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Introdução: As tecnologias convergentes à Internet ampliam, a cada dia, as
possibilidades de interagir, comunicar, acessar variados tipos de informações textuais e
hipertextuais, sonoras e imagéticas. Essas tecnologias modificam as maneiras de agir,
pensar e aprender dos sujeitos conectados. Quando os sujeitos têm necessidades
educativas especiais, as tecnologias podem propiciar um diálogo com o mundo e
permitir ao profissional da educação identificar as limitações e potencialidades do
sujeito. Identificadas, as potencialidades podem ser utilizadas pelo profissional para
ajudar a sobrepujar as dificuldades ou diminuir a influência das limitações no seu
desenvolvimento.  Objetivo: O projeto de extensão “Informática na Educação
Especial” apresenta-se como proposta que possibilita ampliar as discussões sobre o uso
pedagógico das tecnologias digitais da informação e comunicação na educação
especial e, assim, vislumbrar seu uso efetivo. Objetiva-se apresentar as atividades
realizadas em 2013, desenvolvidas por meio desse projeto. Metodologia: As atividades
foram desenvolvidas na APAE de Coronel Fabriciano, no laboratório de informática
do Unileste e por meio da plataforma Moodle. No laboratório foram realizadas
atividades práticas com duas horas aulas semanais, durante os meses de maio, junho e
outubro de 2013, perfazendo uma carga horária de vinte horas aulas. Além dessas
atividades, foram realizados fóruns para discutir textos sobre tecnologias assistivas e
socializar material de apoio e produções.  A carga horária total oferecida aos
professores da APAE referente às atividades presenciais e virtuais corresponde a trinta
(30) horas. Estiveram envolvidos quatorze professores da APAE e três alunas
extensionistas. Resultados: Os resultados das atividades realizadas revelaram que os
estudos e discussões sobre os softwares livres, tecnologias assistivas, informática na
educação especial, bem como sobre as estratégias pedagógicas especiais contribuíram
significativamente para a produção de histórias em quadrinhos, histórias imagéticas,
atividades práticas com uso de software livre e propostas de uso da Internet na
educação especial, respeitando, tempo e necessidades educativas especiais.   
Os resultados revelaram também que as atividades realizadas por meio do projeto de
extensão contribuíram para que os professores desenvolvessem materiais de autoria,
tais como jogos de memória, produção de quebra-cabeças, palavras cruzadas e
associação simples, por meio de software livre. Ficou constatado também que o projeto
contribuiu para a inclusão e  letramento  digital dos professores e alunos
extensionistas. 
 Conclusão: As atividades possibilitaram estudo e aprofundamento de questões sobre a
integração de tecnologias digitais da informação e comunicação na educação de
pessoas com necessidades educativas especiais, contribuindo, assim, para aprimorando
profissional dos professores dessa modalidade de educação e permitiu às alunas
extensionistas vivenciar aplicação da teoria nas atividades práticas inclusivas.
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