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JUSTIFICATIVA 

A disciplina de Informática é indispensável à formação do aluno do Ensino 

Fundamental I, pois serve de base para o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos 

ao longo de sua carreira estudantil e profissional e principalmente como um 

complemento curricular no qual se podem criar situações educacionais em que o 

aluno possa explorar conteúdos curriculares por meio de recursos tecnológicos, 

possibilitando assim, diferentes formas de abordagem do conhecimento, garantindo 

um trabalho integrado com as atividades desenvolvidas em sala de aula e 

promovendo a interdisciplinaridade. 

 

BREVE HISTÓRICO DA DISCIPLINA NO BRASIL 

A Informática na Educação do Brasil teve seu início na década de 70, 

especificamente no Ensino Superior em 1971 na Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCAR) no curso de física e em 1973 na Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), no Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde e o Centro Latino-

Americano de Tecnologia Educacional (NUTES/CLATES) no ensino de química com 

utilização de softwares específicos por área. 

Em 1975 um grupo de professores da UNICAMP, coordenado pelo Prof. 

Ubiratan D'Ambrósio, do Instituto de Matemática, Estatística e Ciências da 

Computação, escreveu um documento de Introdução de Computadores nas Escolas 

de 2º Grau, financiado pelo Governo Federal e no mesmo ano a UNICAMP fecha 

parceria com MEDIA-Lab do MIT/USA e pesquisadores da UNICAMP e os cientistas 

Seymour Papert e Marvin Minsky formam um grupo de ações de cooperação 

técnica, interdisciplinar envolvendo especialistas das áreas de computação, 

linguística e psicologia educacional, dando origem às primeiras investigações e 
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experiências sobre o uso de computadores na educação, utilizando a linguagem 

Logo. 

 A década de 80 foi o grande marco de realizações para a implantação da 

Informática na educação do Brasil. Iniciando-se a partir de dois Seminários Nacionais 

de Informática na Educação, que ocorreram em 1981 e 1982, em Brasília e na Bahia, 

respectivamente, sobre o uso do computador como ferramenta de apoio do 

processo de ensino-aprendizagem. Além desses dois seminários, a aprovação do 

documento - “Subsídios para a implantação do programa de Informática na 

Educação –MEC/SEI/CNPq/FINEP” foi outro elemento importante de difusão da 

informática neste período. Com este apoio houve uma disseminação da Informática 

nas escolas, a qual utilizou inicialmente de vários softwares educacionais, que 

vinham nos antigos disquetes para serem instalados nos computadores, como 

também, alguns aplicativos que perpetuam nos dias de hoje. Entre eles, editores de 

textos e linguagem de programação para raciocínio lógico: Pascal e LOGO, ambos, 

sendo ferramentas que possibilitam o próprio aprendiz a “ensinar” o computador, 

através de comandos de lógica.   

Em 1983 foi criada Comissão Especial de Informática na Educação (CEIE) e 

o Projeto Educom  (Educação com computadores) que foi a primeira proposta 

concreta de implantação de computadores nas escolas públicas. Neste mesmo ano 

foi publicado o documento: Diretrizes para o estabelecimento da Política de 

Informática no Setor de Educação, Cultura e Desporto, aprovado pela Comissão de 

Coordenação Geral do MEC. 

Já em 1984 foi aprovada a lei de Informática, impondo restrições ao capital 

estrangeiro e tornando legal a aliança entre estado e capital privado nacional, o que 

fez com que o Brasil apresentasse neste ano a maior taxa de crescimento mundial 

em informática.  
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No ano de 1985 o Governo intensifica investimentos na Educação Básica e 

Fundamental e inicia em 1986 um incentivo à produção de softwares educativos 

com o Concurso Nacional de “Software Educacional.”. 

Em outubro de 1989 foi criado o Plano Nacional de Informática Educativa 

(PROINFE).  Este programa visava apoiar o desenvolvimento e a utilização da 

informática nos ensinos de 1º, 2ºe 3º graus e na educação especial, à criação de 

vários centros tecnológicos, a consolidação e a integração das pesquisas na área da 

informática aplicada à educação, bem como a capacitação contínua e permanente 

de professores. 

Simultaneamente a criação do PROINFO, gerenciado e coordenado pelo MEC 

foram criados no final de 1990, o II Plano Nacional de Informática e Automação e o 

1º Plano de Ação Integrada com metas para o período de 1991 a 1993 que se 

baseavam nos objetivos do PROINFO e em novas metas como a produção, aquisição, 

adaptação e avaliação de softwares educativos, facilitação na aquisição de 

equipamentos computacionais por parte dos sistemas de educação pública, 

implantavam a rede pública de comunicação de dados, incentivo a cursos de pós-

graduação na área, e o acompanhamento e avaliação do programa. 

