


COLEÇÃO MICROKIDS
• Livro Didático
• Projetos Integradores
• Softwares de Aprendizagem
• Objetos de Aprendizagem

Há mais de 20 anos a Microkids investe em uma proposta atual para plataformas Linux 
e Windows e tecnologia para dispositivos móveis.

O que faz dessa empresa uma editora única no mercado é a especialização no segmento 
da tecnologia educacional e a convergência das suas áreas de atuação. Esse caminhar 
norteia o principal objetivo da Editora: diminuir as desigualdades sociais a partir do 
acesso e incentivo ao uso da tecnologia, buscando atender as áreas de interesse de 
crianças e adolescentes, nos inúmeros aspectos do desenvolvimento cognitivo.

Conheça a metodologia inovadora e soluções completas para necessidades peda-
gógicas de ensino e aprendizagem, atendendo alunos da Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Ensino Médio.
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investigativa

Compartilhar
saberes

Habilitar para 
o exercício de 

autonomia

Incluir digitalmente 
os alunos, pais, 

professores
e comunidade

Viabilizar a 
integração 
curricular

PROJETOS ETC
• Paradidático
• Projetos Integradores
• Softwares de Aprendizagem
• Objetos de Aprendizagem
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DISPONÍVEL PARA

Hoje os alunos têm acesso, cada vez mais 
cedo, à tecnologia.
A partir dessa perspectiva, os softwares edu-
cacionais são considerados pela Microkids 
um recurso auxiliar no processo de ensino 
e aprendizagem no qual o foco é o aluno. 
Como elemento motivador, possibilita ins-
tituir uma nova maneira de aprender, com 

uma linguagem próxima dos alunos e com a 
interação e o feedback do que foi produzido 
de maneira dinâmica, participativa e interativa. 
Os softwares educacionais são de interface 
simples e agradável, com atividades criativas 
que propiciam o desenvolvimento das habi-
lidades intelectuais e técnicas do educando.
Destacam-se:
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Permite criar cartões, 
faixas e cartazes 
em projetos para 

mobilização da 
comunidade escolar.

Possibilita a 
interação do aluno 
em um mundo 
lúdico, ampliando 
a imaginação 
e a fantasia.

Oferece recursos 
para o aluno 
criar revistas 
com produções 
textuais e visuais.

Espaço para a criação 
de histórias em 

quadrinhos com o 
uso de ferramentas 

dinâmicas e interativas.

Ambiente para  
criação e apresentação de 

slides com as produções 
feitas no ambiente 

Espaço da Arte.
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Com os recursos  
encontrados neste 
ambiente e a partir de 
imagens, o aluno cria 
textos e histórias.
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Softwares de Aprendizagem



Produção e edição 
de documentários 
e curta-metragem 

com vídeos, imagens,  
trilha sonora e efeitos 

de transição.

Promove aprendizagem 
lúdica sobre noções de 
lógica e construção e 

criação de jogos digitais 
de maneira simples.

Permite criar histórias 
interativas, jogos, games em 
3D, animações, música e arte.

Cria e desenvolve livros 
interativos e objetos digitais 

para publicar na web.

Planejar e construir um 
projeto arquitetônico em 

espaço bidimensional 
e tridimensional, 
com métodos de 

representação gráfica.

Estimula aprendizagem 
significativa e desenvolve 

diversas habilidades.

Editores de Vídeo

Construtor de Games

Projetos e
Animações 3D

Lógica de Programação

Editores de Livros 
Interativos

Design de Interiores

Objetos de Aprendizagem

Amplia conceitos de 
geometria espacial e 

estimula a criatividade 
ao criar e animar objetos 

tridimensionais.

Estimulam a criatividade 
e o conhecimento sobre 
manipulação de imagens, 

inserindo os alunos no 
mundo da publicidade. 

Editores de Imagens

Transferência de imagens 
em 3D para Realidade 

Aumentada, onde páginas 
estáticas ganham vida na 

tela do computador.

Realidade Aumentada 

Sistema Microkids Tecnologia Educacional
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6 * Os projetos Brincando com Códigos estão presentes 

na Coleção Microkids a partir do 3º ano do Ensino Fundamental.
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projetosetc
educação
tecnologia
construção

“Todas as pessoas nesse país deveriam aprender a programar 
computadores porque isso ensina a pensar.” (Steve Jobs)

INCENTIVE ESSA IDEIA!
Seus alunos têm muitas ideias. Você pode torná-las realidade!

Com os projetos Brincando com Códigos*, descubra que é possível  
fazer o melhor para seus alunos. Afinal, programar pode ser fácil e divertido.

TESTAR CORRIGIR

COMPARTILHAR

TOMAR 
DECISÃO CONSTRUIRSOLUCIONAR

PROBLEMAS

PLANEJAR

INTERPRETARELABORAR
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LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

BRINCANDO COM CÓDIGOS - SCRATCH

BRINCANDO COM CÓDIGOS - KODU

HABILIDADES TECNOLÓGICAS

 » Construção de Jogos e Animações

 » Lógica de Programação

HABILIDADES TECNOLÓGICAS

 » Construção de Jogos em 3D

 » Lógica de Programação

COMPONENTES CURRICULARES

 » Língua Portuguesa
 » Arte
 » Ciências
 » Matemática

COMPONENTES CURRICULARES

 » Língua Portuguesa
 » Língua Inglesa 
 » Arte
 » Ciências
 » Matemática
 » Geografia

Nesse projeto é possível aprender de forma mais  
divertida, com atividades dinâmicas e utilizando a lógica 
de programação.

