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Introdução: Na educação especial a informática pode ser utilizada para permitir
acessibilidade, promover atividades de comunicação entre as pessoas com
necessidades educativas especiais. Assim, a pesquisa Textos imagéticos e escritos em
ambiente virtual: análise das produções de alunos com necessidades educativas
especiais tem como objetivo analisar as produções escrita e imagética e as situações de
comunicação de um grupo de alunos da APAE de Ipatinga, resultantes de atividades
informatizadas aplicadas por meio da pesquisa A Bela Adormecida na Educação
Especial, iniciada no segundo semestre de 2010. Utilizou-se uma sequência didática
midiatizada e mediada com oficinas de leitura, escrita e desenhos. Objetivo: A presente
pesquisa tem como objetivo geral avaliar a comunicação, interação, leitura, releitura,
escrita e reescrita após a aplicação de uma sequência didática midiatizada denominada
A Bela Adormecida na Educação Especial, para um grupo de alunos com necessidades
educativas especiais da - APAE- de Ipatinga.  Metodologia: Esta pesquisa é do tipo
ex-pos-facto, pois os dados foram coletados meio da pesquisa A Bela Adormecida na
Educação Especial. Utilizou uma sequência didática midiatizada e mediada.
 Participaram das oficinas da sequência didática aplicada, um grupo de onze alunos,
com necessidades educativas especiais, de uma sala de aula da APAE, em situação de
transição para inclusão em uma escola de ensino regular. Os alunos foram instigados a
produzir desenhos e textos por meio de um ambiente informatizado, denominado
sequência didática Bela adormecida. 
 Resultados: Os resultados preliminares das análises das produções imagéticas e
textuais dos alunos revelam que as tecnologias da comunicação e da interação
contribuíram no processo de comunicação e interação dos alunos; no diagnóstico do
nível de alfabetização e letramento e na produção da releitura da história A Bela
Adormecida. As produções imagéticas dos alunos são relatadas nas produções de
releitura do conto.  Conclusão: As produções imagéticas textuais, os registros dos
textos narrados, revelam que o uso pedagógico do computador, pode promover avanço
nas capacidades de comunicação, oralidade, leitura e escrita das PNEEs. As atividades
informatizadas propostas por meio das oficinas promoveram a interação dos alunos
com o objeto de aprendizagem.
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