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Introdução: Educação especial deve ser entendida como conjunto de recursos que as
escolas organizam e disponibilizam para remover as barreiras para aprendizagem de
alunos que necessitam de apoio diferenciado na educação escolar. Assim sendo,
estratégias pedagógicas especiais devem ser capazes para romper com o mito de que
convivemos com duas educações: uma regular e outra, especial. Nesse sentido, essa
pesquisa teve como objetivo analisar atividades de leitura e escrita de alunos com
necessidades especiais após a aplicação de  uma estratégia pedagógica mediada e
midiatizada. Objetivo: Averiguar se a articulação entre os recursos hipermidiáticos e a
proposta metodológica sociointeracionista em uma situação efetiva de leitura e
releitura favorece a aprendizagem, a comunicação e a socialização de sujeitos com
necessidades educativas especiais. Metodologia: Esta pesquisa, de campo, utilizou
como instrumento uma sequência didática midiatizada com oficinas que propõem aos
participantes exercitarem as habilidades de comunicação, interação, leitura, releitura e
escrita, resultando na produção de desenhos e textos de releitura do clássico A Bela
Adormecida, com a intervenção de professores e graduandos dos cursos de Pedagogia
e Psicologia. Resultados: A pesquisa apresenta contribuições significativas para
alunos em situação de transição para inclusão em uma escola regular de ensino,
uma vez que propõe estudos e metodologias diferentes das aplicadas, até então, na
APAE de Ipatinga. Pode-se afirmar que pesquisa tem provocado novos olhares na
comunidade educativa da instituição para o uso de tecnologias e aprofundamento de
reflexões sobre as práticas educativas na educação especial.
 Conclusão: Pôde-se constatar, por meio das atividades realizadas antes e após a
aplicação da sequência didática A Bela Adormecida na Educação Especial que
ambiente informatizado de aprendizagem, sustentado na teoria sociointeracionista,
favorece o desenvolvimento de habilidades de comunicação, interação, leitura,
releitura, escrita e reescrita de alunos com necessidades educativas especiais.

Palavras-chave: Leitura e escrita. Educação inclusiva. Sequencia didática. 
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