Teste e descubra diversas proposições ou condições 
na criação de um jogo. Um projeto que permite jogar, 
interagir e criar. É divertido brincar com códigos!                       

Indicação: 3º ao 6º Anos do Ensino Fundamental 

O projeto, Brincando com Códigos, faz uso da lógi-
ca de programação como gerador de possibilidades 
da prática educativa, utilizando-se do software Kodu 
Game Lab que possibilita o indivíduo a criar suas pró-
prias ideias e construir games em 3D. Desenvolve maior 
habilidade para lidar com as situações de maneira fle-
xível e criativa, capacidade essa cada vez mais exigida  
na sociedade.

Indicação: 4º Ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio

DESENVOLVIMENTO APOIO
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LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

Brincar com códigos é um jeito divertido e inte-
ressante de aprender conceitos imprescindíveis 
da área de programação. O projeto desperta a 
criatividade, planejamento, construção, raciocínio 
de forma sistemática, tomada de decisão e cola-
boração através das ferramentas tecnológicas que 
auxiliam os alunos a construírem um aplicativo e en-
tenderem o início da lógica de programação.

Indicação: 8º Ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio

Com as novas tecnologias, outro idioma começa 
a ganhar destaque: a programação. Se o aluno 
quer um game, um app ou quem sabe um software, 
ele é capaz de projetá-lo e programá-lo. Nesse pro-
jeto o aluno avançará os primeiros passos para essa 
nova construção. É através da lógica de programa-
ção que os alunos desenvolvem várias habilidades 
tecnológicas de uma maneira fácil e interdisciplinar. 
Acompanhe esses avanços! 

Indicação: 8º Ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio

BRINCANDO COM CÓDIGOS 1

BRINCANDO COM CÓDIGOS 2

HABILIDADES TECNOLÓGICAS

 » Lógica de Programação

 » Desenvolvimento de App

 » Criação de Jogo Digital

HABILIDADES TECNOLÓGICAS

 » Lógica de Programação

 » Desenvolvimento  
de Games Digitais

COMPONENTES CURRICULARES

 » Língua Portuguesa
 » Arte
 » Matemática
 » Ciências

COMPONENTES CURRICULARES

 » Língua Portuguesa
 » Língua Inglesa
 » Arte
 » Matemática
 » Ciências
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Inseguranças, incertezas e mudanças são  
temas vivenciados na adolescência. Através 
da construção de um game, os alunos mobili-
zam a comunidade escolar sobre perigos como: 
drogas, má utilização da internet, bullying e  
sexualidade precoce. 

Indicação: 7º Ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio
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VIVER PERIGOSAMENTE

LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

 » Apresentação Dinâmica e 
Interativa 

 » Construção de Jogos Digitais

 » Lógica de Programação

HABILIDADES TECNOLÓGICAS

 » Língua Portuguesa
 » Língua Inglesa 
 » Arte
 » Matemática
 » Ciências
 » Filosofia

COMPONENTES CURRICULARES

Neste projeto o aluno explora as estratégias 
do jogo de xadrez, cria planilhas eletrônicas, 
jogos digitais e animações desenvolvendo o 
raciocínio lógico.

Indicação: 6º ao 8º Ano do Ensino Fundamental

 » Xadrez
 » Planilha Eletrônica
 » Construção de Jogos e Animações
 » Lógica de Programação

HABILIDADES TECNOLÓGICAS

 » Língua Portuguesa
 » Arte
 » Educação Física
 » Matemática

COMPONENTES CURRICULARES

XADREZ, A ARTE DE PENSAR



HQ S.A.

O aluno explora o dinamismo das histórias em 
quadrinhos, elabora, planeja e constrói um gibi 
passando por várias etapas e produções.

Desenvolver um site também faz parte do roteiro 
deste projeto.

Indicação: 6º ao 8º Ano do Ensino Fundamental

TEMAS DIVERSOS

Real ou virtual? Descubra como páginas está-
ticas ganham vida na tela do computador com 
projetos e animações em 3D aplicados à Rea-
lidade Aumentada. Neste projeto o aluno cria e 
anima suas ideias.

Indicação: 8º Ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio

 » Publicidade

 » Modelagem e Animação 
em 3D

 » Realidade Aumentada

HABILIDADES TECNOLÓGICAS

 » Língua Portuguesa 
 » Língua Inglesa
 » Arte
 » Física
 » Matemática

COMPONENTES CURRICULARES

ANIME A IDEIA

 » H.Q.
 » Editoração de Imagens
 » Livro Interativo Multimídia
 » Construção de Sites

HABILIDADES TECNOLÓGICAS

 » Língua Portuguesa 
 » Arte
 » Matemática

COMPONENTES CURRICULARES
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Sustentabilidade! A proposta deste projeto  
incentiva a formação de uma consciência am-
bientalista ao explorar as habilidades do pla-
nejamento, organização e empreendedorismo 
cooperativista.

