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Guia para a Observação de Alunos 

Felizmente, as ‘perturbações/dificuldades de linguagem’ identificadas nos alunos desde 

a mais tenra idade até ao ensino superior têm sido, desde há muitos anos, um tema 

importante e de sensibilização nos vários estabelecimentos de ensino. De acordo com 

Becta Organization (2001)1, "As dificuldades de fala e de linguagem abrangem um vasto 

leque de necessidades, desde indivíduos que têm dificuldade em articular, passando por 

problemas de compreensão ou de expressão da linguagem, até àqueles que não falam. 

Para muitos alunos com dificuldades de fala e linguagem, o desenvolvimento da 

linguagem falada e escrita é um desafio. As TIC, para eles, são uma tábua de salvação, 

permitindo-lhes comunicar com o mundo que os rodeia. Para os outros, podem apoiar 

o seu trabalho em sala de aula e a sua terapia". 

Há, agora, software inovador e suportes para a comunicação que ajudam os alunos com 

dificuldades de linguagem a fazer melhor na escola. No entanto, para as escolas ou 

famílias que não os podem pagar comprar, há pequenas mas importantes coisas a que 

devem prestar atenção.  

Abaixo, algumas das dicas de como as TIC podem ajudar os alunos com dificuldades de 

fala e linguagem: 

• As TIC devem ser utilizadas de forma coerente e regular 

• Os objetivos e os resultados da aprendizagem têm de ser compreendidos por 

todos e têm de ser monitorizados pelo professor 

• Um professor auxiliar de apoio às TIC facilitará as coisas e contribuirá para 

práticas inclusivas, ou seja, os alunos com perturbações na linguagem podem 

ficar na sala de aula juntamente com os respetivos colegas. 

O projeto TI4PES visa aumentar as capacidades dos alunos do EFP com Perturbações na 

linguagem na procura de emprego, melhorando as suas competências em TIC, através 

da realização de módulos de formação online adaptados às suas necessidades. 

 

 
1. Speech and Language Difficulties in ICT, Begta Organization, 2001 
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Ao preparar slides para alunos com perturbações da linguagem, os professores devem 

ter em consideração o seguinte: 

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

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

• Se houver categorias diferentes num slide, coloque cada título numa cor 

diferente 

• É melhor manter as cores para diferenciar os conteúdos 

• Cores diferentes e diferentes cores de fundo podem ser usadas para tornar a 

leitura mais fácil  

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

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

fundo claro) 

• Termine as frases com o ponto (.) 

• 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 

• Inclua pouco texto em slides (inclua textos simples e fáceis de ler) 

• Manter o mesmo ícone se continuarmos no mesmo tópico (ao longo do tópico) 

• Ao mudar de tópico, mude a cor e os estilos dos slides para que a alteração 

possa ser facilmente entendida. 

• 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.  

• O título e informação num só slide é possível 

• Faça conteúdos legíveis. Explique com termos e frases simples  

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

à direita) 

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

• Se num slide houver perguntas diferentes ou palavras-chave, coloque os 

advérbios ou pronomes interrogativos / palavras-chave em cores diferentes 

https://www.opendyslexic.org/
http://www.adysfont.com/about/
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• Se quisermos adicionar um logo do projeto / Programa Erasmus +, insira-o no 

rodapé, em tamanho muito pequeno  

• Mantenha sempre o texto no lado esquerdo e as imagens no lado direito 

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

• Os slides podem ser preparados com progressão gradual de cor num mesmo 

tópico (por exemplo: verde-claro a verde-escuro) 

• Um novo tópico pode estar em cor diferente 

• A barra de progresso gradual com gradiente de cor pode ser usada em cada 

slide (para mostrar o progresso) 

• Os parênteses de início e fim podem ser da mesma cor  

• Manter condições lógicas diferentes em cores diferentes 

 

Assim, para os módulos de formação em Microsoft Word, Excel, Power Point e HTML 

(que estarão online) que está prestes a testar com os seus alunos, pedimos-lhe, por 

favor, que ao observá-los, tenha em mente o seguinte, para que nos possa relatar a 

experiência/resultados adequadamente no final: 

• Os alunos estão suficientemente preparados para o nível de dificuldade das 

tarefas solicitadas? 

 

• A atenção dos alunos é suficiente? O que você mudaria, se necessário? Como? 

 
 

• O que é que os alunos com Perturbações da linguagem podem fazer 

facilmente? Por favor, especifique.  

 

• O que é que eles não conseguem fazer? Por favor, especifique. 
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• O que é difícil ou mais difícil para eles? Porquê? 

 

 

• Como podemos melhorar as apresentações para que sejam mais legíveis e 

compreensíveis para os alunos com Perturbações da Linguagem? 

 
 

Por favor, complete também as grelhas em anexo, para cada programa do Office.  

 


