acontecer 

de forma contextualizada no desenvolvimento de projetos e nossas ações no Centro 

Educacional João Paulo II estão voltadas a realizações desses projetos, portanto, a 

utilização do software Gcompris veio atender aos anseios dos meus alunos sendo 

um grande aliado nas atividades de leitura dos alunos do 3ºano do ensino 

fundamental. 

Cabe a nós, profissionais da Educação conhecer ferramentas deste nível, não 

somente para enriquecer o aprendizado, mas também para favorecer aos alunos 

uma visão de como a leitura pode ser desenvolvida através de softwares como o 

Gcompris cabe também à escola exercer o papel de educar suas crianças para a 

responsabilidade e critérios do uso dos recursos. 

A utilização do software Gcompris é de grande valia para a aprendizagem 

uma vez que atende as necessidades e possui objetivos pedagógicos. O uso deste 

software viabiliza o conhecimento na vida da criança como algo agradável e 

adequada ao desenvolvimento de cada uma delas. Os alunos exploram atividades 

que envolvem letras, números, formas e cores. Os jogos oferecem um mundo lúdico 

interativo, envolvente e colorido estimulando o aprendizado de maneira divertida. 

 

 

 

Prof.ª Silvia 
Professora  de ensino Fundamental 

 