Indicação: 7º Ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio

Luz, Câmera, Ação! O aluno experimenta o mundo 
do cinema e torna-se um roteirista, produtor e edi-
tor de um documentário utilizando as ferramentas 
tecnológicas.

Indicação: 7º Ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio

DESTINO VERDE

MOVIMENTO E TECNOLOGIA

TEMAS DIVERSOS

 » Língua Portuguesa 
 » Arte
 » Matemática
 » Ciências
 » Geografia

 » Produção Textual e Visual
 » Construção de Projetos em 3D
 » Planilha Eletrônica
 » Publicidade

HABILIDADES TECNOLÓGICAS

 » Filmagem e Edição de 
Áudio e Vídeo

 » Produção de Roteiro
 » Editoração de Imagens
 » Planilha Eletrônica

HABILIDADES TECNOLÓGICAS

 » Língua Portuguesa 
 » Língua Inglesa
 » História
 » Arte
 » Educação Física 
 » Ciências

COMPONENTES CURRICULARES

COMPONENTES CURRICULARES
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O projeto Aventura na Fazenda tem a propos-
ta de envolver os alunos em uma campanha de 
conscientização da sustentabilidade, utilizando 
recursos de tecnologia para estimular a criatividade 
e reforçar o aprendizado, criando boletins informati-
vos, criação de slides, gráficos e planilha eletrônica. 
O projeto integra as áreas do conhecimento e as 
habilidades tecnológicas, promovendo a autonomia 
e a vontade de descobrir.

Indicação: 3º ao 5º Ano do Ensino Fundamental

O projeto convida o aluno a participar de um 
sarau solidário que envolve a comunidade numa 
corrente do bem. Criando peças teatrais, poesias, 
paródias e releitura de obras de arte.

Recheado de habilidades tecnológicas desenvol-
vendo cartazes, HQs, revistas e vídeos. Tudo isso 
usando a suíte de aplicativos Microkids Studio, que 
possibilita os projetos integradores através de suas 
diversas ferramentas.

Indicação: 2º ao 5º Ano do Ensino Fundamental

MUNDO ENCANTADO DA ARTE

AVENTURA NA FAZENDA

TEMAS DIVERSOS

HABILIDADES TECNOLÓGICAS

 » Planilha Eletrônica

 » Produção de Textos e Visuais

 » Criação de Boletim Informativo

 » Animação Gráfica

HABILIDADES TECNOLÓGICAS

 » Produção de Cartões

 » Apresentações Dinâmicas

 » Criação de Imagens e  
Material Publicitário

 » Produção de Animações

 » Criação de HQs

 » Produção de Revista 

COMPONENTES CURRICULARES

 » Língua Portuguesa
 » Arte
 » Geografia
 » Matemática
 » Ciências

COMPONENTES CURRICULARES

 » Língua Portuguesa
 » Arte
 » História
 » Música
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA

É POSSIVEL ECONOMIZAR

POUPAR PARA REALIZAR O SONHO

Aprenda a reconhecer a importância do hábito de 
poupar como forma de melhorar o orçamento familiar.  
Planejamento, empreendedorismo, consumo cons-
ciente com práticas sustentáveis são ações que serão 
trabalhadas neste projeto. Orientar os alunos a mudar 
hábitos e comportamentos, substituindo-os por uma 
atitude saudável e sustentável.

Indicação: 3º ao 6º Ano do Ensino Fundamental

COMPONENTES CURRICULARES

HABILIDADES TECNOLÓGICAS

 » Criação e Edição de Imagens
 » Produção de Faixas e Cartazes

 » Criação de Livros Interativos  
Multimídia

 » Planilha Eletrônica

 » Língua Portuguesa
 » Arte
 » Ciências
 » Matemática

A Escola é um ambiente onde estudantes apren-
dem não somente os conhecimentos cognitivos, 
mas também o que lhes proporciona capacidade 
de administrar sua vida em sociedade, onde possam 
aprender a fazer escolhas e a sonhar, mas também a 
descobrir formas de realização desses caminhos que 
foram traçados. Afinal, o equilíbrio financeiro é uma 
questão de compromisso, dedicação e consciência. 
Este projeto é um convite para desenvolver habilidades 
tecnológicas através da educação financeira que possi-
bilitará Diagnosticar, Sonhar, Orçar e Poupar.

Indicação: 6º Ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio

COMPONENTES CURRICULARES HABILIDADES TECNOLÓGICAS

 » Planilha Eletrônica

 » Criação e Edição de Vídeo

 » Apresentação Dinâmica e Interativa

 » Produção e Edição de Texto

 » Matemática
 » Língua Portuguesa
 » Educação Financeira
 » Arte
 » Ciências
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NA Educação Infantil, as aprendizagens e o 
desenvolvimento das crianças têm como  

eixos estruturantes as interações e as brincadeiras, 
assegurando-lhes os direitos de conviver, brincar, 
participar, explorar, expressar e conhecer-se.  A 
apropriação de conhecimentos integrados à ex-
ploração de ferramentas tecnológicas propicia 
aos alunos variadas maneiras de ver e de entender 
saberes por meio do processo de aprendizagem.

O livro traz uma abordagem sobre: o eu, o outro 
e o nós, enfatizando a comunicação, a troca, a 
criação de vínculos de forma motivadora com uma 
linguagem visual estimulante através de histórias 
em quadrinhos e jogos interativos que oportunizam 
a aprendizagem através da prática.

