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Introdução: As mídias permitem acessar inúmeras informações escritas, imagéticas,
sonoras, fílmicas que impactam as formas de pensar, de interagir e, consequentemente,
de aprender e de ensinar.  Esse artigo é resultado de uma pesquisa que levantou a
seguinte hipótese: em que medida as TDIC’s favorecem as habilidades de leitura e
escrita dos alunos do 4° ano de uma escola de ensino regular? Considera-se assim, que
o uso adequado desses recursos oportuniza a criança desenvolver habilidades e
competências para a leitura e escrita. Buscou-se trabalhar com duas linhas de
pensamento, a saber: a positividade da prática e os resultados obtidos.

 Objetivo: Apresentar  resultado das atividades desenvolvidas em uma sequência
didática aplicada pelo subprojeto PIBID. Desenvolver estratégias pedagógicas
aplicadas em ambientes virtuais durante o primeiro semestre de 2016, com alunos do
4° ano, para ampliar habilidades de leitura e escrita.
 
 Metodologia: Trata-se de um relato de experiências de uma sequência didática e
pesquisa bibliográfica a partir de ações do subprojeto PIBID/CAPES do curso de
Pedagogia. Estiveram envolvidos alunos 4° ano do ensino fundamental da escola
parceira. Utilizaram-se formulários de registros cotidianos das oficinas desenvolvidas
no laboratório de informática.  O campo teórico para o embasamento das atividades
foram os autores Joaquim Dolz, Michele Noverraz, Bernard Schneuwly. Nessa
sequência, foram selecionados os trabalhos de cinco alunos para análise. O
planejamento foi executado em quatro horas aulas, semanalmente, de abril a julho de
2016, pelas alunas pibidianas supervisionadas pela professora regente.  Resultados: As
atividades desenvolvidas têm contribuído para a disseminação da cultura da
informática educativa, ou seja, utilizar as TDIC’s como uma importante ferramenta
pedagógica e como objeto de estudo, visto que suas tecnologias convergentes
possibilitam novos processos de ensino-aprendizagem. Os sucessos obtidos são são
visíveis por meio da motivação dos alunos na realização de atividades de leitura e
escrita; desenvolvimento de habilidades para trabalhar em grupo; novos olhares dos
professores para incorporação das TDIC às suas práticas pedagógicas.
Sendo assim, verificou-se que, com o uso de atividades em ambientes virtuais, tem
auxiliado no desenvolvimento de habilidades e competências para a leitura e escrita,
além de ampliar as reflexões e estudos sobre a tecnologia no processo de construção do
conhecimento. Desse modo, as TDIC’s com seus variados recursos visuais, sonoros, de
interação, de comunicação favorecem o planejamento e execução de aulas lúdicas,
interativas e dinâmicas. Em consonância com essa metodologia, verificou-se o
domínio dos aspectos cognitivos- avanços na Leitura e na Escrita, desenvolvimento do
raciocínio- fase de coletar dados, pré- testes, diagnósticos para futuras publicações e
socializações. 
 Conclusão: Percebeu-se que a sequência didática é uma forma eficiente para trabalhar
as habilidades de leitura e escrita bem como priorizar a interação do sujeito com o
objeto de conhecimento. Além disso, o uso das TDIC’s permite desenvolver aulas
criativas e dinâmicas, perpassando pelo conhecimento das

17ª Semana de Iniciação Científica e 8ª Semana de Extensão: A Ciência e o Cuidado com a Casa Comum

26 a 28 de outubro de 2016, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste - ISSN: 1984-9818



ciências/tecnologia/sociedade do discente e do

Palavras-chave: Sequência didática . Tdic. Leitura e escrita. 

Agências de fomento: CAPES

17ª Semana de Iniciação Científica e 8ª Semana de Extensão: A Ciência e o Cuidado com a Casa Comum

26 a 28 de outubro de 2016, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste - ISSN: 1984-9818


