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TRABALHANDO COM A INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO ESPECIAL. Daiane dos Santos Keller, Nize
Maria Campos Pellanda (Departamento de Educação – Pedagogia Educação Especial - UNISC).

A informática, cada vez mais, esta se mostrando presente na Educação, tanto de crianças, jovens ou adultos, é uma constatação
que não pode ser ignorada. Cresce o uso de novas tecnologias, não só na Educação, mas em qualquer âmbito de nossas vidas.
Neste cenário, a Educação a Distância vêm tomando um papel importante, agora com o apoio de computadores e da Internet,
pode-se pensar em aulas, onde diferentes mídias de comunicação e materiais didáticos são utilizados, permitindo assim que
alunos com necessidades especiais ou não possam se adaptar em seus próprios ritmos de aprendizagem, possam integrar-se a
trabalhos cooperativos na rede. O objetivo deste trabalho, como o próprio título já diz, é trabalhar com a informática na Educação
Especial, e está sendo desenvolvido com dois alunos da APAE de Cachoeira do Sul, que possuem necessidades especiais, tendo
como professora estagiária, a autora do trabalho. Num primeiro momento, o trabalho se deu com os alunos na própria escola,
procurando conhecer suas realidades, e depois foram levados a trabalhar num laboratório de informática (na escola Focus
informática em Cachoeira do Sul) para realização de trabalhos diversos. Todas as aulas com o uso de computadores, foram
amplamente documentadas, através de relatórios de acompanhamento, fotos e filmagem, estes dados foram e estão sendo
avaliados, onde busca-se uma melhor análise do uso da informática, prevendo-se assim uma continuidade nos trabalhos, também
com outros alunos. Se encontra em andamento, a etapa do projeto, onde os alunos trabalharão com a Internet, para que assim,
possam se comunicar com outras pessoas e trabalharem com características de Educação a Distância. A maior importância deste
trabalho, está acima de tudo em mostrar que a informática pode contribuir, e muito para o desenvolvimento escolar e pessoal de
indivíduos e grupos de alunos especiais ou não, mostrando que eles podem, todos nós podemos, é só querer!