 » Apresentação do Computador

 » Criação e Edição de Imagens

 » Abrir e Salvar Arquivos

 » Criação de Cartões Digitais

 » Contar e Desenhar com  

Ferramentas Digitais

 » Construção de HQ

Integra as Áreas do Conhecimento
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EDUCAÇÃO INFANTIL

EU E O COMPUTADOR

CUIDAR E BRINCAR

Neste projeto o aluno é levado a conhecer-se assim como, explo-
rar o computador e suas partes.  Ao construir seu autorretrato, 
o aluno percebe o processo de mudança, sua evolução física e 
cognitiva e se reconhece como um ser especial e único.

O cuidar e o brincar está presente na vida da criança. Neste projeto, 
os alunos exploram o mundo, o espaço e os objetos do seu entorno, 
estabelecem relações, expressam-se, brincam e produzem conheci-
mentos sobre si e sobre o outro, desenvolvendo a capacidade de ouvir, 
observar e tomar os devidos cuidados com a vida, com a alimentação 
e com o vestir. 

O registro da história de vida facilita o processo de mediação do 
professor na intenção de auxiliar o aluno a entender melhor suas 
origens e estimula a convivência de respeito e carinho com a família 
e professores, explorando ferramentas tecnológicas para estimular 
a criatividade e a construção do conhecimento.

CONHECENDO MINHA HISTÓRIA

Valorizar, compreender e respeitar a importância da natureza.
Com essa proposta e com os recursos tecnológicos sugeridos, 
desenvolve-se a atitude de cuidados com os seres vivos e a 
preservação do meio ambiente, observando o cuidado com 
os animais e com a água. O projeto possibilita às crianças, por 
meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas 
de expressão e linguagens.

CURIOSOS POR NATUREZA

EU E O COMPUTADOR

OBAAA!!! 
AMANHÃ TEM 

AULA DE 
INFORMÁTICA!!

EU E O COMPUTADOR
EU E O COMPUTADOR
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Integra as Áreas do Conhecimento

O início do ano letivo é uma nova etapa na vida 
do aluno na qual ele vai conhecer outras 

crianças, lugares, histórias e ideias. Este livro traz 
projetos que abordam a identidade do aluno, seu 
contexto familiar, o lugar onde vive e como ele é. 

Conceitos como tempo, espaço, cultura e o estímulo 
ao pensamento criativo, lógico e crítico, se fazem 
presentes nas atividades sugeridas em cada projeto.

Construir, com a orientação do professor, consi-
derando que a tecnologia agrega ao processo de 
aprendizagem, os alunos irão criar bilhetes, reca-
dos, avisos, convites ou ilustrações, considerando a 
situação comunicativa com o meio ambiente e com 
fenômenos naturais ou artificias, demonstrando 
atitudes de investigação, respeito e preservação.

 » Sistema Operacional e o Computador

 » Distinção dos Tipos de Periféricos

 » Criação e Edição de Imagens

 » Construção de HQ

 » Edição de Textos com Imagens

 » Criação de Cartões Digitais

 » Apresentação de Slides

 » Produção de Faixas e Cartazes
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EU SOU ASSIM

EU RESPEITO

A família é a base de tudo! Este projeto objetiva reconhecer a 
importância de cada pessoa da família. Mostra através de uma 
colcha de retalhos as histórias de vida de cada um, resgatando os 
cuidados e o respeito aos avós. Nele, os alunos expressam ideias, 
desejos e sentimentos em distintas situações de interação, por 
diferentes meios. 

Através das ferramentas de softwares de criação de desenho e 
construção de ambientes, o aluno desenvolve habilidades psi-
comotoras finas que estimulam a organização e proporcionam 
noção espacial.

Respeitar os idosos, as leis do trânsito, os animais e a preservação 
da natureza são reflexões que este projeto proporciona. Através de 
recursos lúdicos e as ferramentas do computador estimula-se o for-
talecimento de valores como amizade, cooperação e solidariedade.

Com a criação de imagens, apresentação de slides e musicalização 
enfatiza-se a preservação, respeitando a diversidade e solidarizando-
-se com os outros.

Neste projeto o aluno aprende a valorizar o espaço escolar e seus 
profissionais. Ao proporcionar a construção do conhecimento, o 
educando compartilha e valoriza as experiências vividas. Estimu-
la o aluno a valorizar a saúde, a leitura e as diferenças. Através 
de diversas dinâmicas, incentivando o convívio com o grupo, 
as ferramentas tecnológicas possibilitam a edição de textos, 
construção de cartões e a produção de uma revista.

EU VALORIZO

O tema base deste projeto é reconhecer as diferentes ex-
pressões culturais populares. Cada experiência é valorizada 
de forma atrativa e criativa com o uso do computador. O 
aluno, através das ferramentas tecnológicas, desenvolve 
atividades de construção de imagens, cartões e histórias 
em quadrinhos incentivando a solidariedade na comuni-
dade em que vive.

EU COMPARTILHO

PRIMEIRO ANO



18 Integra as Áreas do Conhecimento

A criança é estimulada a construir e expressar 
ideias, desejos e sentimentos em distintas si-

tuações de interação, por diferentes meios. Nesta 
edição, o desafio é proposto por meio da diver-
sidade nas atividades e promove o compartilhar, 
alcançando conquistas com o grupo, além de de-
senvolver a consciência individual da importância 
de uma vida saudável.  

