Sugestões de Aplicativos e Sites para auxiliar no
processo de aprendizagem infantil
APLICATIVOS:
Palavra Cantada para crianças: Estimula especialmente o contato entre
adultos e crianças por meio da música.

Mimicando: É um aplicativo com o perfil do jogo "Imagem e/ou Ação".
Gera palavras aleatórias para você realizar uma mímica e/ou desenho.

Aprender a ler- auxilia na aprendizagem de leitura e escrita.

MemoMix- O aplicativo treina memória, atenção, processamento
espacial e fonológico.

Desenho passos para crianças: O aplicativo oferece a possibilidade de
desenhar a parte de uma desconhecida figura, apontando a pintura na
linha pontilhada.

Partes do corpo para crianças: Ajudará no aprendizado dos nomes das
principais partes do corpo humano.

Sons de animais: Um jogo educativo, adequado para crianças de 1 a 5
anos, para aprender os sons de animais.
Inventeca: Com narrativas sem texto ilustradas por autores de literatura
infantojuvenil, “Inventeca” é perfeito para pais e mães contarem
histórias aos filhos antes de dormir e permite que eles criem as
narrativas sozinhos ou junto com responsáveis. Possibilita também a
gravação para as crianças ouvirem quando os pais estiverem ausentes,
sendo uma ótima ferramenta para aproximação da família.

Word Heaps Pic: é um jogo para encontrar palavras em pilhas. No início
da página, há uma imagem e, na parte posterior, estão as palavras que
descrevem-na, local onde o escolar deve sinalizar como se fosse um
caça-palavras ou a palavra descritiva da imagem.

Silabando- É um aplicativo que estimula a aprendizagem de escrita de
maneira muito divertida. A criança manipulará sílabas.

Números Combinam Jogos: É uma ferramenta de ensino para
identificação dos números. Combinação entre jogo cartão com narração
profissional, música divertida e feedback positivo. É divertido e fácil
para as crianças usarem.

GCompris – É um software educacional que compreende numerosas
atividades para para crianças de 2 a 10 anos.

ABC Aprenda o alfabeto Kids: Jogo educativo para introduzir o alfabeto
na idade pré-escolar. Divertido, com atividades de traçado de letras
maiúsculas e minúsculas. Indicado para crianças de 2 a 5 anos.

Genius- Trabalha as habilidades de memória operacional e atenção
visual.

SITES:
Smart Kids – Jogos Educativos
Link:
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/silabas-jogo-silaba-ba
O site a presenta figuras além de palavras e é possível trabalhar
aliteração de sílabas e fonemas. O site oferece letras ou sílabas e a
criança deve clicar no desenho que começa com a sílaba solicitada e vai
acumulando pontos.
Seu Lobato
A “Turma do Seu Lobato” reúne músicas e historinhas com dicas e
ensinamentos sobre higiene, meio ambiente, natureza, alimentação e
muito mais de uma forma lúdica e contagiante.
Reunindo grandes clássicos infantis e músicas inéditas, Seu Lobato é o
famoso dono de um sítio muito divertido, brincalhão e preocupado com
a fauna, a flora e a educação de todas as crianças do mundo.
Escola Game
Link: http://www.escolagames.com.br
É um site com uma variedade de atividades relacionadas ao
desenvolvimento infantil e aprendizagem. Você encontrará: jogos,
histórias, músicas e livros.
Revista Recreio
Link: https://recreio.uol.com.br
O site oferece cinco canais diferentes de opções para a aprendizagem
infantil. Dentre os conteúdos estão jogos e atividades que estimulam o
lado artístico, além de abas destinadas ao conhecimento de história,
ciências e outras disciplinas. É indicado para crianças que estejam
cursando os anos iniciais do Ensino Fundamental.

Fontes:
- Imagens e textos retirados dos aplicativos e sites.
- E-book “2ª edição” Fonoaudiologia Educacional em tempos de Covid. Sociedade Brasileira de
Fonoaudiologia.

