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O presente relato busca apresentar o uso e as possibilidades didáticas da Ferramenta             
LABILED - Laboratório de Inclusão e Letramento Digital, no processo de letramento e             
inclusão digital, em uma Escola do Campo - Rede de Ensino Municipal de Pelotas, nos anos                
iniciais do Ensino Fundamental (E.F.).  

Desenvolvemos a pesquisa-ação sob a ótica do método indutivo segundo DEMO           
(2001). Sendo assim, os dados obtidos no processo de construção do conhecimento foram             
analisados de forma descritiva e o interesse voltou-se mais as possibilidades de uso do              
produto no processo de aprendizagem. A coleta de dados foi realizada por meio da análise dos                
relatórios de acesso e desempenho fornecidos pela Plataforma e Questionários,          
disponibilizados aos sujeitos da pesquisa. Neste cenário os sujeitos da ação docente            
constituíram-se de Alunos e Professores da Educação Básica.  

A prática pedagógica se desenvolveu com a utilização do Blog LABILED. Analisamos            
os relatórios da plataforma, anotações do pesquisador e um questionário, com o intuito de              
traçar estratégias para desenvolver e planejar as atividades de letramento - KLEIMAN (1995),             
a serem aplicadas na aula presencial, de modo que estas fossem compatíveis com o nível de                
letramento dos alunos no ano de 2016. 

Sendo assim, a referida modelagem propõe que a interação se desenvolva com a união              
do espaço do aluno e do feedback do professor em sala de aula. Para tanto, utilizamos os                 
conceitos de interatividade e de feedback propostos por Leffa (2003).  

Disponibilizamos atividades compostas de palavras, frases, expressões idiomáticas,        
imagens e áudios que são organizadas por lições em função de uma temática ou tópico alvo,                
determinado no planejamento didático da turma. Como parte do processo de aprendizagem, os             
aprendizes acessaram dinâmicas de aprendizagem denominadas AILED - Atividades         
Integradas de Aprendizagem em meio Digital, que possibilitam ao professor enviar para as             
turmas, semanalmente, o material on-line.  

Para tanto, realizamos apontamentos concernentes às questões norteadoras desta ação:          
num primeiro momento objetivou-se verificar a possibilidade de utilização do LABILED,           
como um meio de estímulo, no processo de aprendizagem dos componentes curriculares:            
Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Estudos Sociais.  

Em um segundo momento, procurou-se verificar se os elementos do mundo da            
perfeição criado pelo jogo - Huizinga (2000) - constituem-se como elementos facilitadores            
para o aprendente na interação e construção do conhecimento nos Anos Iniciais. Neste             
contexto, os Alunos e Professores pesquisados solicitaram, no questionário de avaliação, a            
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continuidade do Projeto LABILED. Estes afirmam estarem aprendendo com maior facilidade           
os conteúdos estudados por meio da AILED - Atividade Integrada de Letramento Digital. 