A utilização das ferramentas tecnológicas facilita 
a mediação do professor no processo de ensino, 
agregando o sentimento de prazer nos momentos 
de estudo, produção e divulgação de conhecimen-
tos. 

 » Produção de Cartões

 » Apresentações Dinâmicas

 » Criação de Material Publicitário

 » Produção de Animações

 » Criação de HQs

 » Produção de Revista

 » Edição de Imagens
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SEGUNDO ANO

MUNDO ENCANTADO DA ARTE

QUER UMA CARONA?

O projeto convida alunos a participarem de um sarau solidário que 
envolve a comunidade numa corrente do bem, criando peças teatrais, 
poesias, paródias e releitura de obras de arte.

O projeto é recheado de habilidades tecnológicas desenvolvendo  
cartazes, HQs, revistas e vídeos. Tudo isso usando a suíte de 
aplicativos Microkids Studio, que possibilita projetos integradores 
através de suas diversas ferramentas.

Refletir sobre regras e normas levam ao respeito, convívio e exercício 
da cidadania. Este projeto aborda a evolução dos tipos de transporte e 
a importância do comportamento de motoristas e pedestres no trânsi-
to. As atividades lúdicas através do uso das ferramentas tecnológicas 
proporcionam ao aluno a produção de animações,  criação de imagens 
e material publicitário para a conscientização da comunidade escolar.

APRENDER É DIVERTIDO

Este projeto estimula a contação de histórias, a socialização e a 
convivência em grupo, incentivando o aluno a utilizar conheci-
mentos das linguagens (oral, escrita e visual) para expressar-se 
e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em 
diferentes contextos.

Vivencia a cidadania ao aplicar ferramentas tecnológicas na 
produção de cartões e atividades interativas digitais.

BAÚ DE HISTÓRIAS

O projeto enfatiza a importância de uma vida saudável e in-
centiva hábitos corretos de alimentação e higiene. Nas diver-
sas atividades tecnológicas destaca-se a pirâmide alimentar 
e a construção de uma dieta balanceada, pesquisando a 
origem dos alimentos que são adquiridos e trabalhando a 
produção de uma revista de receitas sobre a importância 
da alimentação alternativa.
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Dialogar sobre questões ligadas à vida, ao am-
biente, às questões sociais e à ciência, essa é 

a base dos projetos integradores deste volume. 
Novos significados são dados à aprendizagem 
por meio das atividades que envolvem o uso da 
tecnologia, promovendo transformações atitudinais 
e novas formas de ser e de atuar no mundo.

A interação do indivíduo com o ambiente, com os 
seres vivos e com a sociedade são temas que ex-
ploram conteúdos de base científica, que motivam 
o aluno para o aprendizado de maneira colaborativa 
e compartilhada, desenvolvendo habilidades de 
expressão artística e cultural através de diferentes 
linguagens como a textual, visual e musical. 

 » Construção de Imagens e Cartões

 » Criação de HQ

 » Atividades Interativas Digitais

 » Desenvolver Apresentação Dinâmi-

ca com Slides

 » Elaboração e Construção de uma 

Revista

 » Planilha Eletrônica

 » Lógica de Programação

 » Linguagem de Programação

Integra as Áreas do Conhecimento
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TERCEIRO ANO

21

QUE CLIMA!

PARABÉNS AO MUNICÍPIO

Este projeto promove a cidadania através de atividades relacionadas ao 
saneamento básico, abordando a educação fiscal de maneira simples, 
prática e lúdica. O uso de softwares específicos motiva o aluno a ob-
servar, argumentar e ampliar seu conhecimento linguístico e cultural 
ao construir cartazes e atividades interativas digitais para propiciar a 
conscientização da comunidade escolar em relação ao exercício da 
cidadania.

Neste projeto busca-se a compreensão do aluno ao explorar e valorizar 
o município onde mora.

Os recursos lúdicos e tecnológicos usados proporcionam a pesquisa e 
a produção de uma revista sobre o município ao qual reside, incenti-
vam a construção de uma planilha eletrônica de gastos promovendo 
a integração entre os colegas e uma atitude colaborativa perante a 
sociedade.

Este projeto, propõe uma aventura de apreciar o belo cenário 
que o céu e a terra nos proporcionam. Utilizando ferramentas 
tecnológicas, o aluno explora um pouco mais sobre nosso 
Sistema Solar, desenvolvendo uma animação gráfica. Os 
diferentes meios de comunicação são trabalhados na cons-
trução de uma linha do tempo através da pesquisa e prática 
investigativa.

Este projeto estimula o aluno a conhecer a relação que existe 
entre as instruções de programação com o comportamento dos 
objetos na animação. E mais, o aluno é estimulado a pensar, 
a raciocinar com base lógica, a abstrair conceitos aplicados 
para criar soluções genéricas ou específicas, o que torna o 
processo mais divertido e criativo.