Com a demanda financeira para projetos de tecnologia educacional em fevereiro de 

1992 foi criado uma rubrica específica para ações de informática educativa no 

orçamento da União. 

Em abril de 1997, foi criado o Programa Nacional de Informática na Educação 

(PROINFO) que tinha como objetivo promover o uso pedagógico da informática na 

rede pública de ensino fundamental e médio. Para acompanhar e dar suporte ao 

programa foram criados Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE) regionais e 

Centros de Experimentação em Tecnologia Educacional (Cete) estaduais. 
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A fim de complementar as ações do MEC sobre a informática educativa na 

rede pública de ensino fundamental e médio foi criado em 2005, dentro do Proinfo 

Integrado, o Projeto Um Computador por Aluno (UCA) que visava intensificar a 

utilização das tecnologias da informação e da comunicação (TIC) nas escolas, por 

meio da distribuição de computadores portáteis aos alunos, porém o governo 

federal não tinha condições de realizar total gestão dos equipamentos, desse modo, 

institui-se através da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010 o Programa Um 

Computador por Aluno (PROUCA). 

O PROUCA tinha o objetivo de continuar a inclusão digital pedagógica e o 

desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem de alunos e professores 

das escolas públicas brasileiras, incluindo dessa vez a Educação Infantil, mediante a 

utilização de computadores portáteis denominados laptops educacionais adquiridos 

agora com recursos próprios dos estados e municípios ou através de financiamento 

do BNDES, enquanto o UCA foi descontinuado em 2013. 

Em 2012 surge outra ação do Proinfo Integrado que visava à aquisição por 

parte dos estados de tablets educacionais para serem distribuídos aos professores 

de escolas de ensino médio, visando o uso didático-pedagógico das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) no cotidiano escolar, articulado ao repasse dos 

equipamentos tecnológicos às escolas e à oferta de conteúdos e recursos multimídia 

e digitais. 

 

DEFINIÇÃO: INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO 

A Informática na Educação tem diversas definições que dependem da visão 

educacional e da condição pedagógica em que o computador ou recurso tecnológico 

é utilizado.  
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Partindo desta premissa, a definição básica de informática na educação é a 

utilização do computador e de recursos tecnológicos no processo de aprendizagem 

dos conteúdos curriculares de todos os níveis e modalidades de educação.  

No entanto, para um aprofundamento desta definição existem diferentes 

paradigmas que compõe as possibilidades da utilização da informática na educação 

do currículo do Ensino Fundamental: 

1. Computador ou recurso tecnológico como “máquina de ensinar”: trata-se de 

um método que coloca o computador ou recurso tecnológico na posição de 

quem ensina o aluno, através de softwares e sites que trabalham com a 

valorização da memorização, por meio de exercícios repetitivos; 

2. Computador ou recurso tecnológico como “objeto de estudo”: a principal 

preocupação do professor é familiarizar o aluno com o computador ou recursos 

tecnológicos, realizando a inclusão digital ou alfabetização tecnológica; 

3. Computador ou recurso tecnológico como “facilitador de tarefas”: Consiste na 

aprendizagem de aplicativos que não são voltados para educação e servem como 

auxiliares no processo de ensino-aprendizagem que ocorrem através da 

utilização, de processadores de textos, planilhas eletrônicas, criadores de 

apresentações multimídias, os quais aproximam a tarefa escolar da realidade do 

aluno e possibilita uma abordagem transcurricular e interdisciplinar dos recursos 

que a informática oferece; 

4. Computador ou recurso tecnológico como “máquina ensinável”: fase em que o 

aluno se posiciona como o “tutor” do computador ou recurso tecnológico, 

ensinando-lhe como trabalhar, ou seja, fase em que as crianças aprendem a 

relacionar- se com os computadores fazendo-os executar tarefas como, por 

exemplo, programação estruturada; 

5. Como “meio para simulações e jogos”: momento em que o aluno faz uma 

atividade de simulação no computador ou recurso tecnológico e os jogos serve 



PARÂMETRO MUNICIPAL CURRICULAR DE INFORMÁTICA 
 

 

 7 

mais como entretenimento, ambos estimulam o desenvolvimento do raciocínio 

sofisticado e a habilidade de soluções do problema; 

6. Computador como “meio de aprendizagem por descobertas”: O usuário 

desenvolve um trabalho interativo com o computador ou recurso tecnológico, no 

qual o erro é o ponto de partida para reflexão, análise e busca de novas 

alternativas de resolução, valorizando assim a construção do conhecimento por 

meio da exploração, da busca e da investigação.  

