
                                                                             
 

 

 

 
Ensinar TIC a Pessoas com Perturbações da Linguagem  

Project no 2017-1-SE01-KA202-034573 

Parceria Estratégica para a Inovação e Partilha de Boas Práticas no Ensino e Formação Profissional 

 

 

 

 

O3 – Perturbações da linguagem no ensino e formação 

profissional  

 

Plano de Aprendizagem Inclusiva para Professores de TIC 

 

 
           RESPONSÁVEL PELO PRODUTO INTELECTUAL: 

 
• Hytton Technologies 

 

ORGANIZAÇÕES PARTICIPANTES 

 
• CEIPES - Centro Internazionale per la Promozione dell'Educazione e lo Sviluppo 

• Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 

• AEVA – Associação para a Educação e Valorização da Região de Aveiro 

• Parvi Nationalen Centar Po Dyslexia 

  



                                                                             
 

 

 

ÍNDICE 

Introdução ....................................................................................................................................... 3 

1. Como reconhecer uma perturbação da linguagem? .................................................................. 4 

2. Estratégias de Intervenção nas Perturbações da Linguagem ..................................................... 6 

3. Estratégias de Inclusão para Perturbações da Linguagem ......................................................... 8 

3.1. Propostas de atividades de Aprendizagem cooperativa   ........................................................ 9 

3.3.1. Pensar e Partilhar ........................................................................................................... 9 

3.3.2. Alunos são professores .................................................................................................. 9 

3.3.3. Revisões Rápidas ........................................................................................................... 9 

3.2. Propostas de jogos de aprendizagem cooperativa   .............................................................. 10 

3.2.1. Jogo dos Gestos ........................................................................................................... 10 

3.2.2. Círculo Mágico ............................................................................................................ 10 

3.2.3. O jogo dos mistérios .................................................................................................... 10 

Conclusão ..................................................................................................................................... 11 

 

  



                                                                             

 

Introdução 

 

Este trabalho é o resultado de uma análise feita no Produto Intelectual anterior, que pretendia 

identificar uma visão geral da condição e presença de casos de Perturbação da Linguagem em Itália, 

Suécia, Portugal, Polónia e Bulgária. 

Neste ponto, surge a necessidade de construir uma ferramenta que os professores possam usar para 

reconhecer e, especialmente, lidar com os casos de Perturbação da Linguagem nas turmas com que 

trabalham. 

A estrutura deste instrumento está dividida em três partes principais: a primeira fornece uma 

ferramenta rápida e prática para ajudar o professor a reconhecer quaisquer casos de Perturbação da 

Linguagem na sua turma / seu grupo de trabalho; a segunda parte, e também depois, apresentamos 

ferramentas que o professor pode usar para fazer uma intervenção adequada no aluno. A relação 

professor-aluno, de facto, é a base da dinâmica da escola e é precisamente nesta relação que o 

professor muitas vezes precisa de ferramentas adequadas e concretas; a terceira parte propõe, assim, 

ferramentas de inclusão para serem usadas com todo o grupo turma, usando estratégias como a 

aprendizagem cooperativa. 

O objetivo final deste Plano de Inclusão que apresentamos é, portanto, dar ao professor uma 

ferramenta que lhe permita gerir com facilidade a relação com a turma, de acordo com os casos de 

perturbação da linguagem que possam estar presentes. 

 

 

  



                                                                             
 

 

1. Como reconhecer uma perturbação da linguagem? 

 

Existem Perturbações da Linguagem (PdL) em todos os países. As perturbações são várias: Dislexia, 

Disgrafia, Discalculia, Discalculia, Dislalia, Disortografia, TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção 

e Hiperatividade). 

 

A criança ou jovem com Perturbações da Linguagem tem frequentemente algumas das seguintes 

características: 

• Hiperatividade; 

• Problemas psicomotores; 

• Instabilidade Emocional; 

• Problemas gerais de orientação; 

• Perturbação da atenção; 

• Impulsividade; 

• Distúrbios de memória ou raciocínio; 

• Dificuldades de audição e fala.1 

 

Sinais para perceber se há casos de SpLD na sua sala de aula / espaço de trabalho: 

• Melhor capacidade de se explicar oralmente, mas não a escrever. 

• Dificuldade com matemática, linguagem matemática, conceitos matemáticos 

• Dificuldade de motricidade fina e de coordenação física. 