AVENTURAS NO ACAMPAMENTO

BRINCANDO COM CÓDIGOS



22

 » Planilha Eletrônica

 » Produção de Textos e Imagens

 » Criação de Boletim Informativo

 » Animação Gráfica

 » Produções Textuais e Visuais

 » Construção de HQ

 » Criação de Livro Interativo  

Multimídia

 » Lógica de Programação

 » Linguagem de Programação

Os projetos sugeridos neste livro foram constru-
ídos para o crescimento constante do aluno 

como sujeito ativo no processo ensino-aprendiza-
gem. Essa integração se evidencia quando temas 
importantes como a sustentabilidade e o amor 
ao próximo são desenvolvidos com a tecnologia 
apresentada de forma natural no processo de 
construção do conhecimento.

Há total interação com as unidades temáticas, que 
dão ênfase ao respeito e à preservação do planeta, 
além dos procedimentos e atitudes de cada um no 
que tange à boa alimentação. As atividades explo-
ram softwares que abordam astronomia, história 
em quadrinhos e lógica de programação, tornan-
do o aluno mais atuante na condição de autor da 
construção de um mundo melhor. 

Integra as Áreas do Conhecimento
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AVENTURA NA FAZENDA

FEIRA DE QUADRINHOS

O projeto convida o aluno para um delicioso passeio em uma fazen-
da onde desenvolverá, através das ferramentas tecnológicas, uma 
apresentação dinâmica do ciclo de vida das plantas, vivenciar expe-
rimentos, construir planilha eletrônica com cálculos dos produtos 
da horta e produzir textos e imagens propiciando a conscientização 
da comunidade com os cuidados ao meio ambiente.

A Turma MK se inscreveu no concurso de Histórias em Quadrinhos. 
Diferentes tipos de linguagens textuais fazem parte deste  projeto. 
O aluno deverá fazer uma apresentação dinâmica com informações 
sobre o estado onde reside, compartilhando com colegas de outros 
lugares e, para vencer o concurso, produções textuais e visuais serão 
necessárias na construção de um HQ.

Este projeto resgata e cultiva os valores importantes e ne-
cessários para o dia a dia, entre eles o respeito, ajuda ao 
próximo, amor e amizade. O aluno vivencia a cidadania a 
partir de situações desafiadoras e significativas. Nas diver-
sas atividades tecnológicas destaca-se a construção de um 
livro interativo multimídia e uma planta residencial em 3D.

Nesse projeto, o aluno é capaz de experimentar, planejar e 
certificar de que é possível aprender de forma mais divertida. 
Com atividades dinâmicas e utilizando a lógica de progra-
mação, ele descubre diversas proposições ou condições na 
criação de um jogo. Utilizando a tecnologia que permite 
jogar, interagir e criar. É divertido brincar com códigos!

COMO NASCE UM HERÓI

BRINCANDO COM CÓDIGOS

QUARTO ANO
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Os processos de identificação, comparação, 
contextualização, interpretação e análise des-

se volume, estimulam o pensamento, potencializa 
a aprendizagem, o raciocínio lógico, os talentos 
artísticos e a criatividade. As linguagens escrita e 
oral são ampliadas, assim como são desenvolvidas 
habilidades matemáticas específicas desta etapa 
cognitiva.

Diferentes formas de percepção e interação com 
um mesmo objetivo podem favorecer a discussão 
que envolve preconceito e marginalização a partir 
da realidade do aluno e dele como sujeito respon-
sável pelos seus atos em relação aos colegas e a si 
próprio. Valoriza-se a amizade, gestos de carinho, 
respeito e ética de maneira integrada ao uso das 
tecnologias que facilitam o desenvolvimento e a 
construção de conhecimento.

Integra as Áreas do Conhecimento

 » Linguagem de Programação

 » Produção de Materiais Informativos

 » Criação de Jogos Virtuais

 » Criação e Edição de Vídeo

 » Planilha Eletrônica

 » Produções Textuais e Visuais

 » Lógica de Programação

 » Criação de Game em 3D
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QUINTO ANO

O JORNAL É NOSSO

Neste projeto os alunos terão o desafio de participar da produção 
de um jornal. O trabalho com criação de jornais, além de ampliar 
o universo dos alunos, ajuda a formar leitores competentes e tor-
na as aulas mais interessantes. Todo o material a ser publicado, 
como textos produzidos pelos alunos nos diferentes conteúdos, 
textos sobre pesquisas realizadas, histórias em quadrinhos, cru-
zadinhas, entre outros assuntos, o Bullying é o tema gerador na 
construção do jornal.

Neste projeto, o aluno mergulha na formação do povo brasileiro com 
intuito de desmistificar o preconceito, levando todos a entender que 
as diferenças são comuns e importantes e, por isso, devem ser res-
peitadas. Baseada na interdisciplinaridade e, com a utilização dos 
recursos tecnológicos, cria-se uma apresentação dinâmica e ativida-
des interativas na escola para conscientização de todos os alunos.

Falar de saúde é coisa séria! A partir de reflexões sobre o  
desenvolvimento de hábitos saudáveis o aluno se envolve em 
uma variedade de ações construindo através das multimoda-
lidades de linguagem. A campanha incentiva a melhora na 
qualidade de vida e divulga “Os 8 Remédios da Natureza”. 

SAÚDE É VIDA!