 

OBJETIVO GERAL:  

• Estimular e propiciar o desenvolvimento cognitivo e psicossocial por meio do 

conhecimento e uso das tecnologias. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Utilizar o computador com programas, softwares educativos, jogos e outros 

recursos tecnológicos tendo em vista a melhoria e a qualidade no processo de 

ensino aprendizagem, promovendo aos alunos uma educação voltada para a 

investigação e avanço tecnológico; 

• Apresentar aos alunos os componentes do computador: o mouse, teclado, 

gabinete, caixa de som, monitor e outros; 

• Desenvolvimento da linguagem oral e escrita, assim como a interpretação de 

textos propiciados pela pesquisa através da internet; 

• Desenvolver através de softwares, jogos educativos e sites a percepção visual e 

auditiva, a coordenação motora, a memorização e raciocínio lógico; 

• Propiciar a informática como elemento articulador de conteúdos curriculares à 

aquisição de novos conhecimentos e contextualizar os já adquiridos; 
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• Desenvolver a capacidade de expressão por meio da criação, edição e exposição 

dos próprios projetos interdisciplinares, integrando textos, imagens, ferramentas 

de desenho e pintura, animações, efeitos especiais, recursos de som e vídeo; 

• Promover o acesso e incentivar a utilização das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) nas atividades cotidianas; 

• Desenvolver a classificação de conteúdos e a criticidade mediante contextos 

cotidianos no mundo virtual e mundo real. 

 

CONTEÚDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I 

1º ano do Ensino Fundamental I 

• Conhecer as normas do laboratório de informática e respeitá-las; 

• Identificar e reconhecer os principais componentes do computador; 

• Ligar e desligar a máquina de forma adequada; 

• Reconhecer as funções do mouse (clique para seleção, clicar e arrastar 

objetos, duplo clique para acesso de ícones e clique para pop-up); 

• Reconhecer as principais funções do teclado (alfanumérico, barra de espaço, 

enter, backspace. setas de navegação e uso de acentuação); 

• Identificar área de trabalho, barra de tarefas e ícones, botões de controle de 

janelas (fechar, maximizar, restaurar e minimizar) e barras de rolagem; 

• Iniciar conhecimento do alfabeto, escrita do nome próprio e de outras 

palavras com as mesmas letras usadas para tal e sílabas, todos em caixa alta 

no teclado, através de editor de texto; 

• Conhecer o Editor de slides: inserção de imagens sequenciais no editor de 

apresentação de slides; 

• Aprender a utilizar aplicativos de desenho; 
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• Aprimorar conhecimentos através de jogos educativos;  

• Introdução à lógica de programação estruturada; 

• Participar ativamente de projetos interdisciplinares. 

 

2º ano do Ensino Fundamental I 

• Aprimorar seu conhecimento sobre normas do laboratório de informática e 

respeitá-las; 

• Conhecer a história da informática; 

• Reconhecer a nomenclatura das peças básicas dos computadores; 

• Desenvolver o conceito de sistema operacional e software aplicativo; 

• Desenvolver o conceito de periféricos de entrada, saída e armazenamento; 

• Aprender a utilizar os recursos do editor de textos: acentuação, pontuação e 

caracteres especiais; 

• Aprender a utilizar os recursos do editor de textos: marcadores e 

numeradores; 

• Aprender a utilizar os recursos do editor de textos: técnicas de seleção de 

textos com mouse; 

• Aprender a utilizar os recursos do editor de textos: formatação básica de 

textos; 

• Aprender a utilizar os recursos do editor de textos: inserção e formatação de 

imagens; 

• Aprender a utilizar os recursos do editor de slides: formatação básica de 

textos; 

• Aprender a utilizar os recursos do editor de slides: inserção e formatação de 

imagens; 



PARÂMETRO MUNICIPAL CURRICULAR DE INFORMÁTICA 
 

 

 10 

• Aprender a utilizar os recursos do editor de slides: inserção de transição de 

slides; 

• Aprimorar a utilização de aplicativos de desenho; 

• Aprimorar conhecimentos através de jogos educativos;  

• Aprimorar conhecimentos através de aplicativo de lógica de programação 

estruturada; 

• Participar ativamente de projetos interdisciplinares. 