• Dificuldade com cálculo simples 

• Melhor capacidade de aprendizagem com coisas visuais do que apresentadas oralmente 

• Dificuldade de atenção  

• Dificuldade em concentrar-se em determinado assunto  

• Impulsividade 

• Dificuldade de compreensão do que é dito  

• Dificuldade em memorizar informações particulares 

• Frequência de erros na leitura 

 
1 Manual para professors de TIC, Projeto TI4PES, p. 3 



                                                                             
 

• Confusão com letras ou números semelhantes (ordem inversa ou confusa) 

• Reverter ou omitir letras, palavras ou frases ao escrever 

• Soletrar a mesma palavra de modo diferente 

• Dificuldade em usar números 

• Dificuldade em lembrar moradas/endereços 

• Confundir direita e esquerda, para cima e para baixo 

 

A avaliação das dificuldades de aprendizagem deve ser feita o mais cedo possível e deve ser realizada 

por uma equipa multidisciplinar para assegurar uma avaliação global do aluno. A família será 

sempre um parceiro-chave desde a avaliação até à intervenção dentro e fora da escola.2 

  

 
2 Manual para Professores de TIC, Projeto TI4PES, p. 4 

 



                                                                             
 

 

2. Estratégias de Intervenção para Perturbações da Linguagem 

 

Não há uma maneira única de lidar com as perturbações da Linguagem, especialmente porque cada 

caso é subjetivo, cada aluno é diferente e cada situação deve ser compreendida na sua singularidade. 

Apesar disso, existem estratégias de intervenção que podem ser usadas assim como conselhos e boas 

práticas que podem ser implementadas na sala de aula durante as aulas de informática. 

Na sala de aula, na interação com os alunos: 

- Não é recomendado o uso do quadro negro, mas se for estritamente necessário, certifique-se 

de que todos copiaram antes de apagar o que escreveu; 

- Não destaque os erros dos alunos disgráficos 

- Permitir que as crianças gravem as aulas 

- Use mapas e diagramas para mostrar explicações 

- Lembrar as crianças com perturbações da linguagem que elas só precisam de mais tempo, mas 

não têm de ser penalizadas por esse motivo 

- Incentivar ocasiões em que se fale da sua própria diversidade 

 

Em relação às TIC, é muito importante realçar a importância do computador, de modo a incentivar 

os alunos a utilizar o computador (corretor automático), não só nas aulas, mas também no trabalho 

de casa. 

Algumas sugestões podem ser muito úteis para o uso correto do computador: 

 

- acompanhar o texto com imagens, diagramas, tabelas, mas de forma linear, sem aglomerar as 

páginas; utilize se possível a letra maiúscula impressa. 

- É facilmente legível, não utilizar frequentemente o alinhamento justificado 

- Use espaçamento suficientemente largo sempre que usar o negrito 

- Use cores diferentes 

 

Instruções para a preparação dos slides 

1. Usar tipos de letra especiais. Por exemplo: Open dyslexic fonts 

https://www.opendyslexic.org/, http://www.adysfont.com/about/ 

2. Se houver categorias diferentes num slide, coloque cada título numa cor diferente 

https://www.opendyslexic.org/
http://www.adysfont.com/about/


                                                                             
3. Cores diferentes e diferentes cores de fundo podem ser usadas para tornar a leitura mais 

fácil  

4. Utilize sempre cores básicas (Vermelho, Amarelo, Verde, Azul, etc.) 

5. O contraste é importante com a cor do fundo e a cor da letra (ex: cor escura em fundo 

claro) 

6. Termine as frases com o ponto (.) 

7. Use ícones e textos de forma eficaz. Um ícone para cada tópico. Use icons and texts 

effectively. If icons appear later in contents, it should be the same icon for same topic 

8. Inclua pouco texto nos slides (inclua textos simples e fáceis de ler) 

9. Manter o mesmo ícone se continuar no mesmo tópico (ao longo do tópico) 

10. Ao mudar de tópico, mude a cor e os estilos dos slides para que a alteração possa ser 

facilmente entendida. 

11. O primeiro slide deve ser um resumo ou mapa mental de todo o conteúdo (incluindo 

ícones e/ou cores). A mesma cor ou ícones devem ser usados para os slides 

correspondentes.  

