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1. Tópicos de interesse relacionados 
 

 Experiência de Inclusão Digital nas escolas; 

 Informática nos anos iniciais do Ensino Fundamental; 

2. Descrição da experiência  

Após minha participação no 1º Seminário de Inclusão Digital (SENID), uma ideia 

povoava meu pensamento: oportunizar atividades desafiadoras aos alunos, que 

colaborassem para a inclusão digital e ampliassem os conhecimentos a cerca do uso do 

editor de texto disponível no Laboratório de Informática da escola. 

 Então, partindo dessa preocupação, iniciei a elaboração de um projeto, que além 

dos jogos, como costumeiramente acontecia no período semanal de Informática, os 

alunos pudessem se familiarizar com outras ferramentas do computador e 

principalmente, possibilitasse o desenvolvimento e a aprendizagem dos mesmos. 

Com o passar do tempo, e por sugestão dos alunos que queriam socializar suas 

narrativas, incorporei ao projeto o uso de outra ferramenta, o produtor de slides.  

Inicialmente, apresentei a proposta aos alunos, desafiando-os para a construção 

de um livro com as histórias criadas por eles, como produto final do projeto. 

 Partindo de um cartaz contendo dois personagens, o gato observando um rato 

sobre uma mesa na cozinha, a turma fez um momento de oralidade pensando nas 

possibilidades de acontecimentos com esses personagens, a partir disso, cada aluno 

escreveu uma narrativa sobre o conteúdo do cartaz no caderno de textos. 

A partir do texto inicial, a segunda atividade consistia na digitação do texto já 

elaborado no laboratório de informática da escola, usando o editor de texto, sendo 

possível refazer partes do texto que julgasse necessário. Também apareceram várias 

dúvidas quanto à ortografia das palavras, o que, resultou em busca ao dicionário, troca 

de experiência entre eles e com a professora da turma e também com a coordenadora do 

laboratório. 

A terceira atividade foi na elaboração de slides a partir da narrativa criada. Para 

tal, deveriam buscar na internet gravuras e associá-las a narrativa que haviam criado 

anteriormente, de posse das imagens e do texto, a tarefa era organizar os slides para 

posterior apresentação dos mesmos aos colegas. 

Para registrar nosso projeto, optamos por imprimir os textos e agrupá-los numa 

coletânea de narrativas. Antes, porém, elaboramos em sala de aula os agradecimentos e 

o sumário da coletânea e elegemos um título entre várias sugestões dos alunos. Depois 

desenharam e pintaram os personagens para ilustrar a capa do livro. 



  

 

3. Objetivos 
 Contribuir para a inclusão digital dos alunos, especialmente a utilização 

do editor de texto e de slides disponível nos computadores do laboratório de 

informática; 

 Contribuir para o aprendizado de novas estruturas cognitivas 

relacionadas com a informática. 

 Registrar os trabalhos realizados numa coletânea de narrativas e 

socializá-las; 

 

 

4. Considerações finais 
 

Após a realização do projeto, pode-se concluir que o mesmo foi bem aceito pelos 

alunos. Eles expuseram, no momento da avaliação oral, a satisfação ao verem o trabalho 

final, as aprendizagens que tiveram ao digitar, pois deveriam usar letras maiúsculas e 

minúsculas, pontuação, escrever ortograficamente, corrigir os erros que o computador 

marcava no texto. 

Por fim, o ponto que considero relevante, um aluno mencionou que “a gente 

tinha que pensar para escolher as figuras, porque elas tinham que combinar com a 

história que a gente tinha escrito”, demonstrando novas aprendizagens associadas ao 

uso do computador. 

 

 




