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RESUMO

As crianças das novas gerações já nascem "plugadas" no universo digital.Pesquisas mostram que uma criança de seis anos entende mais de tecnologia do que um adulto de 45

anos, e, ainda, que estão desenvolvendo hábitos de comunicação completamente diferentes de gerações mais velhas mesmo se comparadas aos jovens entre 16 e 24

anos.Assim ,torna-se urgente perguntar: Como trabalhar o impacto da cibercultura de forma a contribuir para o desenvolvimento das crianças de 0 a 6 anos? Como pensar a

gestão do conhecimento na educação infantil considerando este contexto? Que estratégias pedagógicas, a partir do uso das TIC, podem ser acionadas na educação infantil a

favor da construção do conhecimento?Nesse sentido,a presente pesquisa tem como objetivo averiguar a forma de utilização das TIC (tecnologias de informação e comunicação)

nas instituições de educação infantil das redes pública e privada sul-mineiras, na área de influência da UEMG-Campanha, buscando experiências inovadoras na gestão do

conhecimento, a partir do uso das mesmas no cotidiano escolar. A metodologia de investigação, desenvolvida dentro das abordagens quantitativa e qualitativa, coerente com

Minayo(1996) e Alves(1997),divide-se em cinco etapas distintas: revisão bibliográfica, pesquisa de campo, registro das experiências didáticas, análise de dados, sistematização

de dados de modo a divulgar os resultados da pesquisa.Constatou-se, como resultado parcial, que nos 29municípios, dentro da área de influência da UEMG-Campanha,   existem

 99 instituições de educação infantil públicas e 10 privadas. Destas 52 públicas e 4 privadas informaram fazer uso das TIC no cotidiano escolar.No presente momento, busca-se

identificar as ações desenvolvidas a partir do uso das TIC como ferramenta pedagógica, através de questionário. Espera-se encontrar práticas pedagógicas inovadoras  na

educação infantil vivenciadas através das tecnologias de informação e comunicação.
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