12. É possível inserir o título e informação num só slide  

13. Faça conteúdos legíveis. Explique com termos e frases simples  

14. Tanto o título como o texto devem ser alinhados à esquerda. (Não no centro ou à direita) 

15. Os termos-chave/importantes nos slides podem ser em negrito 

16. Se num slide houver perguntas diferentes ou palavras-chave, coloque os advérbios ou 

pronomes interrogativos / palavras-chave em cores diferentes 

17. Se quisermos adicionar um logo do projeto / Programa Erasmus +, insira-o no rodapé, em 

tamanho muito pequeno  

18. Mantenha sempre o texto no lado esquerdo e as imagens no lado direito 

19. Ao explicar um processo, inclua no máximo, 2-3 passos por slide 

20. Os slides podem ser preparados com progressão gradual de cor num mesmo tópico (por 

exemplo: verde-claro a verde-escuro) 

21. Um novo tópico deve estar numa cor diferente 

22. A barra de progresso gradual com gradiente de cor pode ser usada em cada slide (para 

mostrar o progresso) 

23. Os parênteses de início e fim podem ser da mesma cor  

24. Manter condições lógicas diferentes em cores diferentes 



                                                                             
 

3. Estratégias Inclusivas para Perturbações na Linguagem 

 

A aprendizagem cooperativa é uma metodologia que ativa a cooperação com o objetivo de melhorar 

o processo de aprendizagem, as competências sociais e de gestão, desenvolvendo a interdependência 

de papéis, num espírito colaborativo e responsável. Portanto, é particularmente indicado porque 

apresenta grande possibilidade de sucesso para todos, independentemente das condições pessoais dos 

indivíduos do grupo e sem competitividade. 

As teorias nas quais a metodologia da Aprendizagem tem origem está associada a duas correntes 

psico-sociais:  

• Desenvolvimento cognitivo, que argumenta que a informação aprendida através da 

experiência afeta as estruturas cognitivas presentes, modificando e adaptando-as aos novos 

sistemas (Piaget). Os alunos que trabalham em grupo tendem a resolver os problemas de uma 

forma mais decisiva do que individualmente. (Vigotski) 

• O desenvolvimento social: trabalhando em grupo contribui para a interdependência entre os 

membros, de tal modo que a mudança de estado num deles envolve a mudança também para 

os outros; Além disso, o motivo intrínseco de um dos representantes também pode envolver 

positivamente o resto do grupo. 

 

Uma atividade de Aprendizagem Cooperativa válida é estruturada em diferentes pontos e, portanto, 

consiste numa série de fases que devem ser seguidas para que a atividade seja eficaz. 

 

Atividade de Aprendizagem Cooperativa: 

 

1. Introdução 

2. Objetivos Cognitivos 

3. Objetivos sociais 

4. Lugares e materiais 

5. Tempo 

6. Sequência das atividades 

7. Fases do trabalho 

8. Modo de atribuição das funções 

9. Funções / Papéis 



                                                                             
10. Modo de revisão e verificação 

11. Avaliação da aprendizagem 

3.1. Propostas de atividades de Aprendizagem Cooperativa  

Como dissemos anteriormente, a Aprendizagem Cooperativa é uma boa estratégia de intervenção no 

campo da Inclusão. Por isso, nesta parte do documento são apresentados alguns exemplos de 

atividades. São abordagens que o professor pode usar para conduzir uma aula na sala de aula. 

É sempre importante lembrar que cada atividade pode seguir o cronograma que pode encontrar no 

parágrafo número 3. Desta forma, a atividade será mais fácil, funcional e útil para o professor e, claro, 

para toda a sala de aula e para o aluno, em particular. 

3.3.1. Pensar e Partilhar 

Objetivos educativos: Cada aluno experimenta ser responsável pelo resto do grupo, assegurando a 

máxima discussão dentro de um grupo sobre um determinado tópico. 

Objetivo da atividade: Partilhar pensamentos, sentimentos na relação entre pares e no grupo maior. 

Desenvolvimento: O primeiro passo é apresentar o tema aos alunos que têm que pensar sobre ele 

durante alguns minutos. Depois, em pares, os alunos têm de discutir o problema sobre o assunto 

durante mais alguns minutos. O passo final é deixar que cada par partilhe com o grupo maior as suas 

conclusões sobre o tema. 

