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Introdução: O projeto de extensão Informática na Educação Especial, vinculado ao
curso de Pedagogia e cadastrado no Sistema de Extensão do Unileste, iniciou
atividades em 2010 com alunos da Educação Especial da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Ipatinga e Timóteo. A partir de 2013 transferiu as ações para a
formação continuada de professores da educação especial e educação inclusiva da rede
pública de educação básica regular de municípios do Vale do Aço. Em 2016, em
função de uma solicitação do Centro de Reabilitação Geral (CRG) campus do Unileste
em Ipatinga, realiza, também, atividades com usuários do referido centro. Objetivo:
Objetiva-se apresentar um relato das atividades desenvolvidas até então, com pacientes
do CRG. As atividades têm como propostas promover a alfabetização e o letramento
digital; contribuir no processo de inclusão social e na autonomia dos participantes;
desenvolver novas habilidades para resolução de problemas cotidianos por recursos
convergentes à Internet. Metodologia: Estão envolvidos dez usuários do CRG com
deficiência intelectual e física. Atualmente há cinco alunas extensionistas, do curso de
Psicologia. Elas reúnem semanalmente, com a professora coordenadora do projeto,
para orientações, planejamento e avaliação das atividades. Utilizam das TDIC
(Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação) para resolver problemas
cotidianos; comunicar; acessar museus, bibliotecas, jornais e sites sobre saúde, lazer e
esporte; desenhar, ler e escrever. Os encontros ocorrem no laboratório de informática,
uma vez por semana, com duração de uma hora cada. Utilizam-se computadores de
uso individual; guias práticos para realizar atividades; questionários online. 
Resultados: O trabalho se pauta no modelo social sobre as deficiências, compreendidas
enquanto uma interação entre as características pessoais, condições de saúde e aspectos
do contexto. Além disso, é conquistado o desenvolvimento de novas competências
para as atividades de vida diária (AVD), resolução de problemas e aprendizagem de
comportamentos ligados à promoção da saúde e bem-estar psicológico, o que beneficia
as relações sociais e cotidianas. Os dados coletados por meio de questionários online e
os relatos dos usuários do CRG envolvidos no Projeto revelam que as atividades
realizadas têm favorecido a interação entre os participantes; a comunicação em rede
para ampliar as alternativas de entretenimento, lazer e cultura; o acesso às
informações, até então desconhecidas, tais como: verificar horário de ônibus e de
atendimentos em vários setores públicos; compras de passagens; programação cultural;
realização de orçamentos entre outros.  Os relatos dos envolvidos, nos momentos das
dinâmicas ao iniciar as atividades semanais e as avaliações nos momentos finais do
encontro, revelam um aumento da autoestima pessoal e do empoderamento do grupo
sobre suas potencialidades, poder de decisão e direitos alcançados por meio das
políticas públicas. Conclusão: As atividades realizadas com os recursos da Internet
contribuíram para o desenvolvimento da autoestima, autonomia, aprendizagem de
habilidades para resolução de problemas e novas possibilidades de leitura e escrita.
Considera-se que os encontros promoveram o acolhimento e a inclusão social,
contribuindo para diferentes alternativas de acesso a informações. 
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