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Introdução: As dificuldades enfrentadas por professores nos anos iniciais, no que diz
respeito à alfabetização e ao letramento, têm provocado muitas indagações sobre as
estratégias pedagógicas para ampliar as capacidades de leitura e escrita. Considera-se
que o computador é uma ferramenta favorável, uma vez que tem uma variedade de
recursos – sonoros, imagéticos, de comunicação e interação, de acesso a diversos tipos
textuais – que podem ser utilizados nos diversos níveis de alfabetização e letramento.  
Partindo deste pressuposto, construiu-se uma sequência didática para trabalhar com
alunos do primeiro ano dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Objetivo: 
Apresentar os resultados da sequência didática “poemas”, com uso das tecnologias
digitais de informação e comunicação (TDIC), para alunos do primeiro ano dos anos
iniciais do Ensino Fundamental. A referida sequência foi aplicada por um grupo de três
alunas do subprojeto de Pedagogia/PIBID/Unileste.  Metodologia: Trata-se de uma
pesquisa de campo que envolveu 28 alunos com idade entre 6 e 7 anos, sendo 22
meninas e 06 meninos.  Inicialmente, foi aplicado um questionário online para buscar
informações sobre o acesso dos alunos às TDIC e sobre as habilidades de leitura e
escrita. Em seguida, elaborou-se com base nos dados coletados, uma sequência
didática informatizada, composta por cinco oficinas. As oficinas foram aplicadas,
semanalmente durante os meses de março a julho no primeiro semestre de 2016.Os
questionários foram desenvolvidos dentro do Google Drive. Resultados:  Os dados
coletados a partir do formulário no Google Drive revelaram que a  maioria dos alunos
envolvidos na pesquisa  tem acesso as tecnologias de informação. Desses 65,2 %
fazem uso do computador em casa; 97,7% utilizam o computador no ambiente escolar.
Já os dados coletados a partir da produção final da sequencia didática no ambiente
virtual, para a elaboração de rimas, revelaram 100% dos alunos souberam fazer rima,
usando seu primeiro nome como base.  Conclusão: Conclui-se que as novas
tecnologias têm contribuído como ferramenta pedagógica, para se desenvolver um
novo plano de aula que motive os estes alunos. Assim, é possível integrar o uso dos
computadores no processo de ensino-aprendizagem e possibilitar que  eles construam
aprendizagens significativas.
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