3.3.2. Os alunos são professores 

Objetivos educativos: Estar confiante em relação a falar em público. 

Objetivo da atividade: Os alunos adquirem conhecimento sobre um tópico e depois ensinam ao 

grupo. 

Desenvolvimento: Os alunos são divididos em grupos; cada grupo recebe um tópico. Pesquisam e 

partilham a informação ao grupo. Isto pode ser usado como uma tarefa de curta ou longa duração. 

3.3.3. Revisões Rápidas 

Objetivos educativos: Interagir com material previamente lecionado. 

Objetivo da atividade: Relacionamento com outro aluno da turma/grupo e utilização da discussão 

da questão para revisão de informação. 

Desenvolvimento: O professor faz uma pergunta aos alunos. A pergunta deve ser discutida 

brevemente em pares. Após quatro/cinco minutos, o professor diz para trocarem de par e falar 



                                                                             
novamente sobre o problema. Depois de algumas destas mudanças, o professor pede o feedback da 

discussão. Isto pode ser uma atividade de quebra-gelo ou uma revisão de matéria antes de uma 

avaliação. 

3.2. Propostas de Jogos de Aprendizagem Cooperativa  

As atividades de Aprendizagem Cooperativa não são a única forma possível para se criar um bom 

ambiente entre alunos com SpLD. De facto, uma boa abordagem cooperativa pode desenvolver a 

capacidade de aprendizagem do aluno, através das competências cooperativas, dentro da sala de aula 

com os outros alunos. 

Por isso, os jogos podem ser uma boa estratégia adicional na dinâmica dos conteúdos escolares, para 

além das atividades escolares típicas. 

Os Jogos de Aprendizagem cooperativa ajudam a definir uma estratégia para encontrar soluções de 

problemas e aplicá-las coletivamente. 

3.2.1. Jogo dos Gestos 

Os alunos são organizados em círculo. 

O primeiro começa por fazer um gesto estranho, que pode ser seguido de um som também. 

O segundo tem de repetir o gesto da primeira pessoa e faz o próprio gesto, e assim por diante. 

3.2.2. Círculo Mágico 

Os jogadores estão em círculo, de mãos dadas. Dois jogadores seguram nas suas mãos um círculo, 

que tem que passar pelo círculo humano, sem nunca se quebrar. 

O jogo termina quando todas as pessoas no círculo humano tiverem passado o círculo. 

Se o círculo humano quebrar, o jogo começa de novo a partir da primeira pessoa. 

3.2.3. O jogo dos mistérios 

No início do jogo, os participantes serão divididos em pequenos grupos e cada grupo terá um objeto, 

que será identificado pelo som ou ruído. 

O jogo será feito com os olhos fechados ou cobertos e cada membro de cada grupo encontrará os 

outros do grupo apenas ouvindo o som ou ruído. 

 



                                                                             

Conclusão 
 

Em conclusão, este documento pretende ser uma ferramenta para os professores poderem lidar de 

forma inclusiva com alunos com SpLD. 

As sugestões relatadas nos capítulos servem de guias que os professores podem seguir. 

Como pode ver, não são indicações rígidas; na verdade, o professor é livre para variar e inventar 

novas atividades e jogos na sala de aula, dependendo sempre das necessidades dos membros do grupo. 

Cada pessoa é diferente, cada membro do grupo tem diferentes necessidades e diferentes 

competências, por isso é importante que o professor seja capaz de adaptar as propostas de 

aprendizagem cooperativa na sala de aula. 

Outro aspeto importante é a divisão entre atividades e jogos. 

As primeiras serão mais facilmente utilizáveis como ferramentas de aprendizagem, porque os 

conteúdos escolares podem ser desenvolvidos nas atividades. 

Pelo seu lado, os jogos podem ser desenvolvidos tanto como ferramentas de cooperação para a 

unidade do grupo, talvez durante intervalos entre os momentos de estudo; e como integração durante 

as atividades cooperativas, desta forma o processo de aprendizagem pode ser frutífero e agradável. A 

relação com as outras pessoas da sala de aula é fundamental neste caso. 

Esperamos que esta ferramenta possa ser um apoio válido para professores que queiram dedicar-se à 

intervenção na sala de aula através das atividades de cooperação. 