AQUARELA BRASILEIRA

BRINCANDO COM CÓDIGOS

Brincando com Códigos desvenda a lógica de programação, 
de maneira simplificada. Neste projeto o aluno será capaz de 
construir o seu game em 3D. Desenvolverá habilidades e com-
petências, como aprender a pensar de maneira criativa, refletir 
de forma sistemática, elaborar e resolver problemas, noções 
espaciais para posicionar os objetos que interagem na tela, 
atenção, proatividade e trabalhar colaborativamente. 

 O Planeta na UTI

32

Coleção MiCrokids • ensino FundaMental - 5º ano

tuRma mK em: 

ao longo dos anos, o ser humano vem tomando atitudes que estão destruindo  

o planeta: a maneira como exploramos a natureza, o descaso com o lixo,  

o desrespeito das indústrias com o meio ambiente e o consumo 

crescente tem causado danos irreparáveis à teRRa.

ConsuMo ConsCiente: 

isso É Para VoCê taMbÉM

Mostra cultural:

o Grande desaFio
tuRma mK em: 

Coleção MiCrokids • ensino FundaMental - 5º ano



Integra as Áreas do Conhecimento

Olhar, sentir, imaginar, pensar. Os projetos 
deste livro ajudam o aluno a compreender a 

realidade na qual está inserido, o mundo próximo 
e distante por meio das ações dos homens em di-
ferentes épocas e lugares. Promove a reflexão dos 
significados da cultura, explora as manifestações 
das atividades humanas e as expressões artísticas 
num clima de aventuras que proporcionam ao alu-
no uma aprendizagem dinâmica, significativa e de 
potencial transformador em relação à sociedade.

A diversidade da aplicação da tecnologia contribui 
e influencia na produção de saberes, tendo o aluno 
como protagonista do processo de aquisição e de-
senvolvimento de conhecimentos científicos com 
a colaboração da mediação do professor. 

 » Linguagem de Programação

 » Lógica de Programação

 » Criação e Edição de Game em 3D

 » Apresentações Dinâmicas

 » Criação de Desenhos Animados

 » Atividades Interativas Digitais

 » Edição de Imagens

 » Produção e Edição de Textos
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SEXTO ANO

SOMOS A MUDANÇA QUE QUEREMOS

BRINCANDO COM CÓDIGOS

Vemos constantemente as consequências das ações do  
homem sobre a natureza. Alguns desastres naturais e suas 
consequências são explorados no projeto e a corrida contra o 
tempo ajuda a criar um clima de responsabilidade sustentável. 
O aluno desenvolverá animações em 2D, edição de imagens 
e textos, apresentações dinâmicas e interativas proporcio-
nando a conscientização da comunidade na conservação e 
preservação do meio ambiente.

De modo criativo e educativo, o projeto Brincando com Códigos 
apresenta uma nova e agradável forma de entrar no mundo da 
programação apresentando não somente o código, mas o con-
ceito e o fundamento da lógica e da programação. O aluno terá 
a possibilidade de criar suas próprias ideias e construir games 
em 3D.

ARTE DE PENSAR E CRIAR

A proposta deste projeto é possibilitar o aprendizado 
do xadrez desenvolvendo competências tecnológicas 
através da criação de jogos, passatempos digitais e 
animações que estimulam e promovem momentos 
interessantes e prazerosos na construção do conhe-
cimento.

27
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 » Linguagem de Programação

 » Criação de Games

 » Atividades Interativas Digitais

 » Construção de Site

 » Planilha Eletrônica

 » Produção de HQ

 » Apresentação Dinâmica

 » Edição de Vídeo e Imagem

 » Lógica de Programação

 » Educação Financeira

Este livro apresenta projetos que levam à cons-
trução do conhecimento pelo aluno a partir de 

informações geradas por debates que permitem 
descobertas de conceitos interessantes sobre edu-
cação financeira, criação de HQs e de jogos digitais. 

Com o uso das ferramentas tecnológicas, as ativi-
dades centrais estão imersas em desafios agregan-
do à aprendizagem mais motivação e significado. 
Planejamento, ação, estilo de vida, identidade são 
temas abordados que valorizam a realidade do 
aluno e facilitam a mediação do professor no seu 
trabalho em sala de aula, ampliando potencialida-
des e interesses do grupo. Nesse nível, os alunos 
já encontram narrativas mais complexas que incor-
poram novas tipologias textuais como matérias de 
jornal, charges e quadrões. 

Integra as Áreas do Conhecimento



SÉTIMO ANO

BRINCANDO COM CÓDIGOS

POUPAR PARA REALIZAR O SONHO

HQ S.A.

Apresentando a multimodalidade de linguagens, as Histórias 
em Quadrinhos ganham destaques neste projeto, uma forma 
de arte que soma registros, textos e imagens. No processo 
de criação, o aluno explora a criatividade de forma prazerosa 
e divertida. Nesse contexto, o projeto proporciona ao aluno 
práticas de compreensão e produção de textos orais em di-
ferentes contextos, desenvolvendo habilidades tecnológicas 
a partir da criação de HQ, animações, manipulação de 
imagens, atividades interativas e digitais, planejamento e 
construção de site.