 

3º ano do Ensino Fundamental I 

• Aprimorar seu conhecimento sobre normas do laboratório de informática e 

respeitá-las; 

• Compreender os conceitos do funcionamento de computador (CPU, 

Processador, memória e disco rígido); 

• Aprofundar seus conhecimentos sobre conceitos de sistema operacional e 

softwares aplicativos; 

• Desenvolver conceito sobre pastas e arquivos; 

• Aprender a utilizar os recursos do editor de textos: tabelas e formatação de 

tabela; 

• Aprender a utilizar os recursos do editor de textos: colunas e formatação de 

colunas; 

• Aprender a utilizar os recursos do editor de textos: configuração de página; 

• Aprender a utilizar os recursos do editor de textos: inserção de formas; 

• Aprender a utilizar os recursos do editor de slides: animações personalizadas; 

• Aprender a utilizar os recursos do Editor de slides: Configurar Transição de 

slides; 
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• Aprender a utilizar os recursos do editor de slides: conceito de copiar, recortar 

e colar textos e imagens; 

• Aprender a utilizar os recursos da planilha de cálculos: estrutura de uma 

planilha eletrônica (colunas, linhas e células); 

• Aprender a utilizar os recursos da planilha de cálculos: formatação básica de 

uma planilha eletrônica; 

• Aprender a utilizar os recursos da planilha de cálculos: adição, subtração, 

multiplicação e divisão com referências de células; 

• Aprender a utilizar os recursos da planilha de cálculos: inserção de gráficos 

simples; 

• Aprofundar conhecimentos através de aplicativo de lógica de programação 

estruturada; 

• Realizar pesquisas na internet: imagens; 

• Aprimorar suas habilidades através de aplicativos de desenho; 

• Aprofundar conhecimentos através de jogos educativos;  

• Participar ativamente de projetos interdisciplinares. 

 

4º ano do Ensino Fundamental I 

• Aprimorar seu conhecimento sobre normas do laboratório de informática e 

respeitá-las; 

• Aprender a história da internet e como as máquinas se comunicam na rede 

mundial de computadores; 

• Aprender a utilizar os recursos da internet: pesquisa de texto e imagens; 

• Aprender a utilizar os recursos da internet: pesquisa de localização geográfica; 

• Aprender a utilizar os recursos da internet: conceituação de e-mail; 
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• Aprender a utilizar os recursos da internet: criação de e-mail; 

• Aprender a utilizar os recursos da internet: enviando e recebendo e-mails; 

• Aprender a utilizar os recursos da internet: inserindo e abrindo anexos; 

• Aprender a utilizar os recursos da internet: comunicador instantâneo; 

• Aprimorar seus conhecimentos em planilha de cálculos: Funções básicas; 

• Aprimorar seus conhecimentos em planilha de cálculos: gráficos e formatação 

de gráficos; 

• Aprimorar seus conhecimentos no editor de textos: produção e interpretação 

de textos; 

• Aprimorar seus conhecimentos no editor de slides: produção de 

apresentações multimídias; 

• Aprofundar conhecimentos através de aplicativo de lógica de programação 

estruturada; 

• Participar ativamente de projetos interdisciplinares; 

• Aprofundar conhecimentos através de jogos educativos. 

 

5º ano do Ensino Fundamental I 

• Aprimorar seu conhecimento sobre normas do laboratório de informática e 

respeitá-las; 

• Aprender a utilizar os recursos da Internet: construção e gerenciamento de 

Blog; 

• Aprender a utilizar recursos de segurança na internet;  

• Aprender a utilizar aplicativo de edição de vídeos; 

• Aprender a utilizar aplicativo de criação de animações multimídia; 

• Aprender a utilizar aplicativo de edição de imagens básico; 
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• Aprofundar conhecimentos na planilha de cálculos: produção e interpretação 

de gráficos; 

• Aprofundar conhecimentos no editor de textos: produção e interpretação de 

textos; 

• Aprofundar conhecimentos no editor de slides: produção de apresentações 

multimídias; 

• Aprofundar conhecimentos através de aplicativo de lógica de programação 

estruturada; 

• Participar ativamente de projetos interdisciplinares; 

• Aprofundar conhecimentos através de jogos educativos. 

 

AVALIAÇÃO 

Avaliação contínua, realizada aula a aula através da observação do 

rendimento dos alunos ao realizar as atividades práticas propostas pelo professor, 

que dá origem ao relatório de desempenho semanal discente e ao final do bimestre 

é sugerida uma avaliação prática específica sobre os temas abordados durante o 

período, a fim de realizar um comparativo entre o rendimento inicial do aluno e seu 

domínio atual quanto aos conteúdos trabalhados. 

