
ESCOLA SEM MUROS
em casa também se aprende

INFORMÁTICA
ENSINO FUNDAMENTAL - ETAPA III

alunos de 12 a 15 anos



IMAGEM PARA ILUSTRAR

ATIVIDADE DO DIA:

12 - Percepção tecnológica



EDUCADOR: 

Guilherme Moura do Amaral Montoani

UNIDADE ESCOLAR:

EMEF Frei Arthur Salvatti - SÍTIO I

SUPERVISOR PEDAGÓGICO: 

Diego César Corrêa

Esta atividade foi preparada pelo educador, com

apoio, orientação e revisão da equipe de

Coordenação do Programa de Ensino Integral.



ATIVIDADE DO DIA:
Percepção tecnológica

Perceber e identificar em notícias, histórias, tirinhas ou charges, o seu

tema central e os seus aspectos relevantes, e ainda ser capaz de

absorver a informação presente no material digital e utilizar ferramentas

tecnológicas que auxiliem no desenvolvimento da percepção

tecnológica. Para isto, iremos assistir a um vídeo, responder algumas

perguntas e conhecer as ferramentas tecnológicas citadas no vídeo.

IMAGEM SOBRE A ATIVIDADE



Percepção tecnológica

✓Vamos, primeiramente, conhecer o vídeo explicativo, clicando na imagem abaixo

para assistir.

✓Após o vídeo, vamos realizar algumas atividades, que podem ser feitas no  

computador, celular ou no seu caderno.

https://drive.google.com/file/d/1uhauEaJ4ZiCAjM-GM4_H_bSmKt67Fon4/view


Percepção tecnológica

✓Vamos responder as seguintes perguntas, de acordo com o conteúdo do vídeo.

• Quando ocorreu?

• Como aconteceu?

• Por que aconteceu?

• Qual o assunto da opção escolhida?

• Escolha uma notícia, história ou tirinha, seja de algum site, redes sociais ou

alguma revista em quadrinhos, e responda as questões a seguir de acordo com

a opção escolhida:

• Onde ocorreu?

• Com quem?

• O que aconteceu?
Os LINKS para

os aplicativos e  
sites estão no  
próximo slide!



LINKS PARA APLICATIVOS E SITES

Notícia do
Tecmundo
(Google)

Instagram:
Tirinhas da
Mafalda

Instagram:  
Gibis de  

Antigamente

Aplicativo  
SQUID

*O Aplicativo “Google Keep” pode ajudar a escrever lembretes, resumos, rascunhos, gravar áudios como lembrete ou

desenhar algum esboço nos casos onde não for possível utilizar algum caderno.

Aplicativo  
GOOGLE KEEP

Clique nas 
bandeiras  

para  acessar!

https://www.tecmundo.com.br/seguranca/155047-google-banir-anuncios-espionam-perseguem-vigiam-usuarios.htm
https://www.instagram.com/tirinhasdamafalda/
https://www.instagram.com/gibis_de_antigamente/
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.squidapp.squid&amp;hl=pt-BR
https://keep.google.com/
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A Secretaria de Educação ainda  

promove outras atividades para  

serem feitas em casa,

com apoio e participação da  

família por meio da

página Escola Sem Muros.

taubate.sp.gov.br/escolasemmuros