Considerando o crescimento descontrolado do consu-
mo, a proposta deste projeto é oferecer ao aluno ações 
para que ele aprenda não somente os conhecimentos 
cognitivos, mas também para proporcionar a capacida-
de de administrar sua vida em sociedade, onde possa 
aprender a fazer escolhas assertivas e sustentáveis em 
relação à administração de seus recursos. Trabalhar 
com Educação Financeira possibilitará ao aluno sonhar 
e descobrir formas de realização desse sonho.

Sobre uma reflexão dos avanços tecnológicos, o projeto 
apresenta formas lúdicas e prazerosas para o aluno planejar e 
criar jogos e, assim, descortinar as possibilidades da linguagem 
de programação de forma agradável e divertida.

Programar seu próprio jogo digital requer habilidade e paci-
ência, e, é essencial que o aluno seja estimulado para criar 
coisas novas, pois lhe permitirá não ser apenas consumidor 
de tecnologia, mas também produtor.

29



30

OITAVO ANO

O acesso aos bens culturais e a importância dos 
recursos naturais e a lógica de programção são 
o foco dos projetos desenvolvidos neste livro. 
Para tanto, são abordados temas que levem à 
reflexão e à possibilidade de oportunidades de 
participação ativa na vida da comunidade.

A integração de conteúdos com a utilização 
das tecnologias digitais no cotidiano de forma 
consciente enriquece o aprendizado já que está 
vinculada a situações do dia a dia dos alunos. 

 » Modelagem e Animação em 3D
 » Lógica de Programação
 » Produção e Edição de Vídeo
 » Design de Interiores
 » Planilha Eletrônica
 » Criação de Games

 » Linguagem de Programação

 » Produção Textual

Integra as Áreas do Conhecimento

Neste projeto, o aluno irá entender sobre a necessidade de 
construir uma sociedade solidária avançando os primeiros 
passos para essa nova construção. É através da lógica de pro-
gramação que os alunos desenvolvem diferentes linguagens 
despertando as habilidades tecnológicas de uma maneira fácil 
e interdisciplinar.

O curta-metragem no mundo do cinema é a base deste projeto 
que provoca uma releitura através da análise das produções 
cinematográficas. O aluno é desafiado a realizar modelagem 
em 3D, planejar e criar seu próprio curta-metragem e, assim, 
analizar recursos de intertextualidade, imagens e sons.

O Brasil é o país da diversidade e possui cenários naturais en-
cantadores. Neste projeto, serão exploradas as habilidades de 
planejamento, organização e empreendorismo, além de noções 
de desenvolvimento sustentável. O aluno construirá a sede de 
uma cooperativa em 3D que oferece serviços diferenciados aos 
ecoturistas.
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NONO ANO

» Criação de Games
» Produção e Edição de Jornal
» Realidade Aumentada
» Projetos e Animações em 3D
» Design Editorial
» Linguagem de Programação
» Criação de Site

Integra as Áreas do Conhecimento

A organização deste volume pretende desenvol-
ver as competências para a interação crítica do 
aluno com a complexidade do mundo.

Os temas apresentados integram forma-
ção, qualificação e participação cidadã que  
levam o aluno a construir novas habilidades 
e novos modos de enfrentar a vida. A diver-
sidade de programas amplia as experiências 
tecnológicas promovendo o contato com 
diversas formas de comunicação como a lin-
guagem oral, escrita e visual.

COLEÇÃO MICROKIDS - NONO ANO
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Brincar com códigos é um jeito divertido e interessante de apren-

der conceitos imprescindíveis da área de programador.

Que tal transformar essa diversão em informação programando o 

seu próprio game? Com o grande avanço tecnológico do século 

21, o desenvolvimento de jogos tem sido uma aposta bilionária 

da indústria do entretenimento. Avançada em outros países, 

no Brasil, ela encontra-se em crescente destaque. A forma 

criativa, dinâmica e divertida dos jogos tem aumentado 

o interesse de pessoas de todas as idades, fazendo com 

que os profi ssionais da área procurem sempre superar as 

expectativas do público.

Se os jogos podem proporcionar momentos de diversão, 

aprendizagem e desenvolvimento lógico, imagine criá-los? 

E aí, aceita mais esse desafi o? Essa é uma forma nova 

e agradável de entrar no mundo da programação. 

Lembre-se, a diversão faz parte da vida!

BRINCANDO COM

CÓDIGOS
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A curiosidade, criatividade, empolgação, concentração, 
construção e a criação são características encontra-
das nos responsáveis pela edição de um jornal. Este 
projeto possibilita ao aluno habilidades de planejar, 
criar, imaginar e construir um jornal com os recursos 
tecnológicos disponíveis. Ele é o jornalista, repórter, redator,  
designer e editor.

No universo da comunicação, o âmbito virtual nos traz a Realidade 
Aumentada, bastante explorada na publicidade. Páginas não são 
mais estáticas e ganham vida na tela do computador. Ao criar um 
objeto em 3D e aplicar a Realidade Aumentada, será feita uma re-
flexão sobre a expansão da comunicação, sua influência por meio 
das mais variadas formas de mídia.

Planejamento, tomada de decisões, desafio, velocidade, ani-
mação, são estratégias que o aluno precisa aprender para 
desenvolver jogos digitais. Este projeto transforma essa di-
versão em informação para que o aluno possa programar e 
construir de forma instigante o seu próprio game com temática 
de conscientização de como viver e conviver com os perigos 
e saber evitá-los.