Esses conteúdos fundamentam a Ficha de Avaliação Bimestral, que visa 

atender aos critérios de avaliação por nível de ensino e são citados abaixo: 

1º ano do Ensino Fundamental I 

1. Identificar e reconhecer os principais componentes do computador; 

2. Ligar e desligar o computador de modo adequado; 

3. Reconhecer a área de trabalho, janelas e menus (desktop); 
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4. Operar com o mouse criativamente na construção de linhas e desenhos; 

5. Utilizar teclado reconhecendo letras, números e principais funções; 

6. Operar com autonomia os softwares oferecidos; 

7. Navegar com autonomia em sites trabalhados; 

8. Realiza/participa das atividades interdisciplinares; 

9. Compreender atividades de lógica. 

 

2º ano do Ensino Fundamental I 

1. Identificar e reconhecer os principais componentes do computador; 

2. Ligar e desligar o computador de modo adequado; 

3. Reconhecer a área de trabalho, janelas e menus (desktop); 

4. Operar com o mouse criativamente na construção de linhas e desenhos; 

5. Utilizar teclado reconhecendo letras, números e principais funções; 

6. Digitar textos com acentuação e pontuação coerentes; 

7. Elaborar apresentações multimídias; 

8. Desenvolver formatação de textos e apresentações multimídias; 

9. Operar com autonomia os softwares oferecidos; 

10. Navegar com autonomia em sites trabalhados; 

11. Realiza/participa das atividades interdisciplinares; 

12. Compreender atividades de lógica. 
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3º ano do Ensino Fundamental I 

1. Identificar e reconhecer os principais componentes do computador; 

2. Ligar e desligar o computador de modo adequado; 

3. Reconhecer a área de trabalho, janelas e menus (desktop); 

4. Operar com o mouse criativamente na construção de linhas e desenhos; 

5. Conceituar Sistemas Operacionais e softwares aplicativos; 

6. Compreender estrutura de pastas e arquivos; 

7. Utilizar teclado reconhecendo letras, números e principais funções; 

8. Digitar textos com acentuação e pontuação coerentes; 

9. Elaborar apresentações multimídias; 

10. Elaborar planilhas eletrônicas com fórmulas básicas e gráficos;  

11. Desenvolver formatação de textos, planilhas e apresentações multimídias; 

12. Operar com autonomia os softwares oferecidos; 

13. Navegar com autonomia em sites trabalhados; 

14. Realiza/participa das atividades interdisciplinares; 

15. Compreender atividades de lógica. 

 

4º ano do Ensino Fundamental I 

1. Identificar e reconhecer os principais componentes do computador; 

2. Ligar e desligar o computador de modo adequado; 

3. Reconhecer a área de trabalho, janelas e menus (desktop); 
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4. Operar com o mouse criativamente na construção de linhas e desenhos; 

5. Conceituar Sistemas Operacionais e softwares aplicativos; 

6. Compreender estrutura de pastas e arquivos; 

7. Utilizar teclado reconhecendo letras, números e principais funções; 

8. Digitar textos com acentuação e pontuação coerentes; 

9. Elaborar apresentações multimídias; 

10. Elaborar planilhas eletrônicas com fórmulas básicas e gráficos;  

11. Desenvolver formatação de textos e apresentações multimídias; 

12. Operar com autonomia os softwares oferecidos; 

13. Navegar com autonomia em sites trabalhados; 

14. Comunicar-se com ferramentas oferecidas; 

15. Realiza/participa das atividades interdisciplinares; 

16. Compreender atividades de lógica. 

 

5º ano do Ensino Fundamental I 

1. Identificar e reconhecer os principais componentes do computador; 

2. Ligar e desligar o computador de modo adequado; 

3. Reconhecer a área de trabalho, janelas e menus (desktop); 

4. Operar com o mouse criativamente na construção de linhas e desenhos; 

5. Conceituar Sistemas Operacionais e softwares aplicativos; 

6. Compreender estrutura de pastas e arquivos; 

7. Utilizar teclado reconhecendo letras, números e principais funções; 
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8. Digitar textos com acentuação e pontuação coerentes; 

9. Elaborar apresentações multimídias; 

10. Elaborar planilhas eletrônicas com fórmulas básicas e gráficos;  

11. Desenvolver formatação de textos e apresentações multimídias; 

12. Operar com autonomia os softwares oferecidos; 

13. Navegar com autonomia em sites trabalhados; 

14. Comunicar-se com ferramentas oferecidas; 

15. Realiza/participa das atividades interdisciplinares; 

16. Compreender atividades de lógica. 

17. Criar e editar vídeos; 

18. Editar imagens; 
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