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As crianças crescem num mundo digital estando expostas a partir de uma 
idade cada vez mais precoce às tecnologias (Lepicnik & Samec, 2013).



Sabemos que o uso das tecnologias tem impacto na sociedade, na 
educação e por consequência na educação pré-escolar.

São vários os estudos e as investigações que mostram existir melhores 
aprendizagens quando se utilizam as ICT na sala de aula.

Verificamos também que tem havido um afastamento dos jovens do 
ensino das STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharias e Matemática).





Sendo a educação pré-escolar a base da educação, esta deve promover 
um contexto rico e estimulante que desperte nas crianças curiosidade e 
desejo de aprender. 



A utilização das tecnologias na educação pré-escolar está prevista nas 

Orientações Curriculares e no Perfil Específico do Desempenho dos 

Educadores de Infância, no entanto a sua utilização é reduzida devido à 

falta de recursos materiais e técnicos.



• utilizar a tecnologia para criar situações novas e diferenciadas de 
aprendizagem nas salas do pré-escolar e 1º Ciclo; 

• despertar o interesse pelas STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e 
Matemática); 

• melhorar a articulação e a transição entre os diferentes ciclos;

• quebrar rotinas e criar oportunidades de desenvolvimento 
profissional aos educadores envolvidos ao promover um trabalho 
colaborativo entre professores de diferentes níveis de ensino

• resolver problemas; 

• iniciar os alunos em atividades de programação; …

Objetivos



• Fundação Ilídio Pinho 

• Clube de Robótica KidsRobots

• projeto “Mindstorm to Brainstorm” 

• Escola EB1 António Vitorino 

• Junta de Freguesia de Vieira de Leiria

parcerias

Projetos

• “A Alegria de Aprender”

• “Mindstorm to Brainstorm”

• “Little Robot”

• “Da Pré para o 1ºCiclo”











• Promovemos atividades de articulação entre ciclos;

• Usámos recursos didáticos pedagógicos inovadores, atraentes e 
tecnológicos para as crianças;

• Possibilitámos a colaboração entre os professores dos diferentes 
ciclos;

• Conduzimos à criação de situações de aprendizagem ricas e 
diferenciadas;

• Trabalhámos conceitos importantes para a futura aprendizagem da 
leitura e escrita e de conceitos matemáticos no ciclo seguinte.

• Pensamos que sensibilizámos para a mudança.

Conclusões







De acordo com Moratori (2003) apesar de as atividades terem um 

aspeto lúdico houve sempre um objetivo pedagógico e de 

aprendizagem bem definido.






