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1. RESUMO 
 

O uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação pode ser muito 
benéfico pelo caráter lúdico que são capazes de trazer ao processo de ensino 
e aprendizagem tanto na educação infantil quanto nos anos iniciais do ensino 
fundamental, potencializando assim o processo de alfabetização das crianças. 
Diante disso, esta pesquisa tem como principal objetivo Investigar como o 
processo de alfabetização de crianças das escolas públicas municipais de 
Dracena - SP pode ser potencializado por meio de objetos de aprendizagem. 
Nesse sentido, essa pesquisa se vincula ao rol de pesquisas qualitativas e se 
caracteriza como um estudo de caso.  Os instrumentos de coleta de dados são 
avaliações diagnósticas desenvolvidas no decorrer do projeto. Diante das 
sondagens realizadas no projeto até o momento, podemos observar que as 
crianças ainda estão no nível pré-silábico, mas agora utilizam letras para tentar 
escrever as palavras e não mais desenhos ou garatujas como no início. Além 
disso, pode-se observar ao longo dos meses que as crianças participantes 
aumentaram seu repertório de conhecimento relacionado a letras e números. 
Nesse sentido, consideramos que as atividades desenvolvidas no projeto, em 
parceria com as atividades desenvolvidas nas escolas municipais 
proporcionaram aos estudantes participantes a oportunidade de potencializar 
seu processo de alfabetização, bem como, desenvolver capacidades motoras e 
sociais.  
 

2. INTRODUÇÃO  

O projeto intitulado “Inclusão Digital: potencializando o processo de 

alfabetização de crianças por meio de Objetos de Aprendizagem” é 

desenvolvido pela Fundação Dracenense de Educação e Cultura (Fundec), 

instituição mantenedora do Colégio Anglo Cid e das Faculdades de Dracena 

(Unifadra). O projeto acontece em uma parceria entre a Unifadra, 

especificamente com o curso de Pedagogia e o colégio Anglo Cid, desde o ano 

de 2005, e já atendeu mais de 350 crianças das escolas públicas do município 

com idade entre 4 e 6 anos de maneira gratuita, sendo que na edição de 2018 

estamos atendendo um total de 23 alunos.  

O projeto foi iniciado com o intuito de incluir digitalmente as crianças de 

escolas públicas que não tinham possibilidades de acesso ao computador e 

com ferramentas que auxiliam o processo de ensino e aprendizagem, utilizadas 

com os estudantes do Ensino Fundamental Inicial no Colégio Anglo Cid. 

Atualmente, tem-se observado que a maior parte das crianças das escolas 

públicas têm tido acesso ao computador, entre outras tecnologias, porém, esse 

uso nem sempre é realizado para o desenvolvimento do processo de 

aprendizagem.  



Concomitante a essa realidade, é crescente o número de crianças que 

saem do Ensino Fundamental Inicial sem que a alfabetização esteja 

consolidada. Por isso, desde 2016 o projeto foi reestruturado a partir dessa 

necessidade observada e dos resultados de pesquisas que comprovam que o 

uso de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), em especial 

o computador, desenvolve o raciocínio lógico, entre outras habilidades, 

necessárias para o processo de alfabetização (ALMEIDA, 1999; BARDY, 

2010). Portanto, no projeto, as TDIC são utilizadas para intensificar e estimular 

o processo de alfabetização das crianças participantes.  

Para que o uso das TDIC no âmbito educacional ocorra de acordo com 

os pressupostos de qualidade e em consonância com as novas formas de 

ensinar e aprender, as estagiárias do projeto, que são estudantes do curso de 

Pedagogia, recebem formação pedagógica durante o decorrer do projeto para 

desenvolvimento das atividades.  

 

3. OBJETIVOS  

O objetivo deste artigo é apresentar os dados parciais do projeto de 

Inclusão Digital, enfatizando os avanços em relação ao processo de 

alfabetização que as crianças participantes apresentaram até o momento. 

 

 4. METODOLOGIA 

  

As atividades do projeto evidenciam o caráter lúdico que o computador 

pode oferecer através da manipulação, interação, investigação e criação, 

possibilitando a constituição de uma aprendizagem prazerosa e significativa 

aos estudantes que dele fazem parte. Por isso, as atividades têm cunho 

alfabetizador através de jogos, Objetos de Aprendizagem e da ferramenta “Kid 

Class”, que vincula os conteúdos e competências que devem ser 

desenvolvidos no processo de alfabetização das crianças.  

 

5. DESENVOLVIMENTO  

 

As atividades do projeto acontecem semanalmente nas dependências de 

um laboratório de informática da Fundec e fazem uso de jogos digitais, 



recursos que o computador oferece, Objetos de Aprendizagem e o software Kid 

Class. São desenvolvidos aspectos necessários para o desenvolvimento da 

alfabetização, como, por exemplo, coordenação motora fina, raciocínio lógico 

matemático, habilidades comunicativas entre outras. Nas atividades são 

trabalhadas as letras do alfabeto, números, cores, formas geométricas, 

consciência fonológica de forma lúdica por meio do computador, brincadeiras e 

jogos digitais e não digitais. Periodicamente são realizadas sondagens para 

identificar o nível de escrita em que as crianças estão.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

 

Diante das sondagens realizadas no projeto, podemos observar que as 

crianças ainda estão no nível pré-silábico, mas agora utilizam letras para tentar 

escrever as palavras e não mais desenhos ou garatujas como no início. Além 

disso, observa-se ao longo dos meses que as crianças participantes 

aumentaram seu repertório de conhecimento relacionado a letras e números. 

Nesse sentido, compreendemos que a parceria com as escolas municipais e o 

projeto tem oferecido excelentes resultados de aprendizagens paras as 

crianças participantes.  
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