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Introdução: Constantes transformações ocorridas na sociedade com as tecnologias
digitais de informação e comunicação têm influenciado, de forma direta, nos processos
educacionais. Assim, a responsabilidade de educadores de letramento é oferecer aos
educandos oportunidades de aprendizagem para se tornarem leitores críticos e
competências para serem autores de variados textos a partir dos recursos digitais.
Entretanto, pesquisas revelam a dificuldade dos professores na relação das tecnologias
e os ambientes de ensino e aprendizagem.  Objetivo: Analisar uma estratégia de
aprendizagem: sequência didática mediada e midiatizada para desenvolver a leitura e
escrita em rede de alunos dos 6º e 7º anos do Ensino Fundamental da rede municipal
de Coronel Fabriciano e da rede estadual dos municípios de Coronel Fabriciano,
Ipatinga e Timóteo. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica atrelada a
uma pesquisa de campo, nas quais estarão envolvidos professores e alunos dos 6º e 7º
anos do Ensino Fundamental. Estima-se que estarão envolvidos oito professores e
duzentos e quarenta alunos. O instrumento será a uma sequência didática midiatizada e
mediada denominada de “Estratégia de aprendizagem em rede”, que se constitui em
uma proposta para construção de narrativas.
O instrumento, está em fase de elaboração colaborativa – com toda a equipe de
professores de língua portuguesa, pedagogos e bolsistas. Sua aplicação inicia-se com
contação de histórias.
 Resultados: O projeto se encontra em andamento, mas já sinaliza mudanças
pedagógicas, uma vez que diretores, coordenadores de língua portuguesa das duas
redes de ensino se mobilizam para estudar e discutir sobre sequencia de didática e
letramento digital.  Mudanças também são sinalizadas pelos professores de língua
portuguesa no que diz respeito ao grau de letramento digital para o uso das redes
sociais na leitura e produção de textos. 
Deve-se destacar que a sequência didática proposta já está com as primeira e segunda
fases planejadas. Para a construção colaborativa das referidas fases, foram utilizadas
teorias de aprendizagem interacionistas vigostkyana e piagetiana; as abordagens sobre
sequencia didática; sobre o interacionismo sociodiscursivo e as pesquisas e estudos
sobre informática educativa, além dos Parâmetros Curriculares Nacionais – volumes 1
e 2. 
 Conclusão: Conclui-se, a partir das mudanças já sinalizadas na pesquisa, que a
sequencia didática proposta, as atividades de planejamento de ensino colaborativo e o
uso das redes sociais como recursos metodológicos para interação, leituras e escrita
alteram o grau de letramento digital dos professores envolvidos na pesquisa. 
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