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Introdução: O Projeto Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID)/Edital
2013 tem propiciado, aos estudantes do curso de pedagogia do Centro Universitário do
Leste de Minas Gerais, oportunidades para planejar, implementar, executar e avaliar 
atividades que utilizam as tecnologias digitais de informação e comunicação, no
processo de alfabetização e letramento de alunos do primeiro, terceiro e quarto anos da
escola parceira. Objetivo: Apresentar atividades desenvolvidas aplicadas na Escola
Estadual Professora Celina Machado, parceira do subprojeto Pedagogia Unileste, a
partir da integração de tecnologias da informação e comunicação no processo de
alfabetização e letramento dos alunos do ensino fundamental I, bem como os
resultados alcançados. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, envolvendo
cinquenta e quatro alunos/as do Ensino Fundamental I e três professoras da escola
parceira. As práticas de alfabetização e letramento desenvolvidas foram realizadas em
48 encontros semanais com duração de quatro horas cada, perfazendo 192 horas de
trabalho. As atividades nesses encontros - articuladas com o plano de aula das
professoras regentes - foram planejadas pelos alunos/as bolsistas do PIBID com a
orientação da professora coordenadora do subprojeto, sendo aplicadas atividades em
ambientes virtuais, tais como: Google Drive, Google Sites, softwares educativos
nativos do sistema Linux, software livre, objetos disponíveis em rede. Resultados: Os
dados coletados por meio de um questionário online aplicado, tanto para os alunos
quanto para os professores, revelam que no critério “ótimo” 97,7% dos educandos
disseram que as atividades foram bem desenvolvidas e no critério “bom” 2,22%. Para
uma das professoras “O trabalho realizado pelo/pelas pibidiano/pibidianas do
UNILESTE foi de grande valia, uma vez que as mesmas adequaram os conteúdos
propostos dentro dos projetos realizados, fazendo com que a aprendizagem se desse de
maneira gradativa e prazerosa, além de aumentar a autoestima dos alunos.” 
Conclusão: Observou-se que os professores e alunos receberam muito bem as
atividades realizadas no laboratório e que essas foram significativas para eles, na
medida em que afirmaram ajudá-los com a demanda escolar de leitura e escrita,
mostrando assim que o PIBID tem alcançado seus objetivos nas atividades
desenvolvidas na escola